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SKUPŠČINE SR

ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČNE
SR SLOVENIJE
18. junija 1986
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so sklicane za sredo, 18. junija
1986.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor bodo obravnavali:
- poročilo o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu
1985;
- predlog zakona o nepravdnem postopku;
- predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami
samostojnih obrtnikov;
- predlog družbenega dogovora o zagotovitvi sredstev za graditev in ureditev spominskega obeležja
»Sremska fronta«.

Cena 100 din

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli;
- predlog za izdajo zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh
področjih;
- predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva
pred nalezljivimi boleznimi;
- predlog za soglasje za kandidaturo Judo zveze
Jugoslavije za organizacijo ekipnega prvenstva Evrope
za seniore in seniorke za leto 1986 v Novem Sadu.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih
odnosih s tujino.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma
družbenopolitičnih organizacij.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

POROČILO
o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje
zadeve v letu 1985 (ESA-22)
str. 5
POROČILO
o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za
sanacijo (ESA-23)

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanju kakovosti vod
porečja reke Save (ESA-862)
PROŠNJA
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI
SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA - 41 OKOLIŠ,
SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR-TABOR
V ZVEZI Z IZRAČUNOM INDEKSOV CEN
ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor-Tabor je
na svoji 36. seji dne 25/2-1966 oblikoval naslednje vprašanje
oziroma pobudo:
-Predlagamo, da Zavod za statistiko SR Slovenije objavi v
Poročevalcu opis in obrazložitev metode, s katero ugotavlja
rast življenjskih stroškov.
Predlagamo tudi, da ustrezna strokovna služba oziroma
ustrezni organ prouči in oceni stopnjo realnosti omenjene
metode ter da svoja stališča in ugotovitve objavi skupaj z
obrazložitvijo metode.
Obrazložitev: Delavci pogosto izjavljajo, da izračunani
podatki o rasti življenjskih stroškov niso dovolj realni in da je
verjetno potrebno to metodo preveriti in izpopolniti, da bomo
lahko tem podatkom bolj zaupali.«
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor-Tabor je
na svoji 36. seji dne 25. 2. 1986 oblikoval naslednje vprašanje
oziroma pobudo:
»Predlagamo, da Zavod SR Slovenije za statistiko objavi v
Poročevalcu opis in obrazložitev metode, s katero ugotavlja
rast življenjskih stroškov.
Predlagamo tudi, da ustrezna strokovna služba oziroma
ustrezni organ prouči in oceni stopnjo realnosti omenjene
metode ter, da svoja stališča in ugotovitve objavi skupaj z
obrazloživijo metode.«
V zvezi z navedenim delegatskim vprašanjem oziroma
pobudo dajemo naslednji odgovor:
V rednem programu statističnih raziskav pomembnih za vso
državo, in tudi v programu statističnih raziskav, ki jih Zavod
SR Slovenije za statistiko posebej izvaja v SR Sloveniji, ni
predvideno ugotavljanje zneska življenjskih stroškov in tudi
ne njihove rasti. Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane je v okviru projekta »Življenjski stroški« že v letu 1978
opredelil metodologijo za spremljanje življenjskih stroškov,
vendar ugotavljanje življenjskih stroškov po tej metodologiji
ni bilo vključeno v program statističnih raziskav. Glede na
potrebe za ugotavljanje in spremljanje rasti življenjskih stroškov ter glede na spremembe v strukturi potrošnje v primerjavi z letom 1978 so v lanskem letu Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije ter samoupravne interesne skupnosti s področja socialnega varstva naročili izdelavo dopolnjene
metodologije za spremljanje življenjskih stroškov, ki bi bila
prilagojena sedanjim razmeram v potrošnji prebivalstva. Inštitut za ekonomska raziskovanja je pripravil dopolnjeno metodologijo v začetku letošnjega leta. Po tej metodologiji bomo v
SR Sloveniji ugotavljali in spremljali življenjske stroške dvakrat letno in sicer v mesecu maju in novembru. V ta namen bo
Zavod SR Slovenije za statistiko dvakrat letno spremljal cene
na drobno za dodatno število artiklov in storitev, ki bodo
pojeg obstoječih vključeni v izračun življenjskih stroškov.
Življenjski stroški se bodo izračunavali na osnovi potrebnih
letnih količin dobrin, ki so izražene v potrošniških košaricah
za 26 tipov individualnih potrošnikov in 7 tipov gospodinjstev
glede na število članov z notranjo razdelitvijo po vrstah uporabnikov stanovanj s pomočjo tržnih cen, ki jih ugotavlja
Zavod SR Slovenije za statistiko. Potrošniške košarice so
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izdelane za povprečno zadovoljevanje potreb na osnovi povprečne porabe sredstev po anketi 1983 in normativov, ki
obstajajo za nekatere vrste porabe (hrana, stanovanje, ogrevanje ipd.), in za minimalno raven zadovoljevanja potreb, ki
nam jo v anketi 1983 kaže poraba dobrin 10% gospodinjstev z
najnižjimi razpoložljivimi sredstvi.
V primerih, kjer za ugotavljanje potreb niso uporabljeni
normativi, je kot osnovo za oblikovanje letnih potrebnih količin posamezne dobrine upoštevana povprečna poraba, kakor
tudi opremljenost gospodinjstev s trajnejšimi potrošnimi
dobrinami in razmerja v pbrabi posameznih dobrin.
Izpolnjena metodologija izračunavanja življenjskih stroškov
v Sloveniji, kakor tudi stroški izračunani z njeno pomočjo,
kaže, da tako izračunavanje življenjskih stroškov nudi dovolj
realno osnovo za uporabo življenjskih stroškov pri oblikovanju gospodarske in socialne politike. Seveda pa je pri tem
potrebno pripomniti, da življenjski stroški to svojo funkcijo
lahko opravijo samo, čfe odgovarjajo razmeram v času, v
katerem se uporabljajo. Zato jih je potrebno občasno prilagajati nastalim gospodarskim in socialnim razmeram, pri čemer
je še zlasti pomembno potrošniške košarice prilagajati asortimentu dobrin na trgu.
Po sedanjem programu statističnih raziskav, ki so
pomembna za vso državo, pa Zavod SR Slovenije za statistiko
spremlja le gibanje cen življenjskih potrebščin. Indeks cen
življenjskih potrebščin, ki se vsak mesec izračunava po enotni
metodologiji za vso SFR Jugoslavijo, temelji na spremljanju
cen na drobno tistih artiklov, ki jih štejemo med življenjske
potrebščine. Tako so za te namene iz podatkov o cenah na
drobno izloženi tisti artikli in storitve, ki rabijo za opravljanje
dejavnosti in za večje investicije (kmetijske naprave in orodja,
umetna gnojila, gradbeni material ipd.).
Sam postopek izračuna temelji na dveh glavnih elementih:
1. Indeksu cen za posamezne izbrane artikle (ali skupine
artiklov) in storitev, ki se izračunava vsak mesec (okoli 400
postavk) in
2. Ugotovljeni potrošnji posameznih artiklov in njihovi vrednostni strukturi. Potrošnjo ugotavljamo z anketiranjem izbranih gospodinjstev. Struktura te potrošnje oziroma delež posameznih artiklov oziroma skupine artiklov je uporabljena na
podlagi strukture potrošnje pred letom 1980.
Indeks cen življenjskih potrebščin je namenjen samo ugotavljanju sprememb cen artiklov in storitev osebne porabe.
Analiza tega indeksa potrjuje njegovo uporabnost v normalnih (stabilnih) gospodarskih in življenjskih pogojih.
Močne spremembe v strukturi potrošnje v smislu poslabševanja kvalitete potrošnje, zlasti izbira cenejših življenjskih
potrebščin, ima za posledico, v kolikor se spremembe v strukturi potrošnje sproti upoštevajo, da tako ugotovljen indeks
cen življenjskih potrebščin ne kaže povsem realnih gibanj
(zlasti v primeru povečevanja). Dodatno lahko na indeks cen
življenjskih potrebščin v smislu slabega prikaza splošnih
gibanj vpliva tudi zadrževanje cen pomembnejših življenjskih
potrebščin (regresiranje cen kruha, moke, olja itd.), ki imajo v
strukturi porabe pomemben delež.
Na osnovi tega, ker je indeks cen življenjskih potrebščin v
SR Sloveniji po letu 1980 izračunan na podlagi stalne strukture potrošnje iz obdobja pred letom 1980, ko še ni prišlo do
zmanjševanja kvalitete potrošnje, lahko ocenjujemo, da so
izračunani indeksi cen življenjskih potrebščin razmeroma realni.
Razlika med metodologijo za ugotavljanje življenjskih stroškov in ugotavljanjem cen življenjskih potrebščin je v tem, da
se v prvem primeru izhaja iz konkretnega tipa gospodinjstva
in iz specifične porabe teh gospodinjstev (enočlansko, dvočlansko, tričlansko, štiričlansko itd. z določeno strukturo družinskih članov), medtem ko se pri izračunavanju cen življenjskih potrebščin izhaja iz poprečnega gospodinjstva in
poprečne strukture porabe v SR Sloveniji.
Višino življenjskih stroškov bomo torej po dopolnjeni metodologiji Inštituta za ekonomska raziskovanja ugotovili v
mesecu maju in mesecu novembru letošnjega leta. Na podlagi
tako ugotovljene višine življenjskih stroškov bomo od letošporočevalec

njega leta naprej lahko ugotavljali tudi indeks cen življenjskih
stroškov za različne kategorije gospodinjstev oziroma prebivalcev.

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA
DELEGATSKO POBUDO SKUPINE
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN OBČINE
ŠMARJE PRI JELŠAH
Skupina delegatov za zbor občin občine Šmarje pri Jelšah
je obravnavala informacijo o pripombah in kritikah zakonskih
rešitev za ugotavljanje nekaterih obveznosti po zaključnih
računih. Pripombe, ki so bile osnova za našo razpravo in
pobudo, so bile oblikovane kot zahteva na nekaterih zborih
delavcev pri obravnavi zaključnih računov. Delavci nekaterih
kolektivov so terjali, da naša skupina delegatov izpostavi ta
problem v republiški skupščini in da bi na osnovi tega prišlo
do sprememb predpisov:
Zakon o skladih skupnih rezerv določa, da je osnova za
združevanje dela sredstev rezerv v sklade občine in republike
»del čistega dohodka, ki je razporejen v sklade temeljne
organizacije z zaključnim računom za prejšnje leto.« V
zakonu o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije
za gospodarsko infrastrukturo v letu 1986 in prav tako v
zakonu o financiranju izgradnje elektrogospodarskih objektov in premogovništva je določeno, da je osnova za združevanje sredstev »dosežni čisti dohodek zavezanca, ugotovljen v
zaključnem računu za leto 1985 zmanjšan za del čistega
dohodka za osebne dohodke obračunane v zaključnem računu«.
Določanje osnov in ugotavljanje obveznosti po citiranih
zakonih naravnost vzpodbuja delitev čistega dohodka v
nasprotju s sprejeto politiko gospodarske stabilizacije, ko naj
bi OZD z ustrezno delitvijo krepile lastne sklade in vire za
obratna sredstva. V obeh primerih so na boljšem OZD, ki so
izdatneje delile čisti dohodek za osebne dohodke, saj so na ta
način zmanjšale obveznosti, tako po enem kot drugem zakonu.
Določbe zakona o skladih skupnih rezerv v praksi delujejo
tudi tako, da mnogokrat OZD, ki imajo nižje OD prispevajo za
pokrivanje izgub kolektivom, ki imajo v povprečju višje OD.
Obveznost je seveda toliko večja, kolikor so manj namenili za
lastne OD, bili bolj gospodarni, bolj stabilizacijsko naravnani,
odgovorni itd.
Področje OD postaja v sedanjih pogojih visoke inflacije, v
različnih možnostih OZD, v različni stopnji odgovornosti ter
nedorečenem sistemu spremljanja in nadzora delitve, izredno
občutljivo psihološko in politično vprašanje.
V marsikateri sredini postajajo primerjave z drugimi odločilnejše, kot pa dejanski rezultati na osnovi katerih naj bi povečevali OD. Več aH manj so poznani problemi delitve, prav tako
ekscesi, zato menimo, da ni potrebno obširnejše utemeljevanje naših ugotovitev in pobude.
Naša skupina delegatov meni, da bi morali odpraviti oz.
spremeniti sedaj uveljavljeni način ugotavljanja obveznosti
OZD po zaključnem računu, ki deluje nepravično in nestabilizacijsko. Zato dajemo pobudo Skupščini in Izvršnemu svetu,
da predlaga spremembe navedenih predpisov na ta način, da
bi kot odbitno postavko pri določanju osnove upoštevali enotnejše merilo (npr. povprečni OD vsega gospodarstva v preteklem obdobju ...) podobno kot to velja pri določanju davčne
osnove po zakonu iz dohodka.
Nadalje naša skupina tudi ugotavlja, da v vsakodnevni
samoupravni politični praksi posebej izpostavljamo kvaliteto
direktnega pokrivanja izgub med delovnimi organizacijami in
tako vzpodbujamo solidarnost med delavci pri pokrivanju
izgub bodisi znotraj gospodarskih dejavnosti ali občin. Sama
tehnika ugotavljanja obveznosti posamezne OZD pa takšno
direktno angažiranje sredstev za pokrivanje izgub druge OZD
sankcionira. Naša skupina meni, da bi morali vzpodbujati
poročevalec

neposredno pokrivanje izgub med OZD in da ga ne bi smeli
sankcionirati s tehniko obračuna obveznosti sredstev gospodarskih rezerv po zaključnem računu.
Pri predlaganju obračunskih osnov v zakonih, ki določajo
obveznosti organizacij združenega dela za združevanje sredstev, smo v zadnjih nekaj letih, predvsem pa po uveljavitvi
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, izhajali iz
naslednjih načel:
1. Obračunska osnova za ugotovitev obveznosti za združevanje sredstev mora izražati usposobljenost organizacije
združenega dela - zavezanca po posamezni ureditvi, za izpolnitev zakonske obveznosti, ne da bi se pri tem spreminjala v
preteklosti že vzpostavljena razmerja med posameznimi
vrstami in oblikami družbenih sredstev ter njihovih virov, s
katerimi gospodari. Zato naj bo obveznost za združevanje
obračunana od novoustvarjenih sredstev akumulacije, ko še
niso določeni nameni njihove razporeditve za širitev in zboljšanje materialne osnove dela in za druge namene.
Z izbiro obračunske osnove je potrebno zagotoviti, da ugotovljena obveznost ne bo presegala razpoložljivih sredstev
zavezanca za izpolnitev obveznosti. Vsaka obračunska
osnova, ki bi presegala znesek sredstev, iz katerih zavezanec
poravna svojo obveznost, predstavlja zato možnost, da zavezanec ugotovi obveznost v znesku, ki presega razporejeni
znesek sredstev čistega dohodka za sklade, kar terja, da
zavezanec za izpolnitev dela obveznosti, ki presega znesek
razpoložljivih sredstev, najame kredit ali pa preoblikuje eno
od oblik poslovnih sredstev v denarna sredstva in tako
poravna svojo obveznost.
2. Izenačitev obračunske osnove z virom sredstev za
izpolnitev obveznosti zagotavlja bistveno poenostavitev izvajanja ureditve, predvsem v delu, ki se nanaša na odločitev
zavezancev, saj ne zahteva, da se določajo merila za ugotavljanje izjem, oprostitev in olajšav. Vsak zavezanec, ki izkazuje
obračunsko osnovo, je dolžan izpolniti svojo obveznost v
obsegu, ki jo določa zakon v sorazmerju z obsegom ugotovljene obračunske osnove.
3. Izbrana obračunska osnova pa zagotavlja tudi enakost
zavezancev glede njihovih zakonskih obveznosti. Vsak zavezanec združuje od vsake denarne enote ugotovljenega
čistega dohodka za sklade enak delež za namene, ki jih
določa zakon, ne glede na velikost razporejenega čistega
dohodka.
Pomen navedenih načel pri določanju obračunske osnove je
še porasel z uveljavitvijo zakona o razširjeni reprodukciji in
minulem delu in v letu 1985, zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, ki kot izključni vir za
investicijska vlaganja na vseh organizacijskih ravneh v družbeni reprodukciji uvajata le ustvarjena sredstva akumulacije.
Na ta način so bile onemogočene oblike financiranja investicij
in anticipativne akumulacije, iz sredstev dohodka, ki je bil
razporejan za druge namene in iz drugih vrst sredstev, ki jih
glede na način njihovega oblikovanja ni mogoče uporabljati
za razvoj in širitev materialne osnove dela. Kljub temu so
veljavne še nekatere zakonske ureditve, ki dosledno ne upoštevajo navedenih načel oblikovanja sredstev za razvoj, vendar so bile uveljavljene le za določeno obdobje kot izjemne,
prehodne in začasne rešitve in v pričakovanju, da bodo čimprej nadomeščene s samoupravnimi ureditvami, v katerih bi
obseg obveznosti udeležencev v sporazumevanju dosledno
odražal njihovo usposobljenost za zagotovitev zadostnega
obsega sredstev, ki bo omogočal izvedbo skupno spoznanih
in dogovorjenih razvojnih programov.
Vsaka sprememba uveljavljene obračunske osnove - to je
čistega dohodka, razporejenega za sklade v zaključnem
računu za preteklo leto, bi pomenila odmik od navedenih
načel. V kolikor bi za obračunsko osnovo določili del čistega
dohodka, zmanjšan za določen kalkulativni znesek osebnih
dohodkov, utegne priti do'primerov, da bi bila obračunana
obveznost za združevanje večja od zneska preostalega dela
čistega dohodka, namenjenega za sklade. Delež sredstev za
osebne dohodke v čistem dohodku gospodarstva SR Slovenije je po zaključnih računih za leto 1985 znašal 65,8%. V
posameznih organizacijah združenega dela je seveda ta delež
različen, odvisno od njihove stopnje akumulativne sposobno3

sti. Tako 264 OZD ali 8% vseh organizacij združenega dela v
zaključnih računih za leto 1985 sploh ni izkazalo akumulacije.
V kolikor bi pri odločitvi obračunske osnove za združevanje
sredstev upoštevali kalkulativi znesek osebnih dohodkov, ki je
manjši od dejansko izplačanih osebnih dohodkov, bi vse
navedene organizacije združenega dela izkazale obveznosti
za združevanje sredstev, pri tem pa sploh niso ustvarile akumulacije in tako ne razpolagajo s sredstvi za izpolnitev navedene obveznosti. V kolikor bi iz spremenjenega načina določanja obračunske osnove izhajala njihova obveznost za združevanje sredstev, bi jo lahko izpolnile le z najetjem kredita ali
pa z odprodajo osnovnih sredstev.
Podobne ugotovitve bi lahko navedli za organizacijo združenega dela z nizko stopnjo akumulativne sposobnosti. Po
podatkih Službe družbnega knjigovodstva v SR Sloveniji v
našem gospodarstvu kar 62,3% od vseh organizacij združenega dela izkazuje stopnjo akumulativne sposobnosti do
10%. Glede na ugotovitve o visokem strukturnem deležu
osebnih dohodkov v čistem dohodku bi vsakršna odločitev
obračunske osnove, ki upošteva osebne dohodke v manjšem
znensku od dejansko izplačanih, povzročila, da bi te organizacije morale ves razpoložljivi ostanek čistega dohodka za
sklade združiti kot svojo zakonsko oziroma samoupravno
obveznost, pri organizacijah z nižjo stopnjo akumulacijske
sposobnosti pa tudi ves ostanek čistega dohodka za sklade
ne bi zadoščal za izpolnitev navedene obveznosti in bi zato za
zagotovitev razlike do celotnega zneska obveznosti morale
najeti kreditna sredstva.
Ob tem ugotavljamo, da bi s spremembo načina določanja
obračunske osnove, pri kateri bi namesto dejansko izplačanih
osebnih dohodkov upoštevali neko manjšo - kalkulativno
postavko osebnih dohodkov, na primer povprečne osebne
dohodke v gospodarstvu, razširili krog zavezancv, vendar bi
bila velikost njihove obveznosti določena neodvisno od
obsega razpoložljivih sredstev, iz katerih je po veljavnem
obračunskem sistemu možno združevati sredstva za razvoj in
razširitev materialne osnove dela.
S spremembo obračunske osnove bi tako vzpostavili
neenak položaj med zavezanci glede velikosti njihove obveznosti. Ob uveljavitvi v delgatski pobudi predlagane rešitve, da
bi za ugotovitev obračunske osnove upoštevali doseženi čisti
dohodek, zmanjšan za povprečni osebni dohodek delavcev
gospodarstva republike, bi to pomenilo, da bi pri vseh OZD, ki
izplačujejo osebne dohodke nad povprečjem gospodarstva,
del obveznosti obračunali od izplačanih osebnih dohodkov in
za ta del obveznosti zmanjšali preostala sredstva, razporejana
za lastni razvoj materialne osnove dela. Nasprotno bi bila v
organizacijah s podpovprečno ravnijo osebnih dohodkov razporejanja denarna enota čistega dohodka obremenjena z
manjšim delom obveznosti za združevanje sredstev kakor v
organizacijah s povprečno ravnijo osebnih dohodkov.
Podobne ugotovitve bi lahko navedli tudi za organizacije z
različnim kvalifikacijskim sestavom'-delavcev ali za organizacije z različno organizacijsko sestavo kapitala.
Velikost ugotovljene obveznosti za združevanje sredstev,
obračunane od v veljavnih zakonih določene obračunske
osnove, je seveda odvisna od doseženih razmerij pri razporejanju celotnega prihodka in dohodka v posamezni organizaciji združenega dela, torej tudi od deleža razporejenih sredstev za osebne dohodke v čistem dohodku. Obračunsko
osnovo lahko krajše označimo tudi kot finančni rezultat
poslovanja, torej kot posledico vseh predhodno izvršenih
razporeditev celotnega prihodka in dohodka. Ugotovitev, da
veljavna obračunska osnova za združevanje sredstev neposredno vzpodbuja delavce k razporejanju večjega dela čistega
dohodka za osebne dohodke, je precej enostranska. Velikost
teh razporeditev seveda vpliva na velikost obračunske osnove
in s tem tudi na obseg obračunane obveznosti od tako ugotovljene osnove, vendar je dejansko ugotovljena obračunska
osnova posledica predhodne razporeditve čistega dohodka
za osebne dohodke, ne pa razlog za takšno razporeditev.
Poleg tega je potrebno upoštevati vrsto temeljnih razlogov za
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hitrejšo rast osebnih dohodkov v posamezni OZD od povprečne rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. Razlog za to
razliko je lahko v bistvenem dvigu produktivnosti dela, uvajanju novih tehnologij, v znatnih prihrankih in racionalizacijah v
tehnološkem procesu, v izboljšanju kvalifikacijskega sestava
delavcev in podobno. Z uvedbo kalkulativne postavke pri
ugotavljanju obračunske osnove namesto Sedaj veljavne
postavke dejansko izplačanih osebnih dohodkov bi pomen
vseh utemeljenih razlogov za hitrejšo rast osebnih dohodkov
od povprečne zanemarili in vsako denarno enoto ustvarjene
akumulacije v teh organizacijah združenega dela obremenili z
večjo obveznostjo za združevanje sredstev, kakor pa denarno
enoto akumulacije pri organizacijah, kjer izplačila osebnih
dohodkov ustrezajo povprečju gospodarstva ali kjer so pod
tem povprečjem.
V kolikor obstajajo ocene, da dosežena razmerja pri razporejanju sredstev za osebne dohodke povzročajo neutemeljene
in družbeno nesprejemljive razlike v osebnih dohodkih, je
potrebno poostriti družbene usmeritve in nadzor nad njihovim uresničevanjem neposredno na področju razporejanja
dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. Neutemeljena pa so pričakovanja, da bi s posrednimi ukrepi, kot npr.
spreminjanje obračunskih osnov za združevanje sredstev za
osebne dohodke ali razporejanje dohodka. Nasprotno, s takšnimi posrednimi ukrepi bi dodatno povzročili, da bi bila obračunana obveznost za združevanje sredstev odvisna ne le od
velikosti deseženega finančnega rezultata, temveč tudi od
razlik med dejansko doseženimi razporeditvami čistega
dohodka za osebne dohodke in razporeditvami, ki bi ustrezale
doseženim povprečjem v gospodarstvu republike, brez upoštevanja razlogov, zakaj takšne razlike nastajajo.
Smatramo, da je področje razporejanja dohodka in delitve
sredstev za osebne dohodke potrebno enotno uravnavati z
družbenimi usmeritvami, opredeljenimi v sistemskem dogovoru, družbenem planu in letni resoluciji. Neenotna načela v
delitvi osebnih dohodkov vodijo ne le do neutemeljenih in
družbeno nesprejemljivih razlik v osebnih dohodkih, temveč
posledično vplivajo tudi na velikost nekaterih obveznosti, kot
ugotavlja skupina delegatov v svoji pobudi. Takšno stanje je
značilno za leto 1985, ko sporazumi dejavnosti niso ustrezno
uravnavali delitvene politike v OZD v skladu z resolucijskimi
usmeritvami. Resolucija za leto 1986 vključuje zato bolj dorečene usmeritve za OZD. Tako ocenjujemo, da bo ob doslednem izvajanju celotnega instrumentarija v letu 1986 obračunska osnova za združevanje sredstev (čisti dohodek, zmanjšan
za del čistega dohodka za osebne dohodke) odražala
ustrezno merilo za vzajemno in solidarno združevanje sredstev. Takšna zakonska ureditev sledi tudi rešitvam v predlogih
samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih
interesnih skupnosti s področja gospodarske infrastrukture.
Ob koncu delegatske pobude je navedena ugotovitev, da bi
morali pri ugotavljanju obveznosti za združevanje dela in
sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv vzpodbujati neposredno pokrivanje izgub med organizacijami združenega
dela.
S 6. členom o skladih skupnih rezerv je določeno, da
ugotovljeno obveznost za združevanje dela sredstev rezerv v
skladu skupnih rezerv organizacija združenega dela zmanjša
za del sredstev rezerv, ki so jih delavci te organizacije uporabili za kritje izgube v drugih temeljnih organizacijah. To
zmanjšanje se nanaša tako na kritje izgub pred ugotovitvijo
nekrite izgube, kakor tudi na kritje nekritih izgub v sanacijskem postopku. Celotna zakonska obveznost za združevanje
je tako zmanjšana za del sredstev rezerv, ki jih organizacija
uporabi za kritje izgub drugih temeljnih organizacij. Če organizacija ne razpolaga z zadostnim obsegom rezervnih sredstev za kritje izgube druge temeljne organizacije, lahko za
razlike zahteva celo predčasno vračilo sredstev rezerv, ki jih je
v preteklosti združila v skladu skupnih rezerv. S temi možnostmi je po našem mnenju dana največja materialna vzpodbuda za sprejemanje odločitev o neposrednem saniranju
izgub med organizacijami združenega dela.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 2. seji dne 15.
5. 1986 obravnaval:
- POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH
NOTRANJIH ZADEVAH TER DELU ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V LETU 1985,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Poročilo je pripravil Republiški sekretariat za notranje
zadeve.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. 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,
- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve.

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 125. seji dne 6.
5. 1986 obravnaval:
- POROČILO O PROPADANJU GOZDOV ZARADI
ONESNAŽENEGA ZRAKA V SR SLOVENIJI TER UKREPI
ZA SANACIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Zvone NASTRAN, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na podlagi 407. člena Ustave SR Slovenije in 21. člena
Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28-1391/
80 z dne 17. novembra 1980) podaja Republiški sekretariat
za notranje zadeve SR Slovenije

pomoči komitejem za SLO in DS in narodni zaščiti kot
najširši organizacijski obliki samozaščitne organiziranosti
delovnih ljudi in občanov.;
9. obveščanju delovnih ljudi in občanov, družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter drugih dejavnikov o
škodljivih negativnih pojavih, ki so pomembni za samozaščitno in varnostno obnašanje ter ravnanje delovnih ljudi in
občanov;
10. sodelovanju z organi za notranje zadeve sosednjih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter Zveznim
sekretariatom za notranje zadeve, tujimi varnostnimi
organi in drugimi nadzornimi organi pri enotnem zoperstavljanju odklonskim pojavom ter zaradi učinkovitejšega
in pravočasnega zagotavljanja stabilnih varnostnih
razmer;
11. utrjevanju samoupravnih odnosov in doseganju primernejšega gmotnega položaja delavcev v organih za
notranje zadeve ter smotrni in varčni porabi dodeljenih
družbenih sredstev.
Celotna aktivnost organov za notranje zadeve v letu
praznovanja 40-let zmage nad fašizmom in nacizmom ter v
letu predpriprav na volitve in kongrs družbenopolitičnih
organizacij je bila v skladu s sprejeto delovno in programsko usmeritvijo, sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta ter Sveta SR Slovenije za
varstvo ustavne ureditve usmerjena v obvladovanje aktualnih varnostnih razmer, v povečanje učinkovitosti odkrivanja in preprečevanja vseh vrst kaznivih dejanj in škodnih
pojavov ter v večjo mobilnost organov za notranje zadeve
in njihovih strokovnih služb na področju ohranjanja stabilnih varnostnih razmer v SR Sloveniji in SFRJ.

POROČILO
O VARNOSTNIH RAZMERAH IN
DRUGIH NOTRANJIH ZADEVAH TER
DELU
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE
Delavci Republiškega sekretariata za notranje zadeve
SR Slovenije, uprav za notranje zadeve, postaj milic s
splošnim delovnim področjem in občinskih upravnih organov za notranje zadeve so v težavnih družbenopolitičnih in
ekonomskih pogojih, zapletenih mednarodnih odnosih ter
ponovni eskalaciji mednarodnega terorizma v letu 1985
dosledno in v skladu z zakoni ter drugimi predpisi opravljali naloge iz svoje pristojnosti. Organi za notranje zadeve
so spremljali pojave, ki so slabili družbenopolitične varnostne razmere, ukrepali proti posameznikom, ki so napadali pridobitve socialistične revolucije in povojne izgradnje, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti ali pa ogrožali osebno in splošno varnost ljudi in
premoženja.
Organi za notranje zadeve so kot dejavnik sistema
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite namenili vso strokovno pozornost:
8. oblikovanju kvalitetnejših sistemskih rešitev in ukrepov na področju notranjih zadev ter dajanju strokovne
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I. AKTIVNOSTI PROTI USTAVNI UREDITVI
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE IN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Na splošne varnostno politične razmere v SR Sloveniji in
SFRJ so v letu 1985 vplivali napori za ekonomsko stabilizacijo
našega gospodarstva, notranjepolitična nasprotja in protislovja v sistemu socialističnega samoupravljanja, poglabljanje krize na Bližnjem in Srednjem Vzhodu ter v Sredozemlju,
uveljavljanje politike sile na področju preseganja nasprotij v
mednarodnih političnih odnosih, s ponovno ekskalacijo vseh
vrst terorizma ter s političnimi pritiski na neuvrščene in nevtralne države, kar veča razkorak med razvitim Severom in
nerazvitim Jugom ter povzroča zastoj v svetovni trgovini ter v
mednarodnih in kreditnih odnosih, kar pomembno vpliva na
varnostna gibanja doma in v tujini.
Motnje v družbeni reprodukciji, ki so jih povzročali različni
notranji in zunanji dejavniki, boleče posegajo na področje
osebnega in družbenega standarda delovnih ljudi in občanov,
zagotavljanje pogojev razširjene reprodukcije združenega
dela ter možnosti zadovoljevanja temeljnih potreb na
področju družbenih dejavnosti. V zapletenih notranjepolitičnih razmerah postajajo delovni ljudje in občani kritični do
počasnega reševanja posameznih vprašanj in omahovanj ter
do odklonov, ki zanemarjajo odločilno vlogo delavca v združenem delu in v delegatskem sistemu.
Latentno nezadovoljstvo in nemir med zaposlenimi sta potrjena predvsem v tistih delovnih sredinah, ki so se v minulem
letu soočale s težavami pri izplačilu osebnih dohodkov,
poslovno neuspešnostjo in nemalokrat tudi z birokratskotehnokratskim poseganjem v samoupravne pravice delovnih
ljudi in občanov. Varnostno pomembno je širjenje nezadovoljstva iz gospodarstva na področje družbene dejavnosti, predvsem v zvezi z reševanjem nekaterih skupnih in splošnih družbenih vprašanj. V posameznih okoljih se postopno politizirajo
vprašanja varstva okolja, evidentiranja in kandidiranja kandidatov za posamezne družbenopolitične skupnosti ipd., ko so
delovni ljudje in občani terjali tehtnejše in celovitejše odgovore od strokovnih in družbenopolitičnih dejavnikov o posameznih vprašanjih.
Lani je bilo v SR Sloveniji 340 (293) konfliktnih pojavov v
delovnih organizacijah, od tega 87 (50) prekinitev dela. Prekinitve dela, izsiljeni sestanki in nezadovoljstva so bila v večini
primerov v proizvodnih organizacijah združenega dela, vendar je zabeležen trend naraščanja njihovega števila tudi v
negospodarskih dejavnostih. V posameznih primerih so skušali zaposleni s prekinitvijo dela izsiliti izplačilo višjega osebnega dohodka mimo samoupravno in družbeno sprejetih
meril za delitev sredstev za osebno in skupno porabo, prvič pa
so bili ugotovljeni trije primeri pasivne rezistence, s katero so
skušali zaposleni javnost opozoriti na neurejen gmotni položaj zdravstva, avtomobilske industrije ter upravne dejavnosti.
Grožnje s prekinitvami dela so bile ugotovljene predvsem na
področju zdravstva, šolstva in sodstva. 67,4% (76,2%) prekinitev ali izsiljenih sestankov je nastalo zaradi nezadovoljstva
delavcev z izplačanim osebnim dohodkom, sledi nezadovoljstvo z izplačilom ostanka dohodka delovne organizacije,
napak pri obračunu osebnih dohodkov, nezadovoljstva s pravilniki o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo
ipd. Lani je bilo zabeleženo večje število nezadovoljstev ob
sprejemanju zaključnih račnov, ko so delavci terjali višje
deleže izplačila ostanka dohodka, kot je bila predlagano z
zaključnim računom, ali pa so zaradi razlik v izplačilu osebnih
dohodkov terjali linearno delitev.
Posamezni ekscesni pojavi, ki so odmevali tudi zunaj Slovenije, so opozorili, da tudi naša družbenopolitična skupnost ni
imuna pred nacionalistično in šovinistično nestrpnostjo do
drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti. Med takšnimi
pojavi izstopajo po obsegu in družbeni .odmevnosti ekscesi v
Idriji. Ljubljani idr.
Pojavi nestrpnosti do pripadnikov drugih narodnosti so se
stopnjevali v šolah, delovnih sredinah, športnih prireditvah in
drugih oblikah. V narodnostno heterogenih okoljih, kjer se
srečujejo pripadniki različnih narodov in narodnosti pogosteje nekdaj osamljeni in individualni ekscesi preraščajo v
širše kršitve z nacionalističnim in šovinističnim obeležjem,
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napisne akcije ipd. Napetost in zaostrene družbene razmere
skušajo izrabiti s svoje nesocialistične politikantske špekulacije posamezniki z vse pogostejšimi napisnimi ali trosilnimi
akcijami, v katerih pozivajo k uporu in boju za neodvisno,
samostojno, svobodno in etnično čisto Slovenijo.
Poleg splošno ugodnih statističnih trendov na področju
kriminalitete in prometne varnosti posamezni pojavi kot npr.:
širše kršitve javnega reda in miru, naraščajoči primeri nasilništva, vlomne tatvine, slabo varovanje družbenega premoženja, prometna neozaveščenost, visoko število požarov in
požarnih škod, onesnažitev okolja, eksplozij z mrtvimi in
poškodovanimi ipd., opozarjajo, da varnostne razmere in
samozaščitna ozaveščenost na posameznih področjih dela in
življenja ljudi nista ustrezna in da se naš varnostni sistem
sooča z vse resnejšimi težavami in slabostmi, ki terjajo maksimalne napore in odgovornost organov za notranje zadeve.
Kljub širši družbeni akciji v lanskem letu nismo uspeli
zaustaviti negativnega trenda požarov in požarnih škod. Visokemu številu požarov se je pridružila še vrsta eksplozij, ki so
imele poleg velike gmotne škode za posledico tudi mrtve in
poškodovane. Medtem ko se ohranjajo na področju prometne
varnosti in kriminalitete trendi in minulih let, pa zaradi malomarnosti, neodgovornosti, tehničnih pomanjkljivosti in drugih subjektivnih slabosti, narašča število onesnažitev okolja,
ki so v nekaterih primerih tudi resneje ogrozile zajetja in vire
pitne vode. Pogosteje kot v preteklosti beležimo številne primere prodaje oporečnih živil. Vse bolj je ogroženo družbeno
premoženje. Malomarnost, brezbrižnost, lagodnost in
splošna nedisciplina so okoliščine, ki jih organi za notranje
zadeve najpogosteje ugotavljamo pri tatvinah, velikih tatvinah, ropih in drugih oblikah nedovoljenega odtujevanja družbenega premoženja. Družbeno premoženje je bilo lani s
14.379 kaznivimi dejanji in 827 požari oškodovano za 5,6
milijarde dinarjev. Skupno so bili delovni ljudje in občani ter
družbena skupnost z inkriminacijami, požari, eksplozijami,
onesnažitvami, prometnimi nezgodami in drugimi negativnostmi oškodovani za več kot 12 milijard dinarjev.
Aktivnost organov za notranje zadeve je v letu 1986 potekala v skladu z zakonskimi pooblastili. Visoko stopnjo mobilnosti in organiziranosti so organi za notranje zadeve potrdili v
preventivnih aktivnostih v času turistične sezone, ko so v
sodelovanju z ostalimi dejavniki družbene samozaščite učinkovito in enotno izvajali naloge na področju kontrole prehajanja državne meje, globinskega varovanja državne meje, varnosti v cestnem in železniškem prometu, varnosti v turističnih
objektih in drugod. Iniciativnost organov za notranje zadeve
na preventivnem področju v času turistične sezone opozarja,
da lahko z dobro pripravljenimi in vodenimi akcijami pravočasno preprečimo negativne pojave in da bo potrebno s to
metodo dela, ki mobilizira vse samozaščitne dejavnike v
enotni varnostni sistem, nadaljevati tudi na drugih področjih,
kjer so negativni varnostni trendi, kot so npr.: točenje alkoholnih pijač, varovanje družbenega premoženja, mladoletno prestopništvo, pobegi s kraja prometnih nezgod, pojavi na športnih prireditvah, varstvo okolja, prodaja oporečnih živil, ipd.
Celotna preventivna aktivnost bo morala temeljiti na strokovno-analitičnih ocenah stanja.
Izkušnje minulega leta opozarjajo, da tudi organi za notranje zadeve niso bili povsod dovolj dobro pripravljeni na nove
varnostne pojave, kar je slabilo učinkovitost njiovega delovanja, ki je skupaj z nekaterimi neustreznimi postopki povzročala nepotrebne reakcije občanov v sredstvih obveščanja idr.
Posamezne nepravilnosti pri delu so škodovale ugledu organov za notranje zadeve, ki so opravili velike napore in delo na
področju varovanja javnega reda in miru, odkrivanja kaznivih
dejanj in splošne varnosti ljudi in premoženja.
1. Kazniva dejanja in prekrški s političnim
obeležjem ter druge oblike delovanja proti
ustavni ureditvi SR Slovenije
V minulem letu so organi za notranje zadeve zabeležili 843
(611) sovražnih pojavov s političnim obeležjem. Med sovražnimi pojavi prevladujejo pisne oblike izražanja sovražnosti do
ustavne ureditve SFRJ in politike Zveze komunistov (67,8%), v
128 primerih so bili obravnavani verbalni izpadi posameznikov, v 41 primerih telefonske grožnje o nastavljenem eksploporočevalec

zivu, in v 102 primerih druge oblike izražanja sovražnosti. Med
pisnimi pojavi prevladujejo nacistični simboli (27,8%), sledijo
sovražne parole ali napisi (22,5%), anonimna pisma s
sovražno vsebino in pojavi letakov oz. lepakov (6%).
Od skupnega števila inkriminacij s političnim obeležjem so
organi za notranje zadeve lani ovadili javnim tožilstvom 31
(35) oseb zaradi suma storitve 38 (37) kaznivih dejanj s političnim obeležjem, sodniku za prekrške pa so predlagali uvedbo
postopka o prekršku zoper 183 (183) kršiteljev, ki so bili v 186
(184) primerih obravnavani zaradi kršitve Zakona o prekrških
zoper javni red in mir s političnim obeležjem. Vsa inkriminirana dejanja s političnim obeležjem so predhodno obravnavali varnostni kolegiji v občinah ter se v večini primerov
(96,2%) odločili, da organi za notranje zadeve prijavo posredujejo pristojnemu sodniku za prekrške oz. javnemu tožilcu.
Med 38 kaznivimi dejanji s političnim obeležjem prevladujejo dejanja žalitve SFRJ, njenih predstavnikov in organov ter
kazniva dejanja zbujanja narodnostne ali vrske nestrpnosti,
medtem ko so ostala kazniva dejanja (sovražna propaganda
ter širjenje lažnih vesti), storjena le v posameznih primerih.
Storilci kaznivih dejanj so najpogosteje žalili družbenopolitično ureditev SFRJ, blatili družbenopolitične delavce in
osebnost tovariša Tita, napadali Zvezo komunistov ter nacionalistično izpadali.
Obravnavanih je bilo tudi 353 (337) prekrškov zoper javni
red in mir s političnim obeležjem ali 4,7% več kot v enakem
obdobju predhodnega leta, od tega je bil kršitelj odkrit v
52,7% (54,2%) primerih. V primerjavi z letom prej se je povečal
delež neraziskanih kršitev javnega reda in miru s političnim
obeležjem za 9,2%. Med neraziskanimi prekrški prevladujejo
primeri risanja kljukastih križev (49,1%) in izpisovanja parol s
sovražno vsebino (28,1%). Notranja struktura kršitev javnega
reda in miru s političnim obeležjem prevladujejo primeri sramotitve družbenopolitične ureditve (61,3%) in širjenja vznemirljivih vesti. V večini primerov so še vedno obravnavani
verbalni izpadi vinjenih oseb (59%), v 21,1% pa so bili obravnavani avtorji sovražnih napisov oz. simbolov.
V večini primerov organi za notranje zadeve niso obravnavali naklepna ali načrtovana sovražna dejanja, ampak so
izpadi predvsem posledica osebne vznemirjenosti, užaljenosti, predhodnih sporov z okolico ali celo avanturističnih nagnjenj, poleg tega pa ta dejanja niso imela širših družbenih
posledic, obravnavani pa so v razgovorih z delavci organov za
notranje zadeve svoje izpade kasneje obžalovali.
Varnostno pomembnejši od »gostilniških verbalnih deliktov« so sovražni napisi, letaki in širše kršitve javnega reda in
miru z nacionalističnim oz. šivinističnim obeležjem. Največ
sovražnih napisov in parol je bilo odkritih na stenah vzgojnoizobraževalnih ustanov, šolskem inventarju, v sanitarijah, na
pročeljih stanovanjskih zgradb, bankovcih, idr. Z napisi in
parolami so anonimi napadali in žalili bratstvo in enotnost
jugoslovanskih narodov in narodnosti (63,8%), Zvezo komunistov (10,6%) družbenopolitično ureditev in njene predstavnike
(8%) itd. Napise in parole so praviloma vedno spremljali
kljukasti križi.
Med 51 pojavi letakov v letu 1985 so bili v več kot polovici
primerov obravnavani letaki z nacionalistično vsebino, s katerimi so neznanci pozivali občane k boju za neodvisno slovensko državo, napadali ustavno ureditev SFRJ ter žalili posamezne družbenopolitične delavce.
Obravnavanih je bilo 99 (60) sovražnih anonimnih pisem,
katerih prejemniki so bili občani (25), družbenopolitične organizacije (19), sredstva javnega obveščanja (14), organizacije
združenega dela (13), družbenopolitični delavci (11) itd. Anonimni pisci so napadali predvsem bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti, žalili politično zavest občanov in politiko Zveze komunistov.
V minulem letu so široko odmevale doma in v tujini kršitve
javnega reda in miru s šovinističnimi izpadi v Ljubljani, Idriji,
Bovcu, Sežani, Kamniku in drugod. Ti pojavi so bili predmet
tudi številnih politikantskih špekulacij o množičnem nacionalističnem in šivinističnem gibanju v SR Sloveniji. V preteklosti
zgolj osamljeni verbalni izpadi vinjenih oseb so v letu 1985
prerasli v primere širših kršitev javnega reda in miru z obračunavanji med občani različnih narodov in narodnosti, v žalitv^
pripadnikov drugih narodov, vzklikanje nacionalističnih parol
in žaljivk ipd. Povodi za ekscese so bili neporavnani pretekli
spori, sodniške odločitve na tekmah, posplošene informacije
poročevalec

in komentarji. V časopisih doma in tujini so pretežno dajali
dogodkom neobjektivne dimenzije.
Pogosti primeri kršitev sprejetih zakonov, predpisov, samoupravnih sporazumov in dogovorov, pojavi neodgovornega
odnosa do dela in družbene lastnine, primeri birokratiziranja
in namernega vzbujanja malodušja, neusklajenega delovanja
upravnih organov in subjektivnih sil ter podobni pojavi,
ustvarjajo vtis družbene neučinkovitosti in dezorganiziranosti, kar nezadovoljneži s politiko Zveze komunistov in socialističnim samoupravljanjem vse pogosteje odkrito izkoriščajo
za verbalne izstope in druge oblike politikantskega kritizerstva naše ustavne ureditve in politične prakse.
Pogostejši kot v preteklosti so bili v minulem letu napadi na
vrednote NOB in socialistično revolucijo, politiko Zveze
komunistov ter bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov
in narodnosti. Celotn aktivnost je bila usmerjena na širjenje
nezaupanja med delovnimi ljudmi, občani in mladino, v dokazovanje ekonomske, poslovne in politične nesposobnosti
samoupravnega socializma ter v poskuse diskreditiranja
Jugoslavije v mednarodni javnosti.
Z javnimi polemikami o nekaterih dogodkih in vprašanjih iz
obdobja naše povojne izgradnje (likvidacija domobrancev
ipd.) ter z oživljanjem zahtev o ponovnem ovrednotenju vloge
rimskokatoliške cerkve in njenih najvišjih predstavnikov med
NOB, moraliziranjem o »narodni pomiritvi« so posamezniki
skušali dokazovati napake družbenopolitičnega vodstva v
preteklosti.
Javno in kritično obravnavanje nekaterih aktualnih družbenih vprašanj je povečalo interes meščanske desnice v drugih
jugoslovanskih republikah, pa tudi protikomunističnih propagandistov v tujini in političnih emigrantov za dogajanje v
Sloveniji, kjer vidijo možnost, da prek somišljenikov razširijo
svoje poglede in stališča ter pridobe podporo za oblikovanje
politične alternative ustavni ureditvi SFRJ. Očitni so poskusi
strnitve moči ideološko različnih skupin oporečnikov v
enotno fronto boja zoper politični sistem socialističnega samoupravljanja.
Javne polemike o ogroženosti slovenske kulture, slovenskega jezika in slovenskega naroda so pritegnile pozornost
različno ideološko opredeljenih poameznikov, jih usmerile v
skupne nastope ter izzvale ostro reakcijo sredstev množičnega obveščanja v drugih republikah in pokrajinah.
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 subjektivnih sil s tem, da javno politizirajo vprašanja vere in Cerkve,
praznovanja verskih praznikov, vključevanja verskih programov na radio in televizijo, karitativne dejavnosti, vloge Cerkve
med NOB ipd. Na ta način skušajo posamezniki razvrednotiti
dosedanje uspehe na področju urejanja odnosov med državo
in Cerkvijo.
2. Sovražno delovanje slovenske politične
emigracije
Slabosti, ki jih subjektivne sile političnega sistema socialističnega samoupravljanja ne skrivajo, izkorišča politična emigracija ob podpori dela zahodnega tiska za množične kampanje in sovražne pritiske na Jugoslavijo.
Slovenska politična emigracija je tudi lani delovala predvsem s sovražno propagando, medtem ko je druga jugoslovanska sovražna emigracija načrtovala vrsto terorističnih in drugih akcij zoper SFRJ. Slovenska politična emigracija je v
preteklem letu ohranila kontinuiteto v organizacijski, društveni in subverzivno-propagandni dejavnosti. Posebna skrb
je bila namenjena kadrovski krepitvi in pomladitvi emigrantskih skupin v cilju iskanja možnosti večjega povezovanja med
klerikalnimi, meščansko-liberalnimi in nacionalistično-separatističnimi emigrantskimi strukturami. Nekateri politični emigranti pa so še vedno zelo aktivni v t.i. »Demokratski alternativi« ter navezujejo stike s somišljeniki v domovini. Gre za
prizadevanja, da bi se jugoslovanska sovražna emigracija
združila na enotnih izhodiščih, zato poskuša Demokratska
alternativa mobilizirati posamezne liberalne emigrantske skupine z izdajanjem raznih deklaracij in resolucij, ki jih pošilja
tudi na posamezne naslove v domovini.
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V celoti je bila zabeležena večja akcijska usmeritev različnih
struktur slovenske politične emigracije proti družbenopolitični in državni ureditvi v SR Sloveniji in Jugoslaviji. Tako je
slovenska politična emigracija z veliko pozornostjo spremljala aktualna dogajanja v domovini, predvsem polemike o
vojnih in povojnih dogodkih ter narodni pomiritvi. Emigracija
pričakuje skorajšnje politične spremembe, ki naj bi jih povzročile zahteve mladih po odprtju arhivov in objektivnejšem
prikazovanju neposredne preteklosti, hkrati pa poudarja, da
je dozorel čas tudi za konkretne akcije amigracije. S tem
ci-ljem je bilo realizirano intenzivnejše povezovanje ne le med
različnimi strukturami slovenske politične emigracije, ampak
tudi med posamezniki v zdomstvu, zamejstvu in domovini.
Intenzivnejše povezovanje z zamejstvom in zdomstvom se je
potrjevalo predvsem v bivanju in kontaktih vplivnih slovenskih
političnih emigrantov z zamejskimi Slovenci in nekaterimi
delavci na začasnem delu v tujini.
Zaznana je bila težnja po povezovanju s klerikalnimi in
liberalnimi strukturami v domovini. Večjo akcijsko usmeritev
slovenske politične emigracije potrjuje tudi primer, ko so 22.
12. 1985 politični emigranti v Argentini oblepili več zgradb v
centru Buenos Airesa ter na njegovih glavnih prometnicah s
plakati »Genocid Slovenije, dežela mučencev.«
V tisku slovenske politične emigracije so izstopali v preteklem letu članki na temo 40-letnice likvidacije domobrancev
in drugih dogodkov ob koncu vojne. Velik poudarek je bil dan
vprašanju narodne sprave. Varnostno-pomembnejša in nevarnejša je bila v minulem letu aktivnost skupin ustaške in
albanske politične emigracije, ki sta uspeli tudi v domovini
pridobiti krog somišljenikov, na kar so opozorili procesi proti
posameznim skupinam v Osijeku, Varaždinu, Zagrebu in drugod. Zaskrbljujoče je predvsem hitro pomlajevanje emigrantskih organizacij s posameznimi avanturisti, ki iščejo v tujini
možnosti lahkega in hitrega zaslužka. V minulem letu so bile
ustanovljene tudi nekatere nove emigrantske organizacije z
namenom diverzantsko-terorističnega delovanja proti Jugoelaviji. Njihovi napadi so bili usmerjeni na naša diplomatska,
konzularna in trgovinska predstavništva. Večina jugoslovanske sovražne emigracije se je lani vključila v kampanjo pred
poletno turistično sezono ter poskušala z raznimi akcijami,
letaki, objavami v svojih časopisih in z različnimi drugimi
oblikami odvračati tujce od oddiha na Jadranu, hkrati pa je
poskušala na razne načine vplivati na razpoloženje naših
delavcev na začasnem delu v tujini.
Poleta vseh teh aktivnosti je bila razpeta od terorizma in
sodelovanja s tujimi obveščevalnimi službami do močne protijugoslovanske propagande in ekonomske diverzije.
3. Obveščevalna in druga subverzivna
dejavnost iz tujine
Težavne gospodarske razmere, odnosi med republikami,
težave pri uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije so v središču pozornosti tudi v političnih propagandnih in obveščevalnih ustanovah v tujini. Te so legalno,
pollegalno ali s pomočjo agenture zbirale podatke o vseh
področjih notranje in zunanje politike, mednacionalnih odnosih, odnosih med Cerkvijo in državo, o stabilizacijskih ukrepih
in o razpoloženju ljudi, medtem ko so na področju obrambnih
priprav zbirale strateške podatke.
Celota subverzivno-propagandnih vsebin je bila lani determinirana z zunanje in notranjepolitičnim dogajanjem v SFRJ
oz. SR Sloveniji. Temeljno sporočilo tujih propagandistov o
Jugoslaviji je bilo blokovsko in ideološko naravnano, nadaljeval pa se je trend grobega omalovaževanja našega družbenopolitičnega sistema ob poskusih problematiziranja mednarodnega ugleda tovariša Tita.
Obletnica konca vojne je propagandistom služila tudi kot
osnova za propagandne špekulacije o postopkih Titovih partizanov na ozemlju južne Koroške, ki naj bi se skušali uveljaviti
kot zasedbene enote, v cilju uresničitev jugoslovanskih teritorialnih ambicij. Komentarje so propagandisti povezovali tudi z
»usodo desettisočev hrvaških, srbskih in slovenskih domoljubov, ki so jih britanske enote s Koroške vrnile Jugoslaviji«.
Propagandisti so opozarjali, da o njihovi usodi jugoslovanska
stran še vedno molči in da so le slovenski intelektualci pokazali pripravljenost, da se vprašanje javno postavi. V razprave o
pomoru domobrancev in spravaštvu pa so se po mnenju tujih
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propagandistov odločilno vključili tudi slovenski škofje, ki so
v skupni izjavi obsodili neobjektivno prikazovanje takratnih
razmer in poudarili dolžnost slovenske Cerkve v naporih za
osebno in narodno pomiritev.
Posebna vloga Slovenije je izstopala v subverzivnih komentarjih, vezanih na proslavo dneva zmage, »kjer je bilo zaslediti
nasprotovanja slovenske mladinske organizacije vojaški
paradi v Beogradu, ki predstavlja le manifestiranje moči zoper
notranjega in zunanjega sovražnika.«
Ob obisku zahodnonemškega kanclerja pa so bile zabeležene špekulacije v Sloveniji kot samozavestni in gospodarsko
napredni republiki, ki se loči od drugih po jeziku, ki ga
trmasto brani ter po očitni naravnanosti na Zahod oz. po njeni
pripadnosti ideji srednje Evrope ter o sproščenem vzdušju
med komunisti in kristjani, kar naj bi potrdilo tudi Kohlovo
srečanje s slovenskim metropolitom.
Večje zanimanje tujih propagandistov je bilo potrjeno ob
razpravah o deviznem zakonu, ki naj bi predstavljal preizkusni
kamen jugoslovanske enotnosti. Propagandisti so ugotavljali
nakazano »sprego« med Slovenijo in Hrvaško, to je med
republikama z največjim deviznim prilivom, ki se upirata unitaristično-centralističnim tendencam zvezne vlade ter poskusom, da bi zvezne predloge sprejemali brez razprave ali z
večinskim preglasovanjem.
Posebno pozornost so tuji mediji namenili špekulacijam o
nacionalističnih in šovinističnih pojavih v Sloveniji. Tako je
npr. II Meridiano »obveščal« bralce, da je bilo v Idriji obsedno
stanje, da so idrijski mladinci hodili po cestah in okolici z
noži, na katerih je vgraviran napis »Slovenija, moja dežela«,
da so napadali ne samo t.i. prišleke, temveč tudi tujce. Hkrati
pa so napisali, da se napadalnost idrijskih nacionalistov seli
proti italijanski meji.
II. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI S
PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE
Naloge na področju varovanja državne meje so bile v letu
1985 uspešno opravljene. Delavci organov za notranje zadeve
so poglobljeno sodelovali s carino, obmejnimi enotami JLA,
nosilci samozaščitnih aktivnosti in občani ob meji ter z obmejnimi in varnostnimi organi sosednjih držav. Poleg rednih
delovnih nalog so miličniki opravljali tudi dela in naloge, ki so
jih narekovale trenutne varnostne razmere ter naloge v turistični sezoni. V vseh regijah so bili organizirani koordinacijski
posveti z mejnimi enotami JLA ter drugimi dejavniki na mejnih
prehodih oz. ob državni meji, na katerih so bile ocenjene
varnostne razmere ter sprejeti dogovori za strokovno in kvalitetno medsebojno sodelovanje.
Delovanje vseh oblik družbene samozaščite je zajelo širok
krog delovnih ljudi in občanov, ki so bili vključeni v vse oblike
varovanja meje, čeprav varnostne razmere niso terjale posebnih ukrepov. Prebivalci ob meji so se kot pripadniki narodne
zaščite usposabljali za najodgovornejše varnostne naloge ter
pri tem dosegali visoko stopnjo samozaščitne in varnostne
ozaveščenosti. Množična aktivnost je potekala predvsem tam,
kjer so se v delo in varnostne aktivnosti vključili komiteji za
SLO in družbeno samozaščito ter sveti oz. komisije za varnost.
V turistični sezoni so organi za notranje zadeve okrepili
preventivno aktivnost in nadzor nad prehajanjem državne
meje zaradi najavljenih diverzantskih akcij fašistične emigracije in povečanja števila primerov organiziranega ilegalnega
prehajanja državne meje.
Na umirjenejše varnostne trende na mejnih prehodih kaže v
letu 1985 manjše število ukrepov organov za notranje zadeve
kljub povečanju prometa potnikov za 22%, vendar ne gre
zanemariti, da je povečan promet potnikov na mejnih prehodih za mednarodni promet v turistični sezoni in s tem pogojen
selektivnejši nadzor organov za notranje zadeve vplival tudi
na manjše število ukrepov zoper kršitelje mejnega režima.
Odkriti primeri tihotapljenja blaga široke potrošnje, orožja,
streliva, droge, zlata ipd., v notranjosti države kažejo, da
večino tega blaga skupine tihotapcev pretihotapijo na mejnih
prehodih v SR Sloveniji, ko izkoriščajo veliko gnečo v turistični sezoni, ob praznikih in konec tedna.
Varnostno-relevantno je tudi povečanje števila pobegov na
zeleni meji ter porast anonimnih obvestil o nastavljenem
poročevalec

eksplozivu v prevoznih sredstvih. Lani so organi za notranje
zadeve odkrili v sodelovanju z varnostnimi organi sosednjih
držav skupino naših državljanov, ki je ilegalno vodila v tujino
mladoletne Rome ter jih prodajala italijanskim lastnikom romskih naselij, da so zanje izvrševali kazniva dejanja. V času
turistične sezone pa so organi za notranje zadeve zabeležili
več primerov obvestil o nastavljenem eksplozivu na mednarodnih vlakih, vendar so pregledi pokazali, da so bila vsa
obvestila lažna.
Poleg rednih in izrednih delovnih nalog je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije namenil posebno skrb
usposabljanju novih delavcev na postajah mejne milice in
delu vodij varnostnih okolišev ob državni meji ter na ta način
krepil strokovnost in kvaliteto dela.
1. Izvajanje meddržavnih sporazumov in stiki s
tujimi mejnimi in varnostnimi organi
Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi pri izvajanju meddržavnih dogovorov in sporazumov in pri reševanju drugih
vprašanj v zvezi s prehajanjem državne meje je v letu 1985
potekalo uspešno, temeljilo pa je na dobrem medsebojnem
sodelovanju in obojestranskem zaupanju.
Delavci organov za notranje zadeve so lani sodelovali na 6
sestankih oz. zasedanjih mešane komisije oz. ostalih pristojnih organov, na katerih je bila obravnavana problematika
izvajanja Videmskega sporazuma in problematika obmejnega
prometa na meji z Italijo, izvajanje sporazuma o obmejnem
prometu na meji z Avstrijo, problematika cestnega predora
skozi Karavanke, označevanja in obnove mejnih obeležij na
jugoslovansko-avstrijski državni meji, izvajanja sporazuma o
skupni mejni kontroli v železniškem prometu ter problematika
označitve planinskih poti v skladu z novim sporazumom o
planinskem izletniškem turizmu na mejnem območju. Organizirana sta bila tudi dva sestanka jugoslovanskih in italijanskih
lokalnih mejnih organov v Gradežu in na Bledu.
Pomemben napredek na področju maloobmejnega in meddržavnega sodelovanja predstavlja sprejem Sporazuma o planinsko-izletniškem turizmu v obmejnem območju med SFRJ
in republiko Avstrijo. V skladu s sporazumom so bile označene vse poti, odprta pa je še pobuda za dopolnitev sporazuma z namenom vključitve v sporazum novih planinskih poti
in postojank.
V zvezi z izvajanjem mednarodnih in meddržavnih sporazumov, potekom mednarodnega in obmejnega prometa potnikov ter prevzemom oz. predajo mejnih prestopnikov je bilo
lani s sosednjimi varnostnimi organi 4.798 (4.595) stikov, od
tega 2.534 (2.350) zaradi urejanja mednarodega prometa potnikov in vozil, 206 (257) zaradi izvajanja sporazumov o obmejnem prometu, 862 (945) zaradi prevzema oz. predaje vrnjenih
oseb in kršilcev mejnih predpisov ter 1.186 (1.043) zaradi
določanja odpiralnih časov na mejnih prehodih za obmejni
promet ter predaje oz. prevzema službene pošte. Vsi stiki so
bili korektni in v duhu utrjevanja dobrih medsosedskih odnosov.
Dobro medsebojno sodelovanje se je potrjevalo tudi ob
reševanju kršitev mejnega režima. Lani je bilo obravnavanih
60 (52) kršitev, od tega v škodo naše integritete 53 (40), 7 (12)
kršitev pa je bilo povzročenih z naše strani v škodo integritete
sosednje države. V 7 primerih mejnih incidentov, ki so bili

strojeni z naše strani, so bile obravnavane kršitve ozemeljske
nedotakljivosti, od tega je bilo v enem primeru obravnavano
streljanje preko meje s strani službenih oseb, v 2 premikanje,
poškodovanje oz. uničenje mejnih znamenj, s strani naših
državljanov, v enem primeru nedovoljen prehod mejne črte in
v 3 primerih druge kršitve ozemeljske nedodatkljivosti. V 40
mejnih incidentih v škodo naše države so bile obravnavane
kršitve integritete našega zračnega prostora s strani vojnega
oz. civilnega letalstva, v 13 primerih pa je bila obravnavana
kršitev ozemeljske nedotakljivosti. 32 kršitev je bilo obravnavanih na meji z Italijo, od tega 31 z italijanske strani, na meji z
Avstrijo je bilo povzročenih 22 kršitev, od tega 19 z avstrijske
in 3 z naše strani, na meji z Madžarsko pa 6 kršitev, od tega 3
kršitve z vsake strani.
Vse kršitve mejnega režima so se reševale po diplomatski
poti, na lokalnem nivoju ali prek lokalne mešane jugoslovansko-madžarske komisije za ugotavljanje mejnih incidentov in
drugih kršitev nedotakljivosti državne meje.
2. Promet potnikov prek mejnih prehodov za
mednarodni in obmejni promet
Čez mejne prehode na območju SR Slovenije je lani potovalo v obe smeri 71,272.268 (58,415.559) potnikov ali 22% več
kot leto prej, od tega 30,006.163 (23,218.393) naših državljanov in 41,266.105 (35,187.166) tujcev. Potovanja naših državljanov so narasla za 29%, tujih pa za 17%.
V mednarodnem prometu je potovalo v tujino 9,992.490
(6,612.952) naših državljanov ali 51% več kot leto prej in
15,390.503 (12,757.567) tujcev ali 20% več kot leta 1984. V
obmejnem prometu se je število potovanj naših državljanov
povečalo za 2% (od 4,657.221 na 4,753.374 potovanj), tujcev
pa za 10% (od 5,662.878 na 6,240.373 potovanj). Povečanje
števila potovanj prek državne meje je na eni strani posledica
odprave administrativnih omejitev in pomanjkanje nekaterih
vrst blaga na domačem trgu, na drugi pa ugodne gostinske in
turistične ponudbe zaradi velikih tečajnih razlik v vrednosti
dinarja do tujih valut.
57,2% vseh potovanj v letu 1985 je bilo na mejnih prehodih z
Italijo, kjer je mejo prestopilo 40,776.696 potnikov ali 30,3%
več kot leto prej, od tega je naraslo število potovanj naših
državljanov za 55%, tujih pa za 19,5%.
Čez mejne prehode z Avstrijo je lani potovalo skupno
29,321.632 (26,155.766) potnikov ali 12% več kot leto prej.
Število prehodov tujcev se je povečalo za 12%, naših državljanov pa za 11%.
Na meji z Madžarsko se je promet potnikov povečal za 26%,
od tega tujcev za 30,4%, medtem ko so se je prehodi naših
državljanov zmanjšali za 3,4%.
Tudi število potnikov na slovenskih letališčih v mednarodnem prometu se je v primerjavi z letom 1984 lani povečalo za
12%, od tega se je za 17% povečalo število potovanj naših
državljanov, za 11% pa tujcev.
Število prehodov motornih vozil v letu 1985 se je povečalo
za 17,7% (od 9,387.738 na 11,050.435), število letal v mednarodnem prometu na letališčih je naraslo za 19,3% (od 5.343 na
6.374), število vlakov na železniških prehodih v mednarodnem
prometu za 2,8% (od 47.746 na 49.102) in število plovil v
pristaniščih za mednarodni promet v Kopru, Izoli in Piranu za
4,1% (od 15.707 na 16.348).

TABELA 1
Skupaj št. potnikov
indeks
naši državljani
indeks
tujci
indeks
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1981
67,225.577
100
35,080.610
100
32,144.967
100

1982
62,052.018
92,3
33,232.713
94,7
28,819.305
89,6

1983
46,745.282
69,5
18,947.149
54,0
27,798.133
86,5

1984
58,415.559
86,9
23,210.703
66,2
35,204.856
109,5

1985
71,272.268
106,0
30,006.163
85,5
41,266.105
128/4

84/85%
+22
+29,3
+17,2
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3. Kontrola prehajanja državne meje in ukrepi
na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni
promet
Lani so delavci organov za notranje zadeve v zvezi z izvajanjem predpisov, ki urejajo promet potnikov in blaga čez
državno mejo, izvedli na mejnih prehodih za mednarodni in
obmejni promet 3.231 (3.598) ukrepov zoper 1.247 (1.344)
oseb, ki so jih žaradi storjenih kaznivih dejanj ali drugih zadev
iskali pravosodni in drugi organi. Število ukrepov se je zmanjšalo za 10,3%. V 726 (790) primerih je bil izveden ukrep zoper
tujega državljana, v 521 (554) primerih pa so miličniki ukrepali
zoper jugoslovanske državljane.
Zaradi poskusa ilegalnega vnosa orožja in streliva je bilo
obravnavanih 182 (218) oseb, od tega 34 (30) tujcev. Med
našimi državljani je bilo največ oseb iz SR Hrvatske (29%),
sledijo osebe iz SR Srbije (25%) in SR Slovenije (24,3%).
Zaseženih je bilo 6 (23) pištol, 12 (4) lovskih pušk, 22 (28)
kosov malokalibrskega oz. raketnega orožja, 53 kosov plinskega orožja in 12.397 (22.226) kosov različnega streliva.
Zmanjšanje količine vnešenega orožja je posledica predvsem
poostrenih pogojev za nabavo orožja in streliva v zahodnoevropskih državah po ponovni eskalacii mednarodnega terorizma.
V letu 1985 je bilo zaseženih 35.405 izvodov različnih tiskanin ali 14,5% manj kot leta 1984, ko je bilo zaseženih 41.390
izvodov tiskanin. Večina primerov tiskanin s sovražno vsebino
je bila najdena na raznih mednarodnih vlakih na železniških
postajah na Jesenicah in Mariboru. Poleg tega pa je bilo v
mesecu avgustu na mednarodnem vlaku, ki vozi na relaciji
Stuttgart-Kardeljevo, najdeno večje število razstrošenih letakov, ki so bili naslovljeni na sekretarja Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Hrvatske.
Na mejnih prehodih ali v njihovi neposredni bližini so miličniki zabel&žili 155 (183) poskusov pobega, od tega je v 26 (58)
primerih pobeg uspel. Narašča pa število pobegov na zeleni
meji, kjer so naši varnostni organi v preteklem letu zabeležili
3.247'(2.571) pobegov. Uspešno prekinjen ilegalni kanal za
vodenje in prodajo mladoletnih Romov v tujino je lani opozoril domačo in tujo javnost na varnostno razsežnost romske
problematike, ki se že vrsto let pojavljajo kot stalni kršilci
predpisov o prehajanju državne meje. V večini primerov Romi
nimajo urejenih potnih listin, potujejo pa tudi brez sredstev za
preživljanje. Nekaj poskusov nedovoljenega prehoda državne
meje se je v letu 1985 končalo tragično, ko sta izgubila
življenje dva turška državljana, en češkoslovaški in en jugoslovanski državljan.
Delavci organov za notranje zadeve so lani odkrili 30 (42)
ilegalnih kanalov, od tega je bilo 19 ilegalnih kanalov odkritih
na meji z Italijo, 11 pa na meji z Avstrijo. Obravnavanih je bilo
65 (77) oseb, ki so kot organizatorji ali sodelavci vodili ljudi
čez državno mejo ali pa se ukvarjali s tihotapstvom blaga.
Odkrita sta bila tudi dva ilegalna kanala, kjer so italijanski
vodiči skušali ilegalno prepeljati čez državno mejo 2 skupini
kitajskih državljanov.
Tuji varnostni organi so zaradi klateštva, izvrševanja kaznivih dejanj idr. vrnili 3.100 (3 037) naših državljanov ali 2% več
kot leto prej. Od tega je bilo največ oseb vrnjenih iz Italije
(68,7%), 30,4% iz Avstrije, 24 oseb vrnjenih iz drugih držav,
ena oseba pa iz Madžarske. Italijanski mejni in varnostni
organi so med vzroki za izročitev navajali predvsem klateštvo
in izvrševanje kaznivih dejanj, avstrijski pa izvrševanje kaznivih dejanj ter prihod brez delovnega vizuma.
V zvezi s kontrolo potnih listin je bilo odkritih 147 (80)
primerov ponarejenih potnih listin ali 83% več kot leto prej.
Tujo potno listino je nameravalo uporabiti za prehod državne
meje 339 (208) oseb ali 63% več kot leto prej. Od tega 323
(192) naših državljanov in 16 (16) tujcev. Za naše državljane je
značilno, da uporabljajo tuje ali ponarejene potne listine
predvsem v primerih, ko so jim bili dokumenti za potovanje v
tujino odvzeti zaradi kaznivih dejanj, prekrškov ali iz drugih
varnostnih razlogov.
Brez potne listine se je v letu 1985 v domovino vrnilo 1.362
(988) naših državljanov ali 37,8% več kot leto prej, od tega je
bilo 795 (561) brez vsakega dokumenta, 452 (342) jih je imelo
osebno izkaznico, 115 (85) pa drug osebni dokument. Večina
se jih je vrnila iz Italije (1.072). S potnim listom za vrnitev je
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prišlo v SR Slovenijo 2.030 naših državljanov, od tega 264 z
neugotovljeno ali sporno identiteto.
Pri kontroli prehajanja državne meje in izvajanju režima na
mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet so miličniki v minulem letu izdali 262.083 (258.678) vizumov, 555.343
(473.138) turističnih prepustnic, 21.984 (24.641) dovoljenj za
gibanje in muditev na mejnem prehodu ali izven mejnega
prehoda, 32.173 (33.760) dovoljenj za vnos in tranzit orožja,
3.670 (5.294) potrdil o zaseženih potnih listinah, 48 (428)
potrdil o priglasitvi orožja, 1.437 (1.421) potrdil o poškodovanih motornih vozilih in 233 (242) izrednih prepustnic po
Videmskem sporazumu. Poleg tega so mejni organi upravnim
občinskim organom za notranje zadeve ter drugim organom v
SR Sloveniji oz. v drugih republikah posredovali tudi 29.426
(33.169) raznih informacij.
III. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER
SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA
Organi za notranje zadeve so se na področju varovanja
javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja
ter človekovega naravnega in bivalnega okolja kot strokovna
služba aktivno vključevali v varnostne in samozaščitne aktivnosti. Posebna pozornost je bila namenjena kvalitetnejši
organiziranosti in vsebini preventivnega dela ter rednemu
ocenjevanju varnostne problematike. Uspešno je bilo sodelovanje s komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito, organi in organizacijami družbenopolitičnih
skupnosti in sredstvi javnega obveščanja. Organi za notranje
zadeve so redno seznanjali družbene dejavnike z nepravilnostmi in negativnostmi, ki bi lahko vznemirile varno počutje
in zadovoljstvo delovnih ljudi ali ogrozile njihovo splošno
varnost. Posebna pozornost je bila namenjena varnostnopreventivni dejavnosti v času turistične sezone.
Izkušnje minulega leta kažejo, da bo potrebno v bodoče do
neke mere spremeniti metodo delovanja organov za notranje
zadeve v sistemu družbene samozaščite, ker se zgolj z obveščanjem nosilcev samozaščitnih aktivnosti, zaradi množice
neselekcioniranih informacij ter pretežno s forumskim obravnavanjem varnostnih razmer bistveno ne vpliva na oblikovanje samozaščitne ozaveščenosti delovnih ljudi in občanov.
Organi za notranje zadeve bodo morali v sodelovanju z ostalimi strokovnimi dejavniki sistema in družbene samozaščite
na preventivnem področju pokazati več iniciativnosti ter s
temeljito pripravljenimi akcijami in propagandnimi gradivi
vplivati na dvig samozaščitne kulture pri preprečevanju nekaterih odklonskih družbenih pojavov, ki slabe varnostno in
samozaščitno trdnost našega družbenopolitičnega sistema,
kpt so npr.: kršitve javnega reda in miru mladoletniških skupin, negativni pojavi na športnih prireditvah, napadi na družbeno premoženjue, alkoholizem, varstvo okolja, požari ipd.
Še vedno niso v celoti izkoriščene vse možnosti preventivne
dejavnosti. Pomembne premike na tem področju bodo organi
za notranje zadeve lahko dosegli le v sodelovanju z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami, športnimi društvi in klubi,
gostinskimi delavci, organizacijami združenega dela, hišnimi
sveti, družbenimi organizacijami, organizatorji raznih prireditev in z vsemi, ki se tako ali drugače pojavljajo kot dejavniki na
področju javnega reda in miru oz. splošne varnosti ljudi in
premoženja. Le v skupnem sodelovanju bo mogoče učinkovito preventivno delovanje.
Kljub znatnim naporom pa s stanjem na področju javnega
reda in miru ter splošne varnosti ljudi, premoženja in okolja
ne moremo biti zadovoljni, saj v letu 1985 ugotavljamo, da so
bile večje kršitve javnega reda in miru, da je za varstvo okolja
in splošno varnost ljudi slabo poskrbljeno in da je lagodno,
brezbrižno in neodgovorno ravnanje posameznikov vse pogostejše.
Slabosti so predvsem tam, kjer se zanemarjajo samozaščitne aktivnosti, minimizira družbena nevarnost in kjer ocenjujejo, da bo v primeru hujše kršitve uspešno intervenirala
milica. S tem se zavestno opušča družbeno sprejeto stališče,
da je potrebno aktivnost nosilcev družbene samozaščite uveljaviti kot enotno družbeno gibanje za večjo varnost ljudi in
premoženja. Na slabosti v samozaščitnem delovanju opozarjajo tudi primeri, ko se varnostne ocene sprejemajo kot informativna gradiva, ne pa kot akcijsko-mobilizacijski dokumenti.
poročevalec

' Kljub ugodnim statističnim trendom v zvezi s kršitvami
Zakona o javnem redu in miru pa javni red in mir dobivata v
Sloveniji nove varnostne razsežnosti zaradi vse večje agresivnosti kršilcev. Lani je kršitve javnega reda in miru vse pogosteje spremljalo nasilje in drzno vedenje, politična in nacionalna nestrpnost, ipd. Značilno je, da se na javnih shodih in
prireditvah pojavljajo večje kršitve in da je zlasti na vlakih in
drugih sredstvih javnega prevoza več kršitev javnega reda in
miru. Kršitve so v tesni zvezi z vse bolj aktualno problematiko
alkoholizma, ki je pogost spremljevalec ekscesnih pojavov na
javnih krajih in v stanovanjih občanov.
Neugodne trende pa beležimo tudi na področju splošne
varnosti ljudi, premoženja in človekovega naravnega okolja.
Številni so primeri opuščanja splošnih varnostnih ukrepov,
malomarnost in lagodnost pa je v večini primerov vzrok onesnažitev, nesreč pri delu, nezgod na železnici, pri rekreaciji in
drugod. Neodgovoren odnos do občanov in delovnih ljudi pa
se potrjuje tudi v prodaji oporečnih živil, slabem vzdrževanju
sredstev javnega prevoza, neuporabi predpisanih zaščitnih
ukrepov ipd.
1. Preventivna dejavnost
Ob redni dejavnosti na področju obvladovanja aktualnih
varnostnih razmer so organi za otranje zadeve izvedli 53 (31)
preventivnih varnostnih akcij z namenom nadzora varovanja
družbenega premoženja, odkrivanja in preprečevanja vseh
vrst kaznivih dejanj, kontrole nedovoljenega točenja alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam, nadzora prijavnoodjavne službe, odkrivanja črnih prenočišč, preprečevanja
kršitev javnega reda in miru ter drugih škodljivih pojavov. V
akcijah so bili izvedeni: 48.503 (16.659) strokovni in drugi
varnostno-preventivni ukrepi, od tega 9.241 (3.212) legitimiranj in 2.290 opozoril občanov, 4.815 (896) pregledov motornih vozil in 6 plovil, 1.797 (613) kontrol lokalov, 558 (185)
kontrol javnih in 689 (238) črnih prenočišč. Ob izvedenih
ukrepih je bilo zaradi ugotavljanja identitete pridržanih 197
(24) oseb, prijetih 110 (53) storilcev kaznivih dejanj, 4.745
(3.768) oseb je bilo osebno preiskanih, v 854 (383) primerih pa
je bil opravljen nadzor čuvajske oz. vratarske službe v organizacijah združenega dela. V posamezne akcije so se lani vključile tudi nekatere inšpekcijske službe. Povečanje števila preventivnih ukrepov je posledica enotnega preventivnega dela
organov za notranje zadeve v času poletne turistične sezone,
ko so organi za notranje zadeve okrepili preventivne aktivnosti na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja zaradi načrtov fašistične emigracije, da s terorističnimi,
deverzantskimi in propagandnimi akcijami destabilizira varnostni položaj v državi ter odvrne tujce in naše državljane od
letnega oddiha na Jadranu.
Ob rednem strokovnem delu so organi za notranje zadeve
sodelovali s komiteji za SLO in DS, ter drugimi samozaščitnimi dejavniki v družbenopolitičnih skupnostih, organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih skupnostih ter jih
sproti seznanjali z vsebino, oblikami in metodami sovražnega
delovanja ter posredovali podatke in druge operativne ugotovitve o nesamozaščitnih oblikah obnašanja, o družbeno škodljivih in negativnih pojavih in dogodkih, ki so ali bi lahko
vplivali na stanje varnostnih razmer.
Posebna pozornost je bila namenjena uresničevanju nalog
vseslovenske akcije »Nič nas ne sme presenetiti* 85«.
V sodelovanju z občinskimi sekretariati za ljudsko
obrambo, občinskimi štabi za teritorialno obrambo ter občinskimi komiteji za SLO in DS je v letu 1985 po skupno izdelanih
programih potekalo usposabljanje vseh struktur družbene
samozaščite. Za opravljanje temeljnih varnostnih nalog je bilo
v 504 predavanjih oz. seminarjih usposobljenih 22.028 pripadnikov narodne zaščite, od tega 5.903 vodstveni kadri in 16.125
pripadnikov narodne zaščite. Usposabljanje je potekalo po
krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in v
delovnih skupnostih. Narodna zaščita je bila lani aktivirana v
663 primerih, predvsem v zvezi z izvajanjem načrtovanih
nalog vaj štabov civilne zaščite, varovanja javnih shodov in
prireditev ter nalog v akciji »Varna pot v šolo«.
2. Kršitve Zakona o javnem redu in miru
V zapletenih družbenopolitičnih razmerah, ko skušajo redki

protisocialistični elementi doma in v tujini z dejanji, ravnanji
in propagando razvrednotiti ustavne pridobitve socialistične
revolucije in samoupravnega razvoja SFRJ, so organi za
notranje zadeve v SR Sloveniji v letu 1985 namenili vso pozornost varovanju javnega reda in miru na javnih shodih in
prireditvah ter povsod, kjer se zbira večje število ljudi. Miličniki so dosledno prijavljali sodnikom za prekrške vsa tista
dejanja, s katerimi se je motil red, povzročal nemir, nerazpoloženje, vznemirjenost ali javno zgražanje, oviralo izvrševanje
pravic in dolžnosti občanov, organizacij združenega dela in
drugih organizacij, oviralo izvrševanje zakonitosti, žalilo
javno moralo, žalilo državne organe in organizacije ali na
drug način motilo družbeno disciplino, javno moralo in mir
ljudi. Kljub velikim naporom pa skrbijo posamezne večje
kršitve javnega reda in miru oz. povzročitve nemirov večjih
razsežnosti, ko so skušale skupine občanov medsebojna
nesoglasja in prepire spremeniti z razbijaškim ravnanjem,
vzklikanjem šovinističnih parol in grožnjami.
Minimiziranje družbene nevarnosti in obrobnosti prekrškov
zoper javni red in mir je opozorilo,,da je tem oblikam odklonskega vedenja občanov na javnih krajih treba nameniti večjo
pozornost, ker se lahko ob preveliki tolerantnosti do izgrednikov, pa tudi ob nenačrtnem operativnem nadzoru javnih zbirališč, te oblike negativnega vedanja občanov spremene v
kazniva dejanja in ekscese s hujšimi posledicami.
Vdajanje pijančevanju pomeni že vrsto let z vidika kršitev
Zakona o javnem redu in miru resen družbeni problem. Miličniki pogosto obravnavajo kršitve nočnega miru, ko vinjene
osebe z vpitjem, prepevanjem ali na drug način motijo občane
pri počitku ter nadlegujejo mimoidoče. Kršitelji se pod vplivom alkohola pravila v postopku vedno upirajo ter žalijo in
zasmehujejo delavce organov za notranje zadeve, nemalokrat
pa tudi verbalno sovražno izpadajo zoper ustavni red naše
družbenopolitične skupnosti. Del krivde za takšno stanje
nosijo predvsem gostinci, ki dopuščajo razgrajanje in točijo
pijačo že vinjenim gostom ali mladoletnikom. Lani so organi
za notranje zadeve predlagali uvedbo postopka o prekršku
zoper 1058 gostincev zaradi nedovoljenega točenja alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam.
Organi za notranje zadeve so v letu 1985 predlagali sodnikom za prekrške uvedbo postopka o prekršku zoper 26.897
oseb, ki so storile skupno 28.991 prekrškov po Zakonu o
javnem redu in miru ali 1,4% manj kot leto prej.
Vrsta prekrška
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V notranji strukturi kršitev javnega reda in miru kljub nakazanim trendom ne ugotavljamo bistvenih odstopanj, čeprav je
naraslo število nekaterih skupin prekrškov. Med kršitvami
prevladujejo primeri prepiranja (36%), kričanja (22,1%), pretepanja (12,8%), omalovaževanja pooblaščenih uradnih oseb
(8,6%) in pijančevanja (6,5%). Varnostno zanimivo je povečanje števila primerov drznega vedenja (+43,1%), omalovaževanja pooblaščene uradne osebe (+8,9%), hazardiranja (+9,8%)
in kričanja (+4,4%).
Zaradi kršitev javnega reda in miru je bilo obravnavanih
16.618 (62,30) oseb, ki so storile 18.270 (63,9%) kršitev pod
vplivom alkohola. Med temi kršitvami prevladujejo primeri
prepiranja, kričanja, pretepanja in omalovaževanja pooblaščene uradne osebe.
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V starostni strukturi kršiteljev prevladujejo osebe stare nad
30 let (44,7%), sledijo osebe v starosti od 26-30 let (20%), v
starosti od 22-25 let (18,6%) ter v starosti od 18-21 let
(13,1%), medtem ko se mladoletniki pojavljajo kot kršilci javnega reda in miru le v 3% primerov, vendar ob trendu stalnega
in večletnega naraščanja.
10.657 prekrškov ali 37,3% so delavci organov za notranje
zadeve obravnavali v gostinskih objektih, 5498 na ulici oz.
trgu, 5121 v zasebnih stanovanjih občanov, 740 na javnih
shodih in prireditvah, 167 na sredstvih javnega prevoza, 6247
prekrškov pa so obravnavali na drugih javnih krajih. Večje
povečanje kršitev javnega reda in miru ugotavljamo na vlakih
(+63,4%) in na drugih sredstvih javnega prevoza (+11,3%) ter
na ostalih javnih krajih (+8,4%), vendar je potrebno pri tem
upoštevati, da je porast nekaterih kršitev javnega reda in miru
posledica tudi poostrenega nadzora organov za notranje
zadeve določenih javnih krajev, kjer so se v minulih letih
pogosteje pojavljale nekatere hujše kršitve javnega reda in
miru.
Lani je bilo obravnavanih 8828 (33,1%) oseb, ki so že bile
obravnavane zaradi kršitev javnega reda in miru. Stalni
povratniki so obravnavani predvsem med klateži in nezaposlenimi, velik odstotek povratnikov pa beležimo med osebami,
ki so se drzno vedle, pretepale ali kričale na javnem kraju.
Zaradi vinjenosti in v primerih, ko je bilo pričakovati, da
bodo storilci nadaljevali s kršenjem javnega reda in miru, so
miličniki v skladu s 50. členom Zakona o notranjih zadevah in
108. oz. 109. členom Zakona o prekrških pridržali 5133 kršiteljev.
3. Splošna varnost ljudi, premoženja
in človekovega bivalnega okolja
Ugotovitve organov za notranje zadeve kažejo, da samozaščitna in varnostna kultura še nista uveljavljeni kot obliki družbene zavesti in da se v obdobju vsesplošnega varčevanja
opuščajo ukrepi, ki so nujni za splošno varnost ljudi, premoženja in človekovega bivalnega okolja. Znova se potrjuje
spoznanje, da sprejete smernice vseslovenske akcije NNNP
niso postale vsakdanja praksa v obnašanju delovnih ljudi in
občanov.
Poostren preventivni nadzor nad izvajanjem predpisov o
temeljih varnosti v železniškem prometu ter sprejem
nekaterih sistemskih rešitev na področju železniškega
gospodarstva in ureditev
inšpekcijskega
nadzora
na področju odkrivanja pomanjkljivosti in nepravilnosti
na vozilih, progah in progovnih napravah, nadzora telesnega
ali duševnega stanja železniških delavcev za pravilno opravljanje delovnih nalog ipd., je pomembno vplival na izboljšanje
varnostnih razmer na železnici. Še vedno pa je za večino
nezgod in ostalih izrednih dogodkov kriv človeški faktor, pa
tudi dotrajani tiri in vozni park ter slabo in neustrezno vzdrževane naprave.
Lani so organi za notranje zadeve skupaj z drugimi strokovnimi dejavniki obravnavali 138 (172) izrednih dogodkov na
železnici, s skupno ocenjeno gmotno škodo 91 milijonov (26
milijonov dinarjev). Med izrednimi dogodki prevladujejo iztirjenja vagonov in vlečnih strojev, naleti in oplaženja, ki so
posledica napak železniških delavcev, dotrajanosti tirov, signalizacije in ostalih naprav.
Varnostno pomembno je povečanje števila kaznivih dejanj
na železniških postajah in vlakih, kjer za osebno varnost
potnikov ni dovolj poskrbljeno. Obravnavanih je bilo 1074
kaznivih dejanj na železniških postajah in vlakih ali 23,9% več
kot leto prej, od tega je ostal v 65,4% dejanj storilec neodkrit.
Med kaznivimi dejanji prevladujejo tatvine in velike tatvine,
sledi poškodovanje tuje stvari, goljufije itd.
Zaradi malomarnosti, neupoštevanja navodil o varstvu pri
delu, tehničnih pomanjkljivosti in napak, neustreznega nadzora in vzdrževanja naprav, slabega materiala in pomanjkljivih
tehnoloških postopkov so organi za notranje zadeve obravnavali v organizacijah združenega dela 157 (180) strojelomov,
izlitij, eksplozij in drugih škodnih primerov ter 236 (235)
nesreč pri delu. S škodnimi primeri je bilo združeno delo
oškodovano za 167,5 milijonov dinarjev. V nesrečah pri delu
je umrlo 23 (27) oseb, 213 (208) pa je bilo huje telesno
poškodovanih. Pogostejše nesreče pri delu so bile obravnavane v lesni in kovinsko-predelovalni industriji, med poškod12

bami, ki so posledica predvsem neupoštevanja navodil o
varstvu pri delu in neprevidnosti prizadetih, pa prevladujejo
stisnjenja, vreznine in udarci.
Poljska, gozdna in druga opravila kmetovalcev terjajo iz
leta v leto veliko mrtvih in poškodovanih. Na neustrezen
preventivni nadzor ter skromno samozaščitno kulturo kmetovalcev, ki delo s stroji nepremišljeno zaupajo neveščim otrokom in mladoletnikom ali pa precenijo lastne oz. tehnične
možnosti kmetijskih strojev, opozarja 101 nesreča v letu 1985.
V nesrečah je lani umrlo 59 oseb, 42 pa je bilo huje telesno
poškodovanih. Najhujše posledice terjajo predvsem nesreče s
traktorji, v katerih je lani umrlo 22 ljudi, 15 pa je bilo huje
poškodovanih. Delo pri podpiranju in spravljanju lesa je terjalo 12 življenj in 5 hudo telesno poškodovanih, medtem ko je
ob drugih kmečkih opravilih podleglo 5 oseb, dve pa sta bili
telesno poškodovani.
Zaradi aktualnosti problematike in vse večje nevarnosti
onesnažitev okolja so organi za notranje zadeve v sodelovanju z inšpekcijskimi službami, ribiškimi in lovskimi družinami,
komiteji za SLO in DS ter mobilno enoto ekološkega laboratorija Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani vlagali pomembne
napore pri ugotavljanju in odkrivanju večjih onesnaževalcev
voda v SR Sloveniji ter nadzoru prevoza in hranjenja nevarnih
snovi. Znova so bili zabeleženi primeri, ki opozarjajo na
nepravilnosti, slabosti in neodgovoren odnos do ljudi in okolja. Zajetja pitne vode postajajo vse bolj ogrožena in le okoliščine so v posameznih primerih preprečile tragične posledice.
Delovne ljudi in občane pa vse bolj vznemirjajo tudi drugi
posegi v okolje. Ekološka ogroženost posameznih območij v
Sloveniji postaja vse resnejši družbeni in politični problem, pa
naj gre za ogroženost vode, zraka, ogroženost zaradi komunalnih in posebnih odpadkov, nekontroliranih posegov v okolje, ki nastajajo s črnimi gradnjami, gozdnimi tatvinami, krivolovom ipd.
Zelo zaskrbljujoče je, da v naši republiki še vedno nimamo
celotnega pregleda uporabe nevarnih snovi. Stalno naj bi bilo
v Sloveniji v proizvodnji, v skladiščih ali v tranzitu 115 tisoč
ton jedkih strupenih snovi, 17 tisoč ton eksploziva, nad 200
tisoč ton vnetljivih tekočin in plinov, 54 ton radioaktivnih
snovi itd. Neutemeljeno je pričakovati, da bi se lahko nevarnim snovem v eri hitrega tehničnega in tehnološkega razvoja
izognili. Prav zato bi morali storiti vse na področju preventivnega nadzora in ozaveščanja ljudi o nevarnosti, ki jo te snovi v
primeru nesreč pomenijo za ljudi in okolje. Posebno skrb pa
bo treba nameniti doslednejšemu izvajanju že sprejetih predpisov.
Preventivni nadzor je opozoril na vrsto pomanjkljivosti,
nepravilnosti, nepazljivosti, sprenevedanj in neodgovornosti,
ki spremljajo uporabo, hrambo ali prevoz nevarnih snovi.
Ugotovitve opozarjajo, tudi na pomanjkljivo vodnogospodarsko dokumentacijo, veliko število enoplaščnih cistern, poškodovane povozne površine, možnost nekontroliranega izteka
snovi v kanalizacijo, slabo delovanje oljnih lovilcev, neustrezno adaptirana tla v skladiščih ipd.
Lani so organi za notranje zadeve zabeležili 101 (46) primer
onesnažitve okolja z nevarnimi snovmi, od tega je bila v 57
primerih onesnažena voda, v 12 zrak, v 32 primerih pa so
nevarne snovi iztekle v zemljo. V 25 primerih onesnažitve rek
in potokov je bil obravnavan pogin rib in ribjega zaroda.
Onesnaževalci okolja so bili v 87 primerih proizvodni obrati, v
14 primerih prevozniške organizacije združenega dela, na
železniških tirih pa je bilo obravnavanih 13 primerov izteka
nevarnih snovi. Prevladujejo onesnažitve z naftnimi derivati
(15), kislinami (9), amonijakom (5), klorom (2), itd. Večje
onesnažitve so bile obravnavane v TAM Maribor, kjer je v
zemljo steklo 30 tisoč litrov kurilnega olja, v OZD Keramika
Skofja Loka, kjer je iz bazena izteklo nad 2 tisoč litrov fenolne
smole, v primeru prometne nezgode na območju Hrastnika pa
je iz poškodovanega vozila iztekla večja količina metanolne
spojine.
Onesnaževalce so organi za notranje zadeve ovadili pristojnemu javnemu tožilstvu v 11 (5) primerih, v 4 primerih pa so
napisali predlog o uvedbi postopka o prekršku, o vseh primerih, v 4 primerih pa so napisali predlog o uvedbi postopka o
prekršku, o vseh primerih ugotovljenih onesnažitev okolja pa
so bili seznanjeni komiteji za SLO in DS.
Pri zimski rekreaciji in planiranem turizmu beležimo v
zadnjih letih vrsto nesreč, ki so posledica precenjevanja fizičporočevalec

nih sposobnosti posameznikov, slabe in neprimerne opreme,
prekomernega točenja alkohola v gorskih in zimsko-turističnih postojankah, neupoštevanja napovedi o vremenskih,
spremembah ipd. V letu 1985 je zabeleženo 50 nesreč v gorah,
predvsem v Julijskih alpah in Karavankah, v katerih se je
smrtno ponesrečilo 19 oseb, 30 pa je bilo pošodovanih.
Večina nesreč je posledica zdrsov (17), krušenja kamenja (5),
precenitve zmogljivosti (3), snežnih plazov (2) idr. Delavci
organov za notranje zadeve so skupaj z Gorsko reševalno
službo Slovenije sodelovali pri reševanju 49 ponesrečencev,
medtem ko je helikopter RSNZ SR Slovenije sodeloval v 17
reševalnih akcijah. Skupaj z Gorsko reševalno službo je bilo
pripravljeno tudi navodilo o reševanju v gorah.
v letu 1985 so organi za notranje zadeve organizirano izvajali naloge zagotavljanja varnosti in reda na javnih smučiščih.
Opravljeni so bili številni opozorilni razgovori z upravljalci
smučišč, gostinskimi in drugimi delavci. Kljub velikim naporom, pa na smučiščih še vedno vlada velik nered, ki je posledica splošne nediscipline, neupoštevanja opozoril upravljalcev smučišč in miličnikov itd. Neurejenost in brezbrižnost
izkoriščajo posamezniki tudi za kraje smučarske opreme.
Lani je bilo na javnih smučiščih zabeležnih 571 telesnih
poškodb smučarjev-rekreativcev, od tega kar 43% hujših
telesnih poškodb.
Med drugimi dohodki in pojavi na področju splošne varnosti ljudi in premoženja je bilo lani zabeleženih 11 utopitev 19
množičnih zastrupitev s hrano, ko je zdravstveno pomoč
iskalo 671 občanov, nesreče v gospodinjstvu so terjale 36
mrtvih in 24 hudo telesno poškodovanih. V 20 nesrečah z
orožjem oz. eksplozivom sta umrli 2 osebi, 23 pa je bilo huje
telesno poškodovanih.
4. Nezakonita posest in nošenje orožja
Miličniki in kriminalisti so lani našli brez lastnika ali zasegli
občanom 1218 (1477( kosov raznega orožja ali 17,5% manj kot
leta 1984. Od skupnega števila najdenega in zaseženega
orožja je bilo 308 kosov športnega in 573 kosov hladnega,
plinskega ali raketnega orožja. Zaseženo zaradi nedovoljenega posedovanja ali najdeno je bilo 45.566 vžigalnih kapic,
110.427 petard, 340 raznih granat in min in 26 raznih delov
orožja.
Zaradi kršitve Zakona o orožju so organi za notranje zadeve
predlagali uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja 89
občanom, predlagali uvedbo postopka o prekršku pri sodniku
za prekrške zoper 973 jugoslovanskih državljanov in 47 tujcev, podali kazensko ovadbo zoper 25 naših državljanov,
privedli na postajo milice 1742 oseb, opravili preventivnoopozorilne in razčiščevalne razgovore s 1203 osebami, odredili pripor zoper 6 jugoslovanskih državljanov, opravili 1138
pregledov objektov, kjer se hrani orožje, organizirali 207 operativno-preventivnih akcij z namenom odkrivanja oseb, ki
imajo orožje v ilegalni posesti, opravili 34.315 posebnih pregledov in preiskav ter 77.475 pregledov prevoznih sredstev in
začasno odvzeli 50 potnih listin.
5. Uporaba prisilnih sredstev, napadi
na miličnike in pritožbe občanov
Pri zagotavljanju javnega reda in miru, splošne varnosti
ljudi in prijemanju storilcev kaznivih dejanj so delavci organov za notranje zadeve v preteklem letu uporabili sredstvo
prisile v 1301 (850) primeru, od tega v 30 primerih neupravičeno (2,3%). V 689 primerih je bil uporabljen strokovni prijem,
v 485 primerih sredsstvo za vklepanje, v 65 primerih plinsko
sredstvo in v 13 primerih strelno orožje. Strelno orožje je bilo
v skladu z zakonom uporabljeno v 8 primerih, od tega v 6
primerih je bilo orožje uporabljeno za opozorilni strel, v 2
primerih pa zaradi odvrnitve napada na miličnika. Strelno
orožje je bilo v 5 primerih opozorilni strel, ko niso bili izpolnjeni vsi pogoji za uporabo strelnega orožja. Posledic pri
uporabi opozorilnih strelov ni bilo.
Pri uporabi prisilnih sredstev so miličniki huje telesno
poškodovali 9 (2) občanov. Miličniki so bili pri tem 31-krat
lažje telesno poškodovani. Pri opravljanju uradnih nalog in
drugih pooblastil so bili miličniki napadeni v 112 (115) primerih, od tega pri vzdrževanju javnega reda in miru v 57 primerih, kontroli cestnega prometa v 16 primerih itd. V 4 primerih
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je bil napad izvršen s strelnim orožjem, v 84 primerih s fizično
silo, v 22 primerih z orodjem in v 2 primerih s prometnim
sredstvom. Pri opravljanju delovnih nalog so bili miličniki v 39
primerih žaljeni v 1435 primerih pa so se do njih obnašali
občani nedostojno oz. neprimerno.
Delovni ljudje in občani so se zoper postopke pooblaščenih
uradnih oseb oz. njihovo delo pritožili v 361 primerih, od tega
v 60 primerih zaradi uporabe sredstva prisile, v 64 primerih
zaradi ukrepov pri kršitvah cestno-prometnih predpisov, v 56
primerih zaradi neukrepanja, v 34 primerih pa zaradi netaktnega postopka itd.
Pritožbe občanov so bile utemeljene v 83 primerih, zaradi
česar so bili miličniki v 43 primerih opozorjeni, v 40 primerih
pa je bil uveden disciplinski postopek.
6. Varovanje osebnosti, objektov in pošiljk
v skladu s pooblastili organov za notranje zadeve in aktualnimi varnostno-političnimi razmerami so organi za notranje
zadeve skrbeli za varnost ljudi in premoženja, najvišjih družbenopolitičnih predstavnikov, voditeljev tujih držav, denarnih
in drugih pošiljk, cestnih in železniških komunikacij, proslav
in javnih shodov itd. Lani so organi za notranje zadeve opravili 1657 varovanj, od tega v 3 primerih voditelja tuje države, v
899 primerih najvišjih družbenopolitičnih predstavnikov, v 34
primerih pa je bilo izvedeno neposredno fizično varovanje
proslav in zborovanj. Varovanih je bilo tudi 717 prevozov
denarnih in drugih vrednostnih pošiljk Narodne banke Slovenije, v 4 primerih pa je bil varovan prevoz umetniških eksponatov. Vsa zavarovanja so potekala po načrtu in brez posebnosti. Posebna skrb je bila namenjena enemu prevozu radioaktivnih snovi.
IV. KRIMINALITETA
Število kaznivih dejanj v SR Sloveniji ostaja na ravni preteklih let. Negativni trendi so se umirili pri tistih skupinah
kaznivih dejanj, katerih spremembe v številu so povzročale v
preteklosti večje statistične odklone, med njimi so to predvsem nekatera dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje. Upoštevati je namreč treba, da se je sredi ieta 1984
spremenila kazenska zakonodaja, ki je deloma vplivala na to,
ali je določeno ravnanje kaznivo dejanje ali ne, glede na
povzročeno družbeno ali zasebno škodo. Kljub uskladitvi
posameznih določb kazenske zakonodaje z realno vrednostjo
dinarja, pa visoka inflacija znova zamegljuje realnejše primerjave gibanj na področju kriminalitete v letu 1985.
Ob ugodnih statističnih pokazateljih pa s stanjem nikakor
ne moremo biti zadovoljni, če upoštevamo, da naraščajo
nekatere drznejše in družbeno nevarnejše oblike kaznivih
dejanj, kot npr.: kazniva dejanja z obeležjem nasilja, vlomi v
stanovanja, organizirano vodenje ljudi čez državno mejo, ropi
na škodo družbenega premoženja, tatvine umetniških eksponatov večjih vrednosti, trgovina z mladoletnimi Romi, nasilništvo mladoletnikov in otrok, nevestno gospodarjenje, poneverbe, zlorabe uradnega položaja, sprejemanje ali dajanje
podkupnine ipd. Če pri tem upoštevamo ugotovitve preventivnega nadzora, da sta družbeno in zasebno premoženje slabo
varovana, da nosilci samozaščitnih aktivnosti niso dovolj
učinkoviti pri preprečevanju in odkrivanju nezakonitosti in da
beležimo večje število kaznivih dejanj z obeležjem profesionalnosti, razmere na področju kriminalitete terjajo širšo
akcijo vseh družbenih dejavnikov.
V zaostrenih ekonomskih razmerah so organi za notranje
zadeve pozorno spremljali in odločno ukrepali zoper najrazličnejše oblike nezakonitega, nesamoupravnega, neodgovornega in kriminalnega ravnanja posameznikov ali odgovornih oseb v organizacijah združenega dela in drugih delovnih
skupnostih. Pri preprečevanju in zatiranju gospodarske kriminalitete je bila posebna pozornost namenjena inkriminirariim
dejanjem, s katerimi bi naša družbenopolitična skupnost utrpela večjo gmotno škodo ali pa bi bila ogrožena ekonomska
trdnost družbenopolitičnega sistema, na področju splošne
kriminalitete pa iskanju učinkovitejših metod odkrivanja storilcev kaznivih dejanj, problematiki varovanja družbenega
premoženja in preventivnemu delu v turistični sezoni.
V okviru redne preventivne dejavnosti in naporov za izboljšanje strokovnega dela so organi za notranje zadeve sodelo13

vali z drugimi strokovnimi organi ter nosilci samozaščitnih
aktivnosti. V sodelovanju z inšpekcijami, v večini primerov pa
sami, so organi za notranje zadeve izvedli preventivne preglede pomembnejših objektov (banke, skladišča razstreliv,
industrijski objekti, pošte ipd.), z namenom , da bi odgovorne
dejavnike pravočasno opozorili na njihove naloge na
področju varstva pred požari, zavarovanja premoženja, tehničnega varovanja ipd. Preventivni pregledi so opozorili na
slabo in pomanjkljivo zavarovanje premoženja, neustrezno
strokovno usposobljenost in samozaščitno ozaveščenost ter
na druge nepravilnosti.
Posebna skrb je bila namenjena dograjevanju notranje
organizacije dela, strokovnemu izobraževanju delavcev ter
poglobljenemu medsebojnemu sodelovanju kriminalistične
službe in milice, ki naj bi zagotovilo enotnejše načrtovanje
delovnih nalog pri preprečevanju kaznivih dejanj, odkrivanju
storilcev kaznivih dejanj ipd.
Organi za notranje zadeve namenjajo že vrsto let posebno
pozornost tehničnemu varovanju družbenega premoženja, ki
omogoča hitro in pravočasno zaznavo storilca kaznivega
dejanja. Ob koncu leta je bilo v naši republiki 788 (736)
varovanih objektov. Delo organov za notranje zadeve na
področju tehničnega varovanja poteka na osnovi posebne
uredbe, pripravljen pa je dogovor o požarnem varovanju
objektov brez posadke. Na novo je bilo lani uvedeno tehnično
varovanje v 52 (52) objektih, zabeleženo pa je bilo 13 pravih
alarmov o nezakonitem vstopu v objekt. Ob intervenciji so
miličniki prijeli 9 (10) storilcev kaznivih dejanj. Veliko obremenitev za organe za notranje zadeve pomenijo številni lažni
alarmi. Lani je bilo zabeleženih kar 2352 lažnih alarmov ali
19,2% več kot leta 1984. Do lažnih alarmov prihaja zaradi
malomarnosti in neznanja zaposlenih, slabega vzdrževanja in
počasnega odpravljanja napak. Zaradi malomarnega rokovanja so organi za notranje zadeve v enem primeru podali
predlog o uvedbi postopka o prekršku.
1. Splošne značilnosti kriminalitete
V SR Sloveniji je bilo lani obravnavanih 42.776 (45.014)
kaznivih dejanj ali 5,1% manj kot leta 1984. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja so miličniki in kriminalisti obravnavali 29.601 (32.669) osumljenca ali 9,4% manj kot
leto prej. Večji porast beležimo pri kaznivih dejanjih umora
(+45%), povzročitve smrti iz malomarnosti (+166%), zlorabe
samoupravljanja (+100%), posilstva (+28%), neupravičenega
sprejemanja (+48%) oz. dajanja daril (+78%), preprečitve
uradnega dejanja uradni osebi (+47%), hudih kaznivih dejanj
zoper splošno varnost (+24%) itd. Ostala kazniva dejanja
ohranjajo trende minulih let ali pa se je njihovo število zmanjšalo.
Družbgena skupnost, združeno delo in občani so bili s
kaznivimi dejanji oškodovani za 3,5 (1,7) milijarde dinarjev ali
108,4% več kot leto prej, od tega sta bila družbena skupnost
in združeno delo oškodovana za 2,617.265.391
(1,119.619.354) dinarjev, zasebno premoženje pa za
873.602.394, (555,767.547) dinarjev. Na velik porast gmotne
škode so vplivala predvsem neugodna inflacijska gibanja,
hkrati pa so narasla tudi nekatera hujša kazniva dejanja zoper
narodno gospodarstvo, kot so npr. neupravičeno posredovanje oz. zastopanje v zunanjetrgovinskem poslovanju,
nevestno gospodarjenje, sklenitev škodljive pogodbe, grabež
ipd. Visoko gmotno škodo pa je družbena skupnost utrpela
tudi s kaznivimi dejanji zoper družbeno premoženje in
splošno varnost. Gmotna škoda se je v družbenem sektorju
povečala za 133,7%, v zasebnem pa za 187,1%.
Družbeno premoženje je bilo v 36% oškodovano s kaznivimi
dejanji zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva, 33,5% gmotne škode je bilo povzročeno s kaznivimi
dejanji zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 19,4% pa s
kaznivimi dejanji zoper družbeno premoženje, medtem ko so
bili občani v 90% oškodovani s kaznivimi dejanji zoper
zasebno premoženje. V škodo družbenega premoženja je bilo
storjenih 14.379 kaznivih dejanj ali 2% več kot leto prej, oz.
33,6% (31,6%) vse kriminalitete v Sloveniji. Vzroki za storjena
kazniva dejanja so slabo samozaščitno delovanje, zanemarjanje nadzora, slabosti v delu čuvajske službe, neustrezno zavarovanje notranjih, skladiščnih in drugih prostorov organizacij
združenega dela, malomarno varovanje prenosa in hrambe

večjih vsot denarja in druge slabosti, ki bi jih lahko uspešno
odpravili z večjo disciplino in odgovorejšim odnosom do
družbenega premoženja.
Občani so bili lani oškodovani z 28.347 (31.025) kaznivimi
dejanji. S temi dejanji so storilci oškodovali zasebno premoženje ali drugače prizadeli osebno integriteto in dostojanstvo
človeka. Kazniva dejanja v škodo občanov so se zmanjšala za
8,5% in predstavljajo 66,4% vseh inkriminacij v letu 1985.
Storilci izkoriščajo predvsem odsotnost stanovalcev, njihovo
brezbrižnost in pozabljivost ter naivnost, pogostejše pa so
zlorabe zaupanja in slabih razvad.
Organi za notranje zadeve lani niso uspeli odkriti storilca
18.839 kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje, 128 dejanj zoper upravljanje družbenih sredstev in
naravna bogastva, 23 dejanj zoper pravni promet itd. Slabšo
raziskanost beležimo predvsem pri kaznivih dejanjih sovražne
propagande, tatvine kolesa in motornega kolesa, roparske
tatvine, poškodovanja tuje stvari, igre na srečo, medtem ko je
večina hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter
splošno varnost ljudi in premoženja uspešno raziskana.
V notranji strukturi kriminalitete se ohranjajo splošna razmerja. Se vedno sodi 94,1% inkriminiranih dejanj v področje
tako imenovane splošne kriminalitete, znotraj katerega naraščajo kazniva dejanja z obeležjem nasilja
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in zoper javni red in mir. 5,8% kaznivih dejanj pomeni napad
na narodno gospodarstvo, s katerimi storilci izkoriščajo težke
razmere v združenem delu, spodkopavajo ekonomske osnove
našega družbenopolitičnega sistema, skušajo uveljaviti svoje
osebne interese in koristi, zlorabljajo sprivatizirane odnose v
notranjem in zunanjetrgovinskem poslovanju ter nemalokrat
zaradi svojega položaja v organizaciji združenega dela vplivajo na delovno moralo zaposlenih z zlorabami, privatizacijo
in neodgovornimi dejanji.

KAZNIVA DEJANJA

2. Gospodarska kriminaliteta
V letu 1985 so organi za notranje zadeve obravnavali 2.487
(2.599) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete ali 4,4%
manj kot leto prej. S kaznivimi dejanji v gospodarstvu sta bila
združeno delo in družbena skupnost oškodovana za
980,215.587 dinarjev ali 88,8% več kot leto prej. Organi za
notranje zadeve so vso pozornost namenili predvsem odkrivanju hujših oblik kaznivih dejanj v gospodarstvu, ki spodkopavajo ekonomske temelje našega družbenopolitičnega
sistema, zlorabljajo zunanjetrgovinsko poslovanje združenega dela ter resneje ogrožajo poslovno uspešnost in moralo
organizacij združenega dela.
Večji porast beležimo predvsem pri kaznivih dejanjih
nevestnega gospodarjenja (od 79 na 92), poneverbe (od 364
na 416), neupravičenega sprejemanja (od 41 na 61) oz: dajanja daril (od 28 na 50), gozdne tatvine (od 347 na 427), zlorabe
uradnega položaja odgovorne osebe (od 19 na 34) itd.
V notranji strukturi gospodarske kriminalitete prevladujejo
kazniva dejanja gozdne tatvine (427), poneverbe (416), neupravičene uporabe (179), nedovoljene trgovine (171), uničenja
poslovnih listih (139), nezakonitega lova (98) itd.
V panogi industrije in rudarstva je bilo odkritih 12% kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, 9,5% na področju dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, 9,5% v
notranji trgovini, 6,7% v gozdarstvu, 6,6% v panogi finančnotehničnih storitev, 5,5% v panogi prometa in zvez, 4,5% v
gradbeništvu itd.
V panogi zunanjetrgovinske dejavnosti so organi za notranje zadeve lani obravnavali 11 (4) kaznivih dejanj, od tega 4 (1)
kazniva dejanja grabeža, 2 (0) kaznivi dejanji nevestnega
gospodarjenja, 1 (1) neupravičeno zastopanje v zunanjetrgovinskem poslovanju itd. Kljub povečanju pa stanje ni odraz
dejanskih razmer v poslovanju našega združenega dela S
tujino, ampak predvsem težav organov za notranje zadeve pri
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raziskovanju tovrstne kriminalitete, ter nemoči inšpekcijskih
organov, ki niso v lanskem letu odkrili nobenega kaznivega
dejanja, kljub temu, da problematika opozarja na primere
neupravičenega zastopanja tujih firm, korupcije pri sklepanju
pogodb s tujino, nepravilnosti na področju maloobmejnega
sodelovanja z Avstrijo, Italijo in Madžarsko itd. Težave pri
odkrivanju zlorab onemogočajo predvsem neažurne in nepopolne evidence, pomanjkljiva dokumentacija, nespoštovanje
predpisov in opuščen inšpekcijski nadzor ter slaba notranja
kontrola.
V panogi notranje trgovine je bilo obravnavanih 238 kaznivih dejanj. Med njimi pa prevladujejo poneverbe, prevsem
primeri protipravnega prilaščanja gotovine in dnevnih iztržkov, zloraba pravic odgovornih oseb, nevestno gospodarjenje
ter primeri ponarejanja oz. uničenja poslovnih listin. Vse bolj
pa izstopa problematika velikih razlik med dejansko in dovoljeno višino blagovnih izgub, ki je posledica izkazanih visokih
deležev, ki naj bi nastali zaradi kala, loma ali razsipa. Učinkovitejši nastop zoper ta način protipravnega okoriščanja trgovinskih delavcev onemogočajo tudi samoupravni akti, v katerih organizacije združenega dela določajo pretirano visoke
deleže kala, loma in razsipa.
Kljub zmanjšanju (od 105 na 85) pa je še vedno aktualna
problematika utaje davščin in drugih družbenih dajatev. Ugotovljeni so bili novi pojavi, ki jih ni možno vedno ustrezno
prprečevati z obstoječo davčno in sodno prakso. Med takšne
pojave sodijo utaje družbenih dajatev na osnovi dohodka,
pridobljenega v kooperacijskih odnosih med organizacijami
združenega dela, obrtnimi zadrugami in samostojnimi obrtniki.
V večini gre za posredniške odnose, pri katerih je nosilec
kooperacije udeležen z odstotkom od brutto prometa in zainteresiran samo za dvig prometa, prodajo izdelkov, nabavo
materiala in določanje strukture stroškov pa v celoti prepušča
obrtniku. V takšnih odnosih je obrtnik zainteresiran za čim
večjo vezavo družbenih obratnih sredstev, prejemanje višjih
avansov, določanje višjih normativov ipd. Posebna oblika
kooperacijskih odnosov se pojavlja, ko obrtnik preko kooperacijskega odnosa prevzame za končnega naročnika več dela
kot ga je v okviru svoje obratovalnice sposoben opraviti, zato
vključi v kooperantski odnos tudi podizvajalce in si pridrži
pravico, da določa ceno njihovega dela, kar pomeni, da si
prisvaja razliko med ceno dela podizvajalcev in prodajno
ceno. Za to obliko izvajanja kooperantskih del se pogosto
zakrivajo fiktivni nosilci obrtne dejavnosti. Obravnavani so bili
tudi primeri čistega posredovanja, ko je obrtnik le organiziral
in vodil določeno dejavnost, izvajali pa so jo drugi obrtniki ali
ceio organizacije združenega dela.
Lani so organi za notranje zadeve ugotovili tudi primere
fiktivne inovacijske dejavnosti, ko so posamezniki izkoriščali
obstoječo zakonodajo, ki omogoča davčne olajšave na dohodek od inovacij. Posamezniki so pod inovacijsko dejavnostjo
prikrivali različne materialne in intelektualne storitve, ki pa
niso imele značaja inovacijske dejavnosti, vendar so se
uprave za družbene prihodke zadovoljile s formalnimi izjavami uporabnika storitve.
V letu 1985 je bilo zaradi gospodarskega kriminala obravnavanih 2.791 (2.963) oseb, od tega 310 (170) direktorjev, 114
(122) trgovinskih poslovodij, 113 (147) prodajalcev, 138 (156)
gostinskih in turističnih delavcev itd.
Direktorji se pojavljajo med osumljenci kaznivih dejanj
nevestnega gospodarjenja, sklenitve škodljive pogodbe, zlorabe pooblastil in položaja odgovorne osebe, posebnega primera goljufije, grabeža, neupravičenega sprejemanja daril ter
ponarejanja poslovnih listin. Računovodje, blagajniki in knjigovodje so predvsem storilci kaznivih dejanj poneverbe, grabeža in ponarejanja poslovnih listin. Trgovinski in gostinski
poslovodje se pojavljajo kot storilci kaznivega dejanja nevestnega gospodarjenja, poneverbe, grabeža in ponareditve
poslovne listine, prodajalci in delavci v gostinstvu pa so
oogostejši storilci kaznivih dejanj nevestnega gospodarjenja,
Jbneverbe, grabeža in neupravičene uporabe.
Večino kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete so organi
za notranje zadeve odkrili z lastno dejavnostjo (61,2%), sledijo
oškodovane organizacije (20,5%), medtem ko so inšpekcijske
službe organom za notranje zadeve naznanile 2,2% inkriminiranih dejanj v gospodarstvu.

3. Splošna kriminaliteta
V letu 1985 beležimo v SR Sloveniji 40.251 (42.378) kaznivih
dejanj tako imenovane splošne kriminalitete ali 5,1% manj kot
leta 1984. Zmanjšalo se je število vseh skupin kaznivih dejanj,
razen kaznivih dejanj zoper javni red in mir (+ 16%). V notranji
strukturi še vedno prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje, ki predstavljajo 87,7% vse splošne kriminalitete v Sloveniji. Lani so organi za notranje zadeve obravnavali 35.297
(37.082) kaznivih dejanj zoper družbeno ali zasebno premoženje, 1.681 (1.986) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 718
(617) zoper javni red in mir, 653 (549) zoper pravni promet,
450 (508) zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 365 (363)
zoper svoboščine in pravice človeka oz. občana, 241 (271)
zoper pravosodje itd.
Med posameznimi kaznivimi dejanji splošne kriminalitete
ugotavljamo povečanje pri nekaterih družbeno nevarnejših in
drznejših kaznivih dejanjih, kot npr.: umor (od 24 na 35),
povzročitev smrti iz malomarnosti (od 3 na 8), posilstvo (od 74
na 95), nasilniško obnašanje (od 342 na 450), širšo varnostno
dimenzijo z elementi profesionalne kriminalitete pa kažejo
roparski napadi na pošte oz. na poštne delavce v dnevih
izplačila osebnega dohodka, pokojnin oz. obračuna večjih
denarnih vrednosti, številne vlomne tatvine in stanovanja
občanov, ko so ti na oddihu ali na delu ipd. Kriminalne
združbe izkoriščajo slabo in pomanjkljivo varovanje denarnih
pošiljk, razvade občanov, njihovo brezbrižnost, pozabljivost
in naivnost.
Med premoženjsko kriminaliteto je bilo lani obravnavanih
20.790 (21.258) tatvin, 9.058 (8.149) velikih tatvin, 2.606 (2.424)
poškodovanj tuje stvari, 1.860 (1.769) goljufij, 1.038 (1.040)
odvzemov motornega vozila, 598 (495) prikrivanj, 268 (248)
nezakonitih vselitev, 121 (148) ropov itd. V skupini kaznivih
dejanj zoper družbeno oz. zasebno premoženje se je povečalo predvsem število kaznivih dejanj nezakonite vselitve (+
8%), zatajitve (+ 5%) in izsiljevanja (+ 19%).
Zaradi večjega števila vlomov v hiše in stanovanja, slabe
raziskanosti ter težav pri dokazovanju so organi za notranje
zadeve okrepili preventivno delo. Z ugotovitvami so bili seznanjeni izdelovalci ključavnic, z Zavarovalno skupnostjo Triglav
pa je v pripravi označevanje zasebne lastnine, kar naj bi
uredilo stanje nadzora nad prodajo ukradenega blaga ter
pomagalo pri identifikaciji zaseženih predmetov.
V letu 1985 so organi za notranje zadeve obravnavali 1.681
(1.986) kaznivih dejanj zoper življenje in telo in 289 (303)
zoper spolno nedotakljivost in moralo. Kaznivim dejanjem
zoper življene 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 reševati na nasilen in brezobziren način. Obravnavanih je bilo tudi 542 (613) samomorov, med njihovimi vzroki pa
najpogosteje beležimo nesporazum v zakonu ali družini,
duševne motnje, predhodno storjeno kaznivo dejanje, bolezen, obup nad socialno-ekonomskimi razmerami ipd. Tihotapljenje, preprodaja in pridobivanje mamil že nekaj let
pomeni pomemben družbeni in varnostni problem na
območju naše republike. Organi za notranje zadeve so v letu
1985 v zvezi z mamili obravnavali 124 (175) storilcev, ki so bili
osumljeni storitve 110 kaznivih dejanj, sodniku za prekrške pa
je bilo podano 41 predlogov. Z motivom pridobitve narkotikov
so bila obravnavana 4 kazniva dejanja ponarejanja listin, 3
kazniva dejanja velike tatvine, 2 kaznivi dejanji tatvine ter po
eno kaznivo dejanje goljufije in zlorabe uradnega položaja.
Raziskanih je bilo tudi 12 vlomov v zdravstvene ustanove, pri
katerih so storilci iskali ali odtujili zdravila, ki so na seznamu
mamil.
Organi za notranje zadeve so zasegli ali odkrili na ilegalnem
tržišču narkomanov 19,3 kg marihuane, 4,0 kg hašiša, 1.611
sadik konoplje, 1,3 kg opija, 575 preparatov LSD, 18,8 g
heroina, 0,9 g kokaina in 195 tablet artana ter 39 ampul
heptanona. Po nepopolnih podatkih je bilo lani odrezanih
najmanj 1.116 makovih glavic, zaradi posesti mamila pa so tuji
varnostni organi obravnavali 17 občanov s stalnim bivališčem
v SR Sloveniji, katerim je bilo zaseženo 311 g hašiša, 686 g
marihuane, 148 preparatov LSD in 13 g kokaina.
Upad števila kaznivih dejanj v zvezi z mamili je delno posle15
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dica neustrezne usposobljenosti kadra za strokovnejšo delo,
selektivnejšega pristopa ter večje pozornosti pomembnejšim
krajam preprodaje mamil. Varnostno zanimiva pa je ugotovitev, da zaradi pomanjkanja močnejših vrst mamil - visoke
cene, slaba dobava itd. - med uživalci narašča domače pridelovanje marihuane.
Ob povdarjanju aktualne problematike mamil pogosto
zanemarimo resnost in družbeno škodljivost alkoholizma v
SR Sloveniji, ki pomeni ne tako zanemarljiv kriminogen dejavnik. Proizvodnja, prodaja in potrošnja alkoholnih pijač v slovenski družbi je gospodarska dejavnost, ki prinaša ob razmeroma skromnih investicijah ob hitrem obračanju vloženih
sredstev, sorazmerno velik dohodek, družbene posledice uživanja alkohola preko vseh mej pa so neizmerljive (razkroj
družine, zmanjšanje delovne sposobnosti in ogroženo
zdravje, slabi medsoseski in medčloveški odnosi ipd.). Skrbi
pa okoliščina, da se alkoholu vdaja vse več mladih.
V letu 1985 so organi za notranje zadeve obravnavali 4.935
mladoletnikov, ki so bili osumljeni storitve 3.751 kaznivih
dejanj. Število kaznivih dejanj mladoletnikov se je v primerjavi
z letom prej lani zmanjšalo za 12%. Zmanjšanje je predvsem
posledica selektivnejšega ukrepanja organov za notranje
zadeve zaradi uskladitve kazenske zakonodaje ob spremenjeni vrednosti dinarja. Visoko zmanjšanje zato beležimo
predvsem pri najštevilnejših kaznivih dejanjih mladoletnikov,
to je pri velikih tatvinah (-11%) in tatvinah (- 3%), naraščajo pa
hujša kazniva dejanja zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost in moralo ter nasilništvo, ki utemeljeno širi med občani
občutek ogroženosti pred delom mladoletnih nasilnežev.
V notranji strukturi mladoletniške kriminalitete prevladujejo
kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje
(91,2%), sledijo kazniva dejanja zoper življenje in telo (1,7%),
dejanja zoper javni red in mir (1,5%), zoper spolno nedotakljivost in moralo (1,1%) itd.
Med posameznimi kaznivimi dejanji so mladoletniki lani
storili 1.903 (2.062) tatvin, 799 (1.102) velikih tatvin, 213 (209)
odvzemom motornega vozila, 321 (324) poškodovanj tuje
stvari, 14 (13) ropov itd. Med posameznimi kaznivimi dejanji
so številnejše tatvine v trgovinah, predvsem v veleblagovnicah
in samopostrežnih trgovinah. Mladoletniki pri tem izkoriščajo
svojo starost, znanstva, nesamozaščitno obnašanje občanov
in gostoljubnost posameznikov. Pogoste so tudi tatvine delov
motornih vozil, tatvine vozil in koles. Med odtujenimi predmeti prevladujejo oblačila, perilo, obutev, usnjeni izdelki,
denar, živila, slaščice, alkohol, tobačni izdelki, tehnični predmeti in ure.
Lani so mladoletniki storili 64 kaznivih dejanj (85) zoper
življenje in telo, od tega 3 (1) umore, 1 (0) povzročitev smrti
zaradi malomarnosti, 3 (3) posebno hude, 12 (16) hudih in 30
(30) lahkih telesnih poškodb itd.
Nasilništvo postaja vse pogostejša oblika reševanja sporov,
v katerih so udeleženi mladoletniki. Lani je npr. 17-letni dijak s
sekiro umoril 65-letno sorodnico ter posamezne dele trupla
skril na smetišču, medtem ko je v Kranju 16-letni mladoletnik
v prepiru prav tako s sekiro ubil brata.
Mladoletniki so storili tudi 43 (54) kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost in moralo. Skrbi porast števila posilstev
(od 7 na 15) ter spolnih napadov na osebe, mlajše od 14 let (od
15 na 19). V porastu so tudi kazniva dejanja zoper javni red in
mir (od 51 na 57). Večji porast beležimo predvsem pri kaznivem dejanju nasilniškega obnašanja (od 12 na 41).
Kljub zmanjšanju (-9%) je še vedno zaskrbljujoče stanje na
področju otroške kriminalitete. Zaradi storitve kaznivega
dejanja se je lani z delavci organov za notranje zadeve srečalo
1.889 (2.266) otrok. Otroci so storili 1.078 (1.181) kaznivih
dejanj, od tega 694 (797) tatvin, 193 (185) velikih tatvin, 95
(103) poškodovanj tuje stvari, 4 (3) požige, 3 (1) rope itd. Prvič
so organi za notranje zadeve obravnavali 2 otroka zaradi
vzbujanja narodnostnega sovraštva.
4. Kriminalistično-tehnična in druga strokovna
opravila
Ob obravnavi in raziskovanju kaznivih dejanj je bilo v laboratorijih RSNZ SR Slovenije opravljenih 3.276 (3.239) različnih
kriminalistično-tehničnih zadev. Na zaprosilo pravosodnih
organov je bilo podanih 147 strokovnih izvedenskih mnenj, od
tega v večini mnenja v zvezi z dokumenti, tahnografskimi

vložki, prometnimi nezgodami, kemijskimi preiskavami, biološkimi preiskavami in vzroki požarov. Naporno delo je bilo
opravljeno ob odkritju osumljenca dveh umorov v Ljubljani.
Ob rednem delu poteka v laboratorijih RSNZ SR Slovenije
lastno raziskovalno delo na področju atomske absorbcije,
kvantitativnih določanj sestavin v mamilih s plinsko kromatografijo, preizkušena pa so bila tudi nekatera nova spoznanja
in metode na področju kriminalistike in kriminalistične tehnike.
V letu 1985 so organi za notranje zadeve v SR Sloveniji
razpisali 1.342 iskanj oseb, od tega v 680 primerih na širšem
območju države. 433 oseb so organi za notranje zadeve iskali
zaradi storjenih kaznivih dejanj, 315 zaradi bega iz vzgojnega
doma, 210 zaradi pobega iz pripora oz. prestajanja zaporne
kazni, 113 zaradi bega od doma, za pogrešano osebo pa je
bilo iskanje razpisano v 79 primerih, 124 iskanj pa so organi
za notranje zadeve razpisali zaradi pobega iz JLA. Na zahtevo
Zveznega sekretariata za notranje zadeve ter organov za
notranje zadeve drugih socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin je bilo na območju Slovenije razpisanih še 1.554
iskanj. Izsledenih je bilo 1.120 oseb, od tega 139, ki so jih
organi za notranje zadeve iskali že pred letom 1985.
V. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM
Kljub stališčem, sklepom in priporočilom Izvršnega sveta
SKupščine SR Slovenije ter formalnemu nadaljevanju vseslovenske preventivne in samozaščitne akcije Nič nas ne sme
presenetiti, ki se je na požarno-varnostnem področju v letu
1985 izvajala pod naslovom: VARUJMO GOZDOVE PRED
POŽAROM, število požarov in višina gmotnih škod v letu 1985
ne kaže ugodnejših požarno-varnostnih trendov. 3,1 odstotno
povečanje števila požarov in 125,8 odstotno povečanje
gmotne škode, predvsem pa katastrofalni požari v DO Krka,
Novo mesto - TOZD Zelišča, REK E. Kardelj - TOZD Rudarstvo v Hrastniku in v DO Salonit Anhovo kažejo, da tam, kjer
popušča požarnovarnostna ozaveščenost delovnih kolektivov, predvsem pa tam, kjer vodilne in vodstvene strukture ter
nadzorni mehanizmi le občasno namenjajo pozornost protipožarni preventivi, naraščajo tudi negativni trendi protipožarne zaščite.
Znova se potrjuje dejstvo, da spremembe v zavesti ljudi,
kolektivov oz. celotne družbe ni mogoče doseči z eno manifestativno akcijo, niti z mesecem požarnega varstva, marveč s
stalno večletno dejavnostjo, ki postopoma vpliva na oblikovanje kolektivnih norm, vrednot in navad. Slabosti se kažejo
povsod, kjer se je požarni preventivi pristopilo formalistično
in deklarativno, kljub temu, da namen akcije Nič nas ne sme
presenetiti ostaja še naprej kontinuirano podružbljanje
požarne preventive in organiziranosti z množičnim usposabljanjem 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 predstavlja, da je požarna varnost sestavina odgovornega delovanja in obnašanja slehernega delavca in občana ter vseh državnih, samoupravnih in
političnih dejavnikov.
1. Delo Republiškega inšpektorata
za požarno varnost
Republiški inšpektorat za požarno varnost, ki deluje v
sestavi Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije je v letu 1985 v sodelovanju z medobčinskimi in občinskimi požarnimi inšpektorji namenil vso pozornost poglabljanju strokovnega dela in preventivnim aktivnostim.
V okviru akcije Nič nas ne sme presenetiti * 85 ter v skladu z
ugotovitvami, priporočili in sklepi Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije za izvajanje varstva pred požarom, so poleg
nalog, opredeljenih v programih samoupravnih interesnih
skupnosti za varstvo pred požarom organi požarne inšpekcij
pri pregledu organizacij združenega dela posvetili posebno
pozornost normativni urejenosti požarnega varstva v samoupravnih aktih, strokovnemu poučevanju in preverjanju dejanske usposobljenosti delavcev na področju požarnega varstva,
delovanju in usposobljenosti strokovnih služb za organizirano in kontinuirano opravljanje nadzora nad izvajanjem
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ukrepov za izboljšanje stanja požarnega varstva ter kontroli
brezhibnosti tehničnih sredstev za gašenje.
V okviru akcije Nič nas ne sme presenetiti je bilo v letu 1985
izvedenih nad 1.400 preventivnih pregledov v organizacijah
združenega dela, ki so jih organi požarne inšpekcije izvajali v
sodelovanju z organi za notranje zadeve ter gasilskimi in
dimnikarskimi organizacijami. Požarni inšpektorji ugotavljajo
ugodnejše stanje požarne varnosti v proizvodnih organizacijah, kjer je v večini primerov zagotovljeno nameščanje in
tekoče vzdrževanje sredstev za gašenje začetnih požarov,
zagotovljena formalno-pravna ureditev požarne varnosti v
internih splošnih aktih in protipožarno usposabljanje zaposlenih delavcev. Še vedno pa v večini organizacij združenega
dela ni zagotovljenaVontrola nad izvajanjem požarnovarnostnih ukrepov, v skladu z določbami Zakona o varstvu pred
požarom, kar je po oceni požarnih inšpektorjev posledica
predvsem pomanjkljive strokovne usposobljenosti odgovornih delavcev oz. služb za področju požarnega varstva. Premalo dosledno se še vedno izvaja zakonska določba v zvezi z
varovanjem prostorov, v katerih se ob remontih opravljaljo
varilna dela, predvsem v organizacijah združenega dela, ki
nimajo lastnih gasilcev.
Posebno pozornost je Republiški inšpektorat za požarno
varnost v minulem letu namenil nadzoru izvajanja preventivnih ukrepov v turističnih objektih, v najbolj ogroženih objektih
in prostorih (pretekanje vnetljivih tekočin in plinov, oskrba z
gorivi v kampih, vitalni energetski objekti ipd.), v gozdovih oz.
na odprtem prostoru ter na krajih, kjer se zbira večje število
ljudi.
Ob koncu minulega leta so bili organi požarne inšpekcije
vključeni v akcijo koordiniranega izvajanja inšpekcijskega
nadzora za zmanjšanje onesnaženosti okolja. Republiški
inšpektorat za požarno varnost je med drugim imenoval tudi
strokovno komisijo, ki bo izdelala ukrepe za zagotovitev optimalne požarne varnosti v objektih hidrielektrarn na reki Savi
in Muri.
Republiški inšpektorat za požarno varnost je v letu 1985
organiziral vsakoletni posvet o ukrepih za zmanjšanje števila
požarov v gozdovih, s poudarkom na zmanjšanju števila požarov na Krasu, ter štiri posvete z občinskimi in medobčinskimi
požarnimi inšpektorji o aktualnih problemih požarnega varstva, na katerih so poleg organizacijskih vprašanj obravnavali
tudi strokovne teme: varnostni ukrepi, določeni s Pravilnikom
o varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene in poliklorirane terfenile
in s Pravilnikom o tehničnih normativih za naprave, v katerih
se nanašajo in sušijo premazna sredstva; naloge požarne
inšpekcije pred in med turistično sezono; naloge požarne
inšpekcije pri prevozu nevarnih snovi ter naloge v zvezi z
izvajanjem koordiniranega inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje osnesnaženosti okolja.
V letu 1985 so požarne inšpekcije izdale skupno 3.783
(6.778) soglasij k lokacijskim dovoljenjem, 4.431 (7.314) soglasij h gradbenim dovoljenjem, 2.211 (2.322) soglasij k uporabnim dovoljenjem ter 113 (116) mnenj k urbanističnim dokumentacijam. Opravljenih je bilo 5.777 (5.135) inšpekcijskih
pregledov, od tega v orgnaizacijah združenega dela 3.154
(2.781), v obrtnih delavnicah 1.012 (894), v objektih družbene
dejavnosti 771 (770) in v drugih objektih 840 (690). V številu
preventivnih pregledov je vključeno tudi 1.352 (1.989) pregledov, opravljenih v sodelovanju z drugimi subjekti požarnega
varstva v okviru akcije Nič nas ne sme presenetiti * 85. Pregledano je bilo tudi 211 (243) gasilskih enot.
Za izboljšanje požarne varnosti je bilo izdanih 1.420 (1.435)
odločb o odpravi pomanjkljivosti, sodniku za prekrške je bilo
predlaganih v obravnavo 60 (43) organizacij združenega dela
in 141 (165) fizičnih oseb. Republiški inšpektorat za požarno
varnost je v minulem letu reševal tudi 7 (20) pritožb kot
drugostopenjski organ, pripravil 1.942 (1.227) odločb, s katerimi je republiški sekretar za notranje zadeve pooblastil
temeljne organizacije združenega dela in nekatere gasilske
organizacije za izdajo a-testov, pripravil pa je tudi preglede in
razgovore z vodilnimi upravnimi delavci v 19 (17) občinah.
Požarni inšpektorji so pri svojem delu upoštevali pooblastilo določeno z Zakonom o varstvu pred požarom, da lahko
kaznujejo na mestu prekrška. Kljub nizkim kaznim (300, - in
500, - dinarjev) organi inšpekcije ugotavljajo, da ima takšno
kaznovanje preventivni učinek, vendar pa se organi požarne
poročevalec

inšpekcije premalo poslužujejo tega načina preventivnega
ukrepanja, saj je bilo v preteklem letu izrečenih le 310 (309)
mandatnih kazni.
Med inšpekcijskim nadzorom so požarni inšpektorji ugotovili, da so skladišča eksplozivnih snovi vlažna, precej pa jih je
gradbeno dotrajanih, pri preverjanju evidenc pa so ugotovili
pogosto netočno vpisovanje dejanskega stanja ter neizvajanje predpisanih ukrepov. Kot najpogostejša pomanjkljivost se
pojavlja skupno hranjenje eksploziva z detonatorji, granatami
in naboji. Požarni inšpektorji ugotavljajo, da tudi pri nadzoru
potrošnje eksplozivnih snovi, nadzorne službe ne uresničujejo dosledno predpisanih ukrepov, obvezni preizkusi 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 komisijah največkrat člani, ki nimajo zadovoljivega znanja, kar pa ima odraz
tako pri vodenju evidenc kot pri izvajanju minerskih del. Kot
posledica neurejenega in nekontroliranega dovoza surovin
(zlasti amon-nitrata) prihaja pri nekaterih predelovalcih do
skladiščenja velikih količin te eksplozivne snovi (bodisi na
prostem ali pod lopami), kar pa ogroža tako lastne objekte kot
bližnjo okolico. Osvojitev proizvodnje tipskih objektov (kontejnerjev) za hranjenje nevarnih snovi (zlasti vnetljivih tekočin
in plinov) je bistveno poenostavila dolgoletno problematiko
skladiščenja vnetljivih snovi.
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 dela oz. pošiljateljev opremlja pošiljko nevarnih snovi s prevozno listino in
navodilom o posebnih varnostnih ukrepih ter označuje vozila
z ustreznimi znaki ter razpoznavnimi številkami. Določila
Zakona o prevozu nevarnih snovi pri svojem delu doslednejše
izpolnjujejo organizacije združenega dela, v katerih je prevoz
nevarnih snovi osnovna oz. redna dejavnost, medtem ko je
stanje slabše v tistih organizacijah združenega dela, ki prevoze nevarnih snovi opravljajo le občasno.
Preusmeritev transporta vnetljivih tekočin s cest na železnico zahteva gradnjo ustreznih prečrpališč na železniških
postajah. Pretakanje vnetljivih snovi je glede požarne varnosti
zelo nevarno delo, zato so predpisani posebni tehnični
ukrepi, za katerih uresničitev so potrebna precejšnja finanča
sredstva in poseben prostor, zato ne bi bilo smotrno, da bi se
pretakališča gradila na vseh železniških postajah. Poleg pretakanja vnetljivih tekočin z vidika požarnega varstva predstavlja pereč problem tudi prevoz nevarnih snovi v železniškem
prometu. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri pretakanju in
prevozu nevarnih snovi v železniškem prometu je Republiški
inšpektorat za požarno varnost Železniškemu gospodarstvu v
Ljubljani izdal ureditveno odločbo. Za zagotavljanje kvalitetnega reševanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi je bilo organiziranih tudi več seminarjev v okviru Republiškega centra za
obrambno usposabljanje v Poljčah.
Republiški inšpektorat za požarno varnost je tudi v letu
1985 sodeloval z Zveznim 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 prepočasi, Zvezni zavod za standardizacijo pa želi delno odstopiti
od verificiranega programa dela, predvsem odklanja delo pri
izdelavi pravilnikov s področja vnetljivih snovi in naftnega
plina. Republiški inšpektorat za požarno varnost zavzema
stališče, da je potrebno vztrajati na sprejetem programu in
zagotovitvi tudi na tem področju enotnost 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 gradbenih
protipožarnih predpisov. Ob aktivnem sodelovanju Republiškega inšpektorata za požarno varnost in drugih, je zavod za
raziskavo materiala in konstrukcij izdal smernice za delo na
tem področju.
V 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 operativnih delavcev poklicnih gasilskih enot z namenom ugotoviti,
17

ali so ti delavci strokovno in fizično usposobljeni za gašenje
požara in reševanje ljudi ter premoženja. Preizkus znanja je
bil opravljen s pisnim testiranjem, ki je vsebovalo snov iz
porgrama usposabljanja posameznih gasilskih enot ter Pravilnika o strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev in poklicnih
gasilcev ter z ugotavljanjem fizične usposobljenosti. Nepopolni rezultati (še niso dokončno obdelani) opozarjajo na
pomanjkljivosti pri strokovnem znanju in fizični usposobljenosti operativnih delavcev poklicnih gasilskih enot.
Republiški inšpektorat za požarno varnost je z namenom
osveščanja prebivalstva sodeloval pri izvajanju propagandnovzgojne dejavnosti. Pripravil je več prispevkov za televizijsko
oddajo »Zrno« ter sodeloval v radijski oddaji o požarni problematiki v sistemu SO in DS. Aktivno je sodeloval pri posvetu o
urejanju in izvajanju požarnega varstva v organizacijah združenega dela, ki ga je organizirala Republiška zveza varnostnih
inženirjev 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.
Boljši požarni varnosti v organizacijah združenega dela bo
v bodoče prispevalo tudi izvajanje podzakonskih aktov, ki jih
je v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom v minulem letu
(glej Uradni list, št. 42, z dne 21. 12.1985) izdal republiški
sekretar za notranje zadeve in sicer: Pravilnik o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih; Pravilniki o požarno-varnostnih zahtevah, ki jih je
potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega
akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju
objektov; Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in drugih
pogojih za servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
ter Navodilo o načinu vodenja evidenc o požarih.
Republiški inšpektorat za požarno varnost je sodeloval z
Zvezo samoupravnih interesnih skupnosti SR Slovenije za
varstvo pred požarom in Gasilsko zvezo Slovenije pri delu za
utrditev gasilskih enot in izboljšanje izvajanja preventivnih
ukrepov, zlasti na področju vzgoje in osveščanja delavcev in
občanov. Požarni inšpektorji so se v minulem letu aktivno
vključili v problemske konference o požarni varnosti, ki so jih
v posameznih občinah organizirale občinske konference
Socialistične zveze delovnega Ijdustva v sodelovanju z občinskimi gasilskimi zvezami.
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V organizacijah združenega dela beležimo 858 požarov ali
10,6% več kot leto prej (49,4% vseh požarov v SR Sloveniji v
letu 1985). V 323 ali 37,6% primerih je v organizacijah združenega dela gorelo med delovnim časom, kar v 535 ali 62,4%
primerov pa izven delovnega časa.
V 1058 (60,9%) primerih so v Sloveniji goreli gradbeni
objekti, v 475 primerih travniške, gozdne in poljske površine, v
203 primerih pa prometna sredstva.
V letu 1985 beležimo na območju Slovenije 944 (833) požarov, katerih vzrok je bilo malomarno, neodgovorno ali brezbrižno ravnanje posameznikov, 152 (147) požarov je bilo
posledica naravnega pojava (strela, samovžig idr.), 110 (82)
požarov so povzročili otroci z nepremišljeno igro z ognjem, 88
(51) požarov je povzročil človek namerno, 4 (1) požare so
povzročile živali, medtem ko v 438 (570) ali 25,2% primerih
povzročitelj požara ni bil ugotovljen. Največ požarov je
nastalo zaradi nepravilnega ali nepazljivega ravnanja z odprtim ognjem (411), kratkega stika, (169), odprtih ognjišč (89),
okvar električnih aparatov in naprav (87), nepemišljeno odvrženega cigaretnega ogorka (81) itd.
V intervencijah je bilo v letu 1985 v Sloveniji poškodovanih
50 (74) oseb, od tega 5 (20) gasilcev in 45 (54) občanov.
Število smrtnih žrtev, ki so bili v vseh primerih občani, se je v
primerjavi z letom 1984 zmanjšalo od 15 na 12.

2. Požari
V letu 1985 je bilo v Sloveniji zabeleženih 1.736 (1.684)
požarov s skupno gmotno škodo 2.180,517.922, (965,819.511)
dinarjev od tega v družbenem sektorju 827 (830), v zasebnem
902 (848) ter v inozemnem 7 (6) požarov. Skupna gmotna
škoda je znašala v družbenem sektorju 1.637,333.820,
(659,995.360) dinarjev, v zasebnem 501,864.102, (294,754.151)
ter v inozemnem 41,320.000 (11,070.000) dinarjev.
V primerjavi z letom 1984 se je lani povečalo število požarov
za 3,1%, medtem ko se je skupna gmotna škoda povečala za
125,8%. Večji porast gmotne škode (+ 148,1%) beležimo v
družbenem sektorju, kjer 69,6% gmotne škode odpade na 3
katastrofalne požare: v DO Krka Novo mesto - TOZD Zelišča
(530 milijonov dinarjev); v REK Edvard Kardelj, TOZD Rudarstvo v Hrastniku (310 milijonov dinarjev) in v DO Salonit
Anhovo (300 milijonov dinarjev).

3. Eksplozije in nesreče s plinom

Med panogami dejavnosti je bila v minulem letu po številu
požarov najbolj obremenjena stanovanjska oz. komunalna
dejavnost (285 ali 16,4% vseh požarov), slede panoge industrije in rudarstva (216 ali 12,4%), gozdarstva (78 ali 4,5%),
kmetijstva (51 ali 2,9%), prometa in zvez (51 ali 2,9%), gradbeništva (47 ali 2,7%), trgovine in gostinstva (44, ali 2,5%),
kulturne oz. socialne dejavnosti (30 ali 1,7%), državnih in
družbenih organov (24 ali 1,4%) in obrti (1 ali 0,1%), medtem
ko je bilo na zasebnem premoženju zabeležnih 909 ali 52,4%
vseh požarov
Vzroki požarov
konstrukcijske pomanjkljivosti
gradbene pomanjkljivosti
poškodbe, okvare
ognjišča
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Republiški inšpektorat za požarno varnost je pri 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.
Nevarost eksplozij nastaja tudi zaradi občasnih ukinitev
prodaje plina za pogon osebnih avtomobilov in zaradi majhnega števila mest za oskrbo s plinom. Posamezni občani zato
pretakajo butan-propan plin iz jeklenk, ki so namenjene
gospodinjstvu, v rezervoarje osebnih avtomobilov. Tehnični
predpisi sicer teh manipulacij ne dovoljujejo, vendar 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
re
3 bolj pripisati dobro oreganizirani 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 pomanjkanja sredsteev 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 plinvoda, kar lahko povzroči
težke poškodbe na plinovodu in tudi hujše nesreče.
V letu 1985 beležimo na območju SR Slovenije 41 (20)
eksplozij, ki so imele za posledico 38.192.000 (24,781.000)
dinarjev gmotne škode, 35 (25) poškodovanih oseb in 3 (5)
smrtne žrtve.
Slabo vzdrževanje, pomanjkljivi priključki, nestrokovno
poročevalec

manipuliranje ipd. z butan-propan piinom je imelo za posledico 14 (8) eksplozij, medtem ko je v preostalih 27 (12)
primerih eksplodiralo zaradi nepravilnega tehnološkega
postopka, napak na elektronapravah, nepravilnega ravnanja z
eksplozivnimi snovmi ipd.
Nestrokovno ravnanje z butan-propanom plinom v avtokleparski delavnici v Preddvoru pri Kranju (24. 11. 1985) je imelo
za posledico 10.000.000 dinarjev gmotne škode ter 12 težje ali
lažje poškodovanih oseb, v Notranjih goricah (8.11. 1985) pa
so bile zaradi nestrokovnega ravnanja s butan-propan plinom
poškodovane 4 osebe, nastalo pa je tudi za 5.000.000 dinarjev
gmotne škode. V močni eksploziji, ki je 15. marca 1985
nastala v Hrpeljah ob pretakanju butan-propan plina iz
jeklenke v rezervoar osebnega avtomobila, so se poškodovale
tri osebe, medtem ko je gmotna škoda znašala 150.000 dinarjev.
Varjenje cevi v neposredni bližini topovske granate v Grčni
pri Novi Gorici (21. 4. 1985) je povzročilo 110.000 dinarjev
gmotne šode, medtem ko je ena oseba izgubila življenje. V
eksploziji, nastali pri trdnostno-tlačnem preizkušanju plinskih
jeklenk za gospodinjski plin v DO Komunala - TOZD Plinarna
Celje, so se težje poškodovale 4 osebe, medtem ko je eksplozija žlindre v Železarni Jesenice terjala človeško življenje.
VI. VARNOST V CESTNEM PROMETU
Statistični kazalci prometne varnosti v letu 1985 ohranjajo
trende minulih let. Če pri tem upoštevamo učinkovanje objektivnih faktorjev, ki vplivajo na zmanjšanje prometa za tretjino
(obseg prometa na slovenskih cestah odgovarja npr.: obsegu
prometa v naši republiki leta 1970 - op: p.), napore za ekonomsko stabilizacijo našega gospodarstva, administrativno
omejevanje porabe goriva z višjimi cenami, upad družbenega
standarda občanov, večjo uporabo množičnih sredstev prevoza na delo, pomanjkanje rezervnih delov ipd., so prometnovarnostne razmere iz leta v leto slabše. Zato terjajo prometnovarnostne razmere, ob upoštevanju večjih preventivnih naporov miličnikov, svetov za vzgojo in varnost v cestnem prometu, komitejev v krajevnih skupnostih in pooblaščenih organizacij na področju prometa, težav pri vzdrževanju vozil in pri
modernizaciji vozišča, širšo družbeno pozornost, da bi zmanjšali najhujše posledice in splošno prometno nedisciplino.
Kljub zmanjšanju števila prometnih nezgod s hujšimi posledicami je umrljivost na naših cestah še vedno visoka. S
številom mrtvih in poškodovanih v prometu se Jugoslavija
uvršča med najbolj ogrožene države v Evropi. Po podatkih
Inštituta za promet zagrebške univerze umre na 100 milijonov
prevoženih kilometrov v prometnih nezgodah na Norveškem
2, v Nemčiji 4, na Madžarskem 8, v Jugoslaviji pa kar 18 oseb.
Večletne primerjave statističnih podatkov o številu prometnih
nezgod, poškodovanih in mrtvih kažejo na korelacijo s količino prodanega goriva v naši republiki, kar posredno opozarja na soodvisnost prometne varnosti od ekonomskih
gibanj in pojavov v dejavnosti prometa in zvez, pa tudi od
odklonov v družbenem standardu delovnih ljudi in občanov.
Prodaja bencina se je v SR Sloveniji v zadnjih osmih letih
(1978-1985) zmanjšala za 20,9% in sicer od 469.713 ton
porabljenega goriva v letu 1978 na 371.619 ton v minulem
letu, medtem ko smo najnižjo porabo bencina v zadnjih 15
letih beležili v letu 1983 (296.758 ton).
Primerjave statističnih podatkov ponovno opozarjajo, da je
ocenjevanje dosežene stopnje varnostnih razmer v cestnem
prometu mnogo kompleksnejši pojav, ki je odvisen od vrste
objektivnih dejavnikov in širših družbenoekonomskih gibanj,
zato absolutni pokazatelji prometno-varnostnega stanja še
niso tudi najrealnejši kazalec dosežene stopnje varnostne
kulture v cestnem prometu oz. posledica preventivnih aktivnosti subjektov družbene samozaščite na slovenskih cestah.
Na razmere v cestnem prometu vplivajo tudi objektivni
pogoji vzdrževanja in modernizacije cestnega omrežja v republiki, pomanjkanje rezervnih delov, pomanjkljivi tehnični pregledi, nedosledni notranji nadzor v organizacijah združenega
dela, ki skrbe za prevoz potnikov in blaga ter sodobnim
pogojem prometa neprilagojeno vozišče. Tako je npr. kar 90%
lokalnih cest v Sloveniji, na katerih se je pripetilo v minulem
letu 45,8% vseh prometnih nezgod s hujšimi posledicami,
ožjih od 5,5 km.
Podatki o najpogostejših vzrokih, povzročiteljih in žrtvah
poročevalec

prometnih nezgod v letu 1985 ne kažejo bistvenih sprememb.
Med vzroki še naprej prevladuje neprimerna hitrost, izsiljevanje prednosti, neprevidno prehitevanje ter vožnja po nepravi
strani vozišča in vinjenost. Kot povzročitelji prometnih nezgod se pogosteje pojavljajo vozniki osebnih avtomobilov in
kolesarji, medtem ko med povzročitelji narašča delež voznikov avtobusov.
Avtobusni prevoz potnikov postaja zadnja leta zaradi tehnično pomanjkljivih vozil in množičnega pritiska potnikov na
to sredstvo prevoza vse nevarnejša kategorija v cestnem prometu. Vozniki avtobusov so v minulem letu povzročili 104 (90)
prometne nezgode z mrtvimi in poškodovanimi. Zaskrbljujoča
je predvsem okoliščina, da so delovne organizacije, ki skrbe
za prevoz potnikov v cestnem prometu, ob vsesplošnem varčevanju, izsilile uvedbo zglobnih avtobusovv v medkrajevnem
prometu. Takšen pristop k ureditvi prometa potnikov v primestnem in medkrajevnem prometu pomeni ob pomanjkljivi
urejenosti vozil ter slabih vozno-tehničnih pogojih nevaren
prometno-varnostni rizik. Na zaskrbljujoče razmere v potniškem in tovornem prometu kaže tudi podatek, da od približno
30.000 poklicnih voznikov v Sloveniji, kar 8000 nima ustrezne
izobrazbe, svojega vozniškega znanja v večini primerov
poklicni vozniki ne obnavljajo, nimajo rednih zdravstvenih
pregledov, ne ugotavljanja psihofizičnih lastnosti, vozijo
slabo vzdrževana vozila ipd.
Tako so npr. inšpektorji v lanskem decembru pri pregledu
257 avtobusov ljubljanskega mestnega prometa, kar 70 avtobusov izločili iz prometa zaradi različnih okvar. Podatki, da je
55% avtobusov v slovenskih prevozniških organizacijah združenega dela starejših od sedem let, desetina starejših od 10
let ter da se dnevno prepelje z javnimi prevoznimi sredstvi nad
en milijon potnikov, ob upoštevanju, da je pritisk na sredstva
javnega prevoza vedno večji, terjajo posebno pozornost in
ustrezno ukrepanje celotne družbene skupnosti za boljšo
prometno varnost.
Poostren nadzor nad kolesarji, ki so ob voznikih pogostejše
žrtve in povzročitelji prometnih nezgod, je opozoril, da kljub
povečanju kolesarskega prometa ob omejitvi porabe goriv,
odgovorni dejavniki še vedno niso storili dovolj za zagotovitev
boljše prometne varnosti te kategorije udeležencev v cestnem
prometu. V večjih urbanih okoljih in središčih 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 na avtobusnih postajališčih. Nadzor nad najmlajšimi kolesarji pa kaže, da nad polovico pregledanih koles tehnično ni popolnih, napake pa so
bile ugotovljene predvsem na svetlobnih telesih in zavornem
mehanizmu.
Še vedno pa ostaja premalo učinkovit nadzor voznikov
motornih koles oz. koles z motorjem ter pešcev, ki so povzročili 19,3% (vozniki koles z motorji oz. motornih koles) oz. 6,9%
(pešci) prometnih nezgod na slovenskih cestah v letu 1985. V
zadnjih letih se je povečalo predvsem število voznikov koles z
motorjem, ki zaradi vse večje tehnične izpopolnjenosti dosegajo večje hitrosti. Vozniki motornih koles so pogosti kršilci
prometnih predpisov (vožnja skozi rdečo luč, vožnja po
nepravi strani cestišča), najlažje pa se tudi izognejo nadzoru
miličnikov (ne ustavijo na znak miličnika, pred kontrolo zavijejo na vzporedno ulico ipd.).
Na slovenskih cestah v letu 1985 ni prihajalo do večjih
prometnih zastojev, na kar sta poleg zmanjšanja prometa
vplivali tudi novozgrajena cesta Ljubljana-Naklo in etapa
hitre mestne ceste v Mariboru. V Ljubljani je bilo odpravljeno
ozko grlo na Tržaški cesti, rekonstruirana je bila Titova cesta
in zgrajen odsek med Šmartinsko cesto in severno ljubljansko
obvoznico.
Nerešena ozka grla, ki kljub zmanjšanju prometa povzročajo občasne gostitve, ostajajo še vedno Aškerčeva cesta v
Ljubljani, Partizanska cesta v Mariboru ter odsek magistralne
ceste med Ankaranom in Koprom. Z vidika prometne varnosti
so zaskrbljujoče tudi razmere na posameznih odsekih cest
Ljubljana-Bregana, Ljubljana-Arja vas, Jesenice-Kranjska
gora, Maribor-Šentilj ter Maribor-Macelj, kjer je vozišče
močno dotrajano. Izboljšanje cestnega omrežja pa ni pričakovati niti v bodoče, saj je bil tudi v preteklih dveh letih obseg
rekonstrukcij slovenskih cest zmanjšan za 70-80% načrtovanih.
Na neustrezno skrb oz. premajhna denarna sredstva, ki jih
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družbena skupnost vlaga v izboljšanje cestnega omrežja, pa
kaže tudi podatek, da smo v minulem srednjeročnem obdobju
vložili v magistralni promet le tretjino predvidenih sredstev.
Od 30% nad 10,1% pa se je zmanjšal tudi delež sredstev, ki je v
ceni bencina namenjen za sanacijo vozišča. Po oceni strokovnjakov je potrebno od skupne dolžine 1170 kilometrov avtocest in magistralnih cest poleg tekočega vzdrževanja v celoti
obnoviti 44 km vozišča, manjša popravila so nujna na 10 km,
večja pa na 44 kilometrih magistralnih oz. avtocest, pa tudi
sicer je do leta 1990 predvidena le izgradnja dodatnih 43
kilometrov avtocest in 12 kilometrov magistralnih cest.
Od 4934 kilometrov magistralnih, regionalnih in avtocest, je
le 2740 kilometrov takšnih, 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 9404 km lokalnih cest kar 90% ožjih od 5,5 m. 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 prevsem z elementi, ki ne ustrezajo
temeljnim zahtevam sodobnega prometa kot so npr.: neustrezen prečni nagib v krivinah, nepravilna sestava asfaltne zmesi
obrambnega sloja, nepravilna ureditev odvodov, prenizke
bankine, neustrezna prometna signalizacija, pomanjkljiva
preglednost v križiščih ipd.
Investitorji pogosto sklicujejo komisije za tehnične preglede cest, ko ceste še niso zgrajene do tiste stopnje, da bi
bila na njih zagotovljena ustrezna varnost prometa in nemalokrat z obrazložitvijo, da morajo biti ceste odprte za promet
zaradi praznovanj državnih, republiških ali občinskih praznikov. Zaradi časovnih stisk pri pogodbenem zaključku del na
cesti, kvaliteta vgrajenih materialov v zadnjih dveh 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
uporabnega dovoljenja. Pri projektiranju gradnje ali rekonstrukcije cest pogosto pristojni dejavniki (npr. projektantske
organizacije, izvajalci gradbenih del, investitorji, nadzorni
mehanizmi) ne upoštevajo v celoti predpisanih določb in
ukrepov za ustrezno zagotovitev prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Pogosto je neučinkovito ali celo zanemarjeno tudi delo
občinskih inšpekcij za izvajanje nadzora nad varstvom cest
ter delom komunalnih in drugih organizacij na ali ob cestah,
nekatere občine pa takšnih inšpekcij nimajo. V posameznih
primerih v občinah o novih prometnih ureditvah odločajo
komisije, katerih člani nimajo ustreznega strokovnega znanja,
so pa tudi primeri, ko posamezne krajevne skupnosti izsilijo
določeno prometno ureditev npr.: označenje prehoda za
pešce na neustreznem mestu, nepotrebno semaforizacijo križišč, ki ne prispeva k boljši prometni varnosti krajanov.
Poseben varnostni problem na slovenskih cestah predstavlja preobremenjenost vozil, ki vpliva na hitrejše poškodovanje
vozišč ter s tem tudi na celotno prometno varnost, poleg tega
pa preobremenitev tovornih motornih vozil povzroča nepotrebne zastoje in kolone na varnostno ogroženejših prometnih odsekih, npr.: Škofljica-Bregana, Razdrto-Ajdovščina,
Razdrto-Ankaran, Maribor-Macelj itd. Razmere zaostrujejo
tudi okoliščine, da se na cestah v SR Sloveniji v zadnjih letih
ni gradilo tretjih pasov na vzponih, niti odstavnih prostorov 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 Pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest, ki je bil
sprejet leta 1982. (neopravljanje rednih pregledov kritičnih
cestnih odsekov v zimskih mesecih, kritičnih vremenskih razmerah ipd.).
Podatke o prevoznosti cest, gostoti prometa in drugih
izrednih dogodkih na slovenskih cestah so v letu 1985 zbirale
predvsem enote prometne milice in Avto-moto zveza Slovenije ter jih sproti dostavljale RTV in PTT. Še vedno pa pri
obveščanju javnosti o razmerah na slovenskih cestah niso
ustrezno angažirani vzdrževalci cest, čeprav je to njihova
zakonska obveza.
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 1985
20

in je namenila posebno pozornost zmanjšanju števila prometnih nezgod z najhujšimi posledicami ter zagotovitvi ugodnejših prometno-varnostnih razmer z organizirano, načrtno in
permanentno aktivnostjo vseh odgovornih subjektov v cestnem prometu.
Pri tem je bila ugotovljena vrsta pomanjkljivosti, ki bistveno
determinirajo varnostne razmere v cestnem prometu, od prometne neozaveščenosti ter neznanja kolesarjev in pešcev,
slabe in neustrezne tehnične opremljenosti vozil, neprilagojene vožnje razmeram na vozišču, vinjenosti in brezobzirnosti
voznikov, do neustrezne kaznovalne politike, premajhne učinkovitosti inšpekcijskih služb, premajhne aktivnosti upravljacev cest, pomanjkanja rezervnih delov, premajhnega angažiražnja sredstev množičnega obveščanja, problema vodenja
različnih evidenc o cestah in nenazadnje do nepoznavanja
določb Zakona o varnosti cestnega prometa.
Celotni cestno-varnostni položaj v SR Sloveniji ni zadovoljiv, zato so organi za notranje zadeve selektivno okrepili
poostren nadzor predvsem nad tistimi kategorijami udeležencev, ki so bile v minulih letih pogostejše žrtve ali povzročitelji
prometnih nezgod z najhujšimi posledicami. V septembru so
miličniki skupaj s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, občinskimi komiteji za SLO in DS, pripadniki
Narodne zaščite ter vodstvi šol posebno pozornost namenili
prometni varnosti šoloobveznih otrok.
Neposredno ob poteku akcije so prometni miličniki pregledali cestno-prometno signalizacijo v neposredni bližini šol in
drugih vzgojnoizobraževalnih ustanov, načrte varnih poti v
šolo, sodelovali so v razgovorih z učenci nižjih razredov
osnovnih šol in na roditeljskih sestankih, v prvih desetih dneh
pouka so zaostrili nadzor prometa in kontrolo tehnične kakovosti vozil, zlasti tistih, s katerimi se prevažajo otroci. V večini
pa se je skrb za šolarje povsod povečala, v nekaterih okoljih
pa je bila ugotovljena vrsta pomanjkljivosti, zlasti v krajevnih
skupnostih, kjer so pogosto zatajile komisije za varnost prometa.
Mesec dni trajajoča akcija je na območju posameznih uprav
za notranje zadeve pokazala na različne uspehe. Za varnost
otrok in mladoletnikov, je bilo sorazmerno dobro poskrbljeno
ob začetku šolskega leta, med letom, predvsem med počitnicami pa se je aktivnost na tem področju zmanjšala. Posebna
pozornost je bila otrokom posvečena tudi v akciji »Teden
kolesarjev«, ki je opozorila na pomanjkljivo opremljenost
koles kot tudi koles z motorjem.
Preventivni nadzor drugih udeležencev ter samega vozišča,
pa tudi pregledi pooblaščenih organizacij za tehnične preglede kažejo, da zaostrene ekonomske razmere niso obšle
dogajanj v cestnem prometu. Vse številnejši so primeri
nemarno vzdrževanih vozil, napak na zavornem in krmilnem
sistemu, svetlobnih napravah ipd.
V okviru Republiškega sveta za preventivo v cestnem prometu je bila v minulem letu od 15. 4. do 25. 5. ter ponovno v
septembru izvedena »Kontfola avtobusnega prometa«. V
okviru republiške uprave za prihodke pa je bila na območju
celotne Slovenije izvedena tudi akcija »Kontrola potnih nalogov o prevozu stvari pri zasebnih prevoznikih.«
Vod za prometno-operavitne naloge Zaščitne enote milice
je med svojim rednim delom v letu 1985 stehtal 1.200 (1.960)
tovornih vozil, od tega so bile v 1.015 primerih podane ovadbe
za gospodarski prestopek ali predlogi za uvedbo postopka
sodniku za prekrške.
Enote milice so z Republiškim prometnim inšpektoratom in
Združenjem cestnih podjetij SR Slovenije v minulem letu
redno sodelovale pri odkrivanju 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, so predstavniki organov za notranje
zadeve prispevali pomemben delež k reševanju nastale prometne problematike.
Posebna skrb je bila tudi v minulem letu namenjena strokovnemu usposobljanju in izobraževanju miličnikov na postajah prometne milice, ki je potekalo v skladu z letnim programom usposabljanja, nadaljevalo pa se je tudi usposabljanje
prometnih miličnikov za kontrolorje tehničnih pregledov. Po
predvidenem programu usposabljanja nista bila izvedena
tečaj za miličnike-prometnike ter tridnevni seminar za miličnike s splošnim delovnim področjem, ki opravljajo oglede
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krajev prometnih nezgod. Oba tečaja bosta izvedena v letošnjem aprilu.
Oddelek za varnost cestnega prometa je tudi v letu 1985
nadaljeval s strokovnim usposabljanjem v obliki nadzorov in
nuđenja pomoči na inšpektoratih milice, uprav za notranje
zadeve, postajah prometne milice, postajah milice s splošnim
delovnim področjem in njihovih oddelkih na območju Slovenije; v okviru dejavnosti Zavoda za šolstvo SR Slovenije je
sodeloval s predavanjem »Načrtovanja varnih poti v šolo«; z
referati pa je sodeloval tudi na simpozijih v zvezi s problematiko varovanja in prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu.
Za usposabljanje delavcev organov za notranje zadeve za
opravljanje kontrole na področju prevoza nevarnih snovi so
bili organizirani enodnevni seminarji v upravah za notranje
zadeve Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec in Celje,
dvodnevni seminar pa je bil organiziran za mejne enote milice
in carinike na območju UNZ Maribor.
Na večjo preventivno dejavnost organov za notranje zadeve
na področju prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu opozarja tudi porast števila kršitev Zakona o prevozu nevarnih
snovi od 300 v letu 1984 na 840 v letu 1985. V letu 1985 se je na
slovenskih cestah pripetilo 11 (17) prometnih nezgod, v katerih so bila udeležena vozila, ki so prevažala nevarne snovi, od
tega je bilo v 7 primerih razlito 7.050 (45.075) litrov nevarnih
snovj, v treh prometnih nezgodah pa je bilo poškodovanih 6
oseb, dve osebi pa sta izgubili življenje. V spremstvu milice je
bilo v minulem letu opravljenih 49 (42) od 3.305 (2.967) izrednih prevozov nevarnih snovi.
Boljšo prometno varnost je mogoče zagotoviti le s stalno
preventivno dejavnostjo vseh strokovnih in drugih dejavnikov
varnega prometa na slovenskih cestah. Na podočju prometne
varnosti je potrebno vse napore usmeriti v uresničitev smernic na področju podružbljanja varnosti v cestnem prometu, ki
jih predvideva vseslovenska akcija Nič nas ne sme presenetiti.
Nujno je vložiti nove napore predvsem na področju preventivnega delovanja. S stalno vzgojno dejavnostjo je mogoče
izboljšati prometne razmere in krepiti samozaščitno zavest
celotnega prebivalstva, zlasti pa neposrednih udeležencev v
prometu. Več kot doslej bi morali storiti za spoštovanje cestnoprometnih predpisov, tako bi zmanjšali število prometnih
nesreč, do katerih prihaja zaradi velikih hitrosti, vinjenosti,
tehničnih in drugih pomanjkljivosti na vozilu in vozišču ipd.
Varnejše prometne razmere in manj nesreč lahko dosežemo
le ob večji angažiranosti vseh organiziranih družbenopolitičnih dejavnikov in ne le prometne milice.
Nekateri podatki o povzročiteljih terjajo tudi temeljit premislek celostnih 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 kršiteljve cestno-prometnih predpisov.
Promet in prometna varnost predstavljata zapleten sistem, v
katerem ne more biti prostora za improvizacijo, zato ni
mogoče za izboljšanje prometne varnosti sprejemati kratkoročnih 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 pričakovanj, kar terja od odgovornih dejavnikov strokovnejši premislek ter poglobljeno oceno dosedanjih preventivnih aktivnosti, ker mandatno kaznovanje ali prijavljanje sodniku za prekrške 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.
Organi za notranje zadeve iz leta v leto ugotavljajo veliko
število primerov, ko povzročitelji prometnih nezgod pobegnejo s kraja dejanja in pustijo žrtev poškodovano na cesti. V
letu 1985 je pobegnilo 193 (221) povzročiteljev prometnih
nezgod s hujšimi posledicami, med katerimi je bilo 12 (17)
nezgod s smrtnim izidom, pobegnilo pa je tudi 32 voznikov, ki
so povzročili prometno nezgodo z večjo gmotno škodo ter
1.345 voznikov-povzročiteljev prometnih nezgod z manjšo
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gmotno škodo, pri tem pa niso upoštevane nezgode na parkirnih prostorih, ko povzročitelj poškodovancu ni pustil naslova.
Povzročitelj je bil odkrit pri vseh prometnih nezgodah s smrtnim izidom, raziskanih pa je bilo tudi 115 prometnih nezgod s
poškodovanimi, 16 z večjo ter 433 z manjšo gmotno škodo.
Povzročitelji najpogosteje pobegnejo s kraja prometne nezgode zaradi vinjenosti, neurejenih dokumentov (so brez vozniškega dovoljenja, že odvzeto dovoljenje zaradi storjenih
kršitev, izposojeno vozilo ipd.), pa tudi zaradi neustreznega
tehničnega stanja avtomobila, s katerim so povzročili
nesrečo. Srečujemo se torej z vrsto okoliščin, ki tako močno
vplivajo na povzročitelja nesreče, da raje pobegne, kot da bi
nekomu rešil življenje.
Miličniki so v letu 1985 zaradi kršitev cestnoprometnih
predpisov napisali 88.938 (79.607) predlogov za uvedbo
postopka o preskršku zoper 93.133 (83.277) udeležencev v
cestnem prometu, od tega zoper 1.541 (1.111) tujcev. V 16.622
primerih so enote milice ukrepale zoper kršitelje, ki so vozili v
cestnem prometu pod vplivom alkohola; v 14.137 primerih,
ker so vozili brez vozniškega dovoljenja; v 8.729 primerih, ker
so odklonili kontrolo o količini alkohola v krvi; v 6.847 primerih, ker so vozili brez vozniškega dovoljenja, v 6.454 primerih
zaradi nepravilne ali neuporabe luči v prometu itd.
Na mestu prekrška je bilo izrečenih 316.025 (210.477)
denarnih kazni ali 50,1% več kot leta 1984, od tega jih je bilo
plačano na mestu prekrška 287.793 ali 91,1% vseh izrečenih
denarnih kazni. Od 28.232 (19.711) neplačanih denarnih kazni
na kraju prekrška jih je bilo 48,3% plačanih v roku 8 dni, v 376
ali 1,3% so bili ugovori zoper izrečeno denarno kazen ugodno
rešeni, v 184 ali 0,7% so bili vloženi predlogi za uvedbo
prekrška, v 49,7% pa so bile denarne kazni poslane v izterjavo
občinskim upravam za dohodke.
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 77.707 (67.181) motornih vozil. Zaradi
tehničnih okvar na vozilih in poteka veljavnosti registracije je
bilo začasno odvzetih 10.315 (8.449) prometnih dovoljenj,
2.763 (2.007) registrskih tablic ter 461 (294) potrdil o uporabi
tablic »Preizkušnja«. Zaradi hujših kršitev je bilo začasno
odvzetih 19.730 (18.707) vozniških dovoljenj, od tega 19.306
(18.202) ali 97,8% zaradi vožnje pod vplivom alkohola.
Miličniki so opravili oz. odredili ugotavljanje alkohola za
27.451 (23.794) udeležencev v cestnem prometu in to v 3.947
primerih ob prometni nezgodi, v 23.504 primerih pa ob kontroli prometa. V 24.779 primerih so opravili miličniki preizkus
vinjenosti sami, v 2.672 primerih pa so voznike napotili na
strokovni odvzem krvi in urina. 16 (28) voznikov motornih
vozil pa so miličniki napotili na zdravniški pregled zaradi
utemeljenega suma vožnje pod vplivom zdravila oz. mamila.
Zoper organizacije združenega dela je bilo podanih 1.137
(1.262) ovadb za gospodarske prestopke, od tega v 436 primerih zaradi neizpolnjevanja 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
295 primerih zaradi prevelike obremenjenosti vozila; v 123
primerih, ker vozniku, ki vozi vozilo, težko nad 3.500 kilogramov, pred začetkom delovnega dne ni bil zagotovljen 10-urni
nepretrgan počitek itd.
Miličniki so lani izrekli 441 (481) varnostnih in 343 (314)
vzgojnih ukrepov ter 62.802 (95.703) pisni opozorili. V 330
(389) primerih so bile opozorjene na ugotovljene pomanjkljivosti na cestah, ki so neposredno ogrožale varnost ali potek
prometa, pristojne organizacije za vzdrževanje cest oz. jim je
bilo naloženo, da pomanjkljivosti odpravijo; v 48 (36) primerih
pa je bila zaradi večjega obsega pomanjkljivosti nato opozorjena tudi pristojna samoupravna interesna skupnost za ceste;
v 57 (55) primerih so bile o nepravilnostih obveščene druge
institucije, v 6 (1) primerih pa je bila podana zahteva, da se
zaradi varnosti prestavi avtobusno postajališče.
Med vzgojnimi ukrepi je bilo v 85 (48) primerih določeno
ponovno preverjanje znanja paravil o prometnih znakih, v 1
(12) primeru ponovno preverjanje spretnosti vožnje z motornim vozilom, v 220 (165) primerih je bilo določeno oboje, v 37
(89) primerih pa so bili izrečeni drugi vzgojni ukrepi. S pisnimi
opozorili so miličniki na nepravilnosti v 883 primerih opozorili
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organizacije združenega dela, v 61.919 ali 98,6% primerih pa
občane.

terjala 2.024 prometnih nezgod, od tega so v 71,9% prehitro
vozili vozniki osebnih avtomobilov, v 10,7% vozniki koles z
motorji, v 7,0% vozniki motornih koles, v 5,2% vozniki tovornjakov, v 2,2% vozniki avtobusov, v 1,7% kolesarji itd.
Vožnja pod vplivom alkohola je bila neposredni vzrok 325
prometnim nezgodam ali 6,0% vseh prometnih nezgod na
slovenskih cestah v letu 1985. Vinjeni povzročitelji so bili v
50,1% vozniki osebnih avtomobilov, v 26,5% vozniki koles z
motorjem, v 9,5% kolesarji, v 7,4% vozniki motornih koles, v
4,9% traktoristi, v 1,2% vozniki tovornjakov in v 0,4% primerov
ostali vozniki. V vinjenem stanju je povzročilo prometno nezgodo z mrtvimi ali poškodovanimi 12,2% vseh traktoristov,
11,2% vseh voznikov koles z motorjem, 9,6% vseh kolesarjev!
8.4% vseh voznikov motornih koles, 5,2% voznikov osebnih
avtomobilov ter 4,5% vseh voznikov tovornjakov, povzročiteljev prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi. Nad slovenskim pvprečjem po deležu prometnih nezgod, katerim je
bil neposredni vzrok vinjenost voznika (6,0%) se nahajajo
uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec (12,2%), Murska
Sobota (10,6%), Krško (7,8%), Maribor (7,3%) in Ljubljanamesto (6,6%).
Kljub temu, da je po statističnih podatkih lani nastalo kar
99,1% prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi zaradi
subjektivnih vzrokov, so prometno-varnostne razmere pogojene tudi s stanjem cest in z brezhibnostjo vozil. 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, katerih podpisnica je tudi Jugoslavija. Med
več kot 40 pravilniki, ki jih je sprejela organizacija ECE pri
OZN, 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 zahtevajo
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.

2. Prometne nezgode
Lani so miličniki v skladu s pooblastili ali na zahtevo udeležencev v cestnem prometu obravnavali 44.599 (21.862) prometnih nezgod, od tega 5.445 (5.543) prometnih nezgod z
mrtvimi in poškodovanimi, ki so terjale 459 (490) človeških
življenj, 2.519 (2.442) občanov je bilo huje, 4.458 (4.929) pa
lažje poškodovanih.
Po subjektivni oceni miličnikov je s prometnimi nezgodami,
ki so imele za posledico mrtve ali poškodovane, nastala tudi
1.564,405,300 dinarjev gmotne škode. Poleg nezgod z mrtvimi
in poškodovanimi so miličniki obravnavali še 457 (844) prometnih nezgod z večjo gmotno škodo, 29.236 (12.582) z
manjšo gmotno škodo, o 9.461 (2.893) prometnih nezgodah
pa so napisali uradni zaznamek.
Število prometnih nezgod, ki so jih v minulem letu obravnavali miličniki, se je v primerjavi z letom 1984 povečalo za
104,0%, pri tem se je število nezgod s smrtnim izidom zmanjšalo za 3,9%, s telesnimi poškodbami pa za 1,6%. V prometnih
nezgodah je življenje izgubilo 6,3% manj ljudi, 9,6% manj jih
je bilo lažje poškodovanih, medtem ko se je število huje
poškodovanih v primerjavi z letom prej lani povečalo za 3,2%.
Življenjsko najbolj ogrožena kategorija udeležencev v prometu so bili v letu 1985 pešci (24,0% vseh mrtvih), sledijo
kolesarji (22,3%), potniki oz. sopotniki (21,6%), vozniki osebnih avtomobilov (20,1%), vozniki motornih koles (5,4%), itd.
V prometnih nezgodah je bilo lani poškodovanih 2.079
(29,8%) vseh poškodovanih na slovenskih cestah) potnikov
oz. sopotnikov, sledijo vozniki osebnih avtomobilov (1.634),
kolesarji (1.593), pešci (1.141), vozniki motornih koles (314)
itd.
Hitrost je bila lani vzrok 37,1% prometnih nezgod z mrtvimi
in poškodovanimi, v 17,9% je bil vzrok neupoštevanje prednosti vožnje, v T1,6% nepravilna smer ali stran vožnje, v 8,3%
psihofizično stanje voznika itd. Prevelika hitrost je v letu 1985
Vzroki
-

Način nezgode
Trčenje Prevrnitev
Povoženje
Pad. z voz.
Ostalo
pešca
živali
600
741
213
465
2
3
264
11
8
62
1
1
25
1'1
9
142
7
8
34
1
904
1
2
70
1
420
82
56
73
1
7222-22
114
132
133
67
4
1
4
12
25
4
2
99
27
44
32
19
2
374
2
1
2
1
17
7
15
2
3
3
6-77-24
4
18
1
1
4
9
_
8
2
2602
1033
542
1201
8
40
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Skupaj Karambol

Hitrost
Prehitevanje
Srečanje
Vključ. v promet
Prednost vožnje
Stran in smer vož.
Ustav, in park.
Psih. stanje voznika
Neizkušenost voz.
Ostale neprav. voz.
Neprav. pešca
Neprav. potnika
Tehnič. stanje voz.
Tovor na vozilu
Cesta
Drugi obj. faktorji

2024
347
36
192
978
632
17
451
47
233
374
6
47
26
24
23

Skupaj:

5447

Tako kljub dejstvu, da je bil 1. 5. 1981 sprejet predpis o
obveznem privezovanju, ki je od 1. 1. 1985 tudi zakonsko
obvezno, še danes nismo sprejeli standardov za varnostne
pasove niti za vzglavnike, katerih vgrajevanje je obvezno od 1.
5. 1985. Uporaba varnostnega pasu brez vzglavnika, je lahko
zelo nevarna, očitno pa je tudi, da naša avtomobilska industrija v avtomobile za izvoz vgrajuje uvožene varnostne
pasove, našim voznikom pa prodaja za varno vožnjo neustrezne klasične pasove.
Vozila na naših cestah niso takšna, kot jih določajo mednarodne konvencije, katerih podpisnik je tudi naša država.
Dokaz za neurejenost in neodgovornost, ki prerašča že v
splošno družbeno in politično neodgovornost, je vrsta ne le
lepotnih izboljšav in popravil na Yugu. Vanj ne vgrajujemo
domačih blažilcev, nameščeni so tudi drugačni odbijači, ugotovljene so pomanjkljivosti na montaži varnostnih pasov ipd.

Podobne slabosti beležimo tudi pri R-4, ki je na samem dnu
mednarodne liste varnosti vozil, medtem ko nekatera vozila
Zastave sploh niso uvrščena v lestvice prometnega rizika. Če
pri tem upoštevamo, da naši proizvajalci ne spoštujejo 7
konvencij o trdnosti vozila, je očitno, da človek v prometu
gotovo ne pomeni nobene družbene vrednote in da so vsa
poročila o prometni varnosti, ki začenjajo s frazo, da smo v
preteklem letu na področju prometne varnosti dosegii
pomembne rezultate, izničene v trenutku, ko sprejmemo stališče, »da je treba odložiti varnost domačega kupca, da bi
zadovoljili ameriški trg...«
93,0% prometnih nezgod so lani povzročili vozniki, 6,9%
pešci, 4 prometne nezgode pa potniki oz. sopotniki. Od 5.066
prometnih nezgod, ki so jih povzročili vozniki, so v 58,9%
primerih nezgodo povzročili vozniki osebnih avtomobilov, v
15,1% vozniki koles z motorjem, v 8,6% kolesarji, v 6,8%
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vozniki tovornjakov, v 5,7% vozniki motornih koles, v 2,6%
traktoristi, v 2,0% vozniki avtobusov ter v 0,2% vozniki ostalih
motornih vozil. Tuji državljani so povzročili 157 prometnih
nezgod, ki so imele za posledico 18 smrtnih žrtev, 90 težje in
171 lažje poškodovanih oseb.
Vozniki JLA so lani povzročili 10 (18) prometnih nezgod, v
J katerih je ena oseba izbubila uživljenje, 23 pa jih je bilo huje
ali lažje poškodovanih. V 5 primerih je bila vzrok prometne
nezgode prevelika hitrost, v po 2 primerih neupoštevanje
prednosti vožnje in nepravilna smer oz. stran vožnje ter v
|enem primeru neizkušenost voznika.
i Otroci in mladoletniki so bili lani udeleženi v 1.495 (1.157)
'prometnih nezgodah ali v 27,5% vseh prometnih nezgod z
mrtvimiin poškodovanimi na slovenskih cestah. Življenje je
izgubilo 53 (48) otrok in mladoletnikv (11,5% vseh mrtvih v
prometnih nezgodah v SR Sloveniji v minulem letu), poškodovanih pa je bilo 1.380 (1.251) ali 19,8% vseh telesno poškodovanih v prometnih nezgodah na cestah v naši republiki. V
primerjavi z letom 1984 se je število prometnih nezgod, v
katerih so bili udeleženi otroci in mladoletniki, povečalo za
29,2%, število smrtnih žrtev med mladoletniki in otroci se je
povečalo za 10,4%., število poškodovanih otrok in mladoletnikov pa za 10,3%. 20 mrtvih v cestnih nezgodah je bilo mladoletnikov, 16 osnovnošolcev, 12 otrok starih od 5-7 let, 5 otrok
pa je bilo starih do 5 let. Huje ali lažje poškodovanih je bilo
608 (44,1%) mladoletnikov, 462 (33,5%) osnovnošolcev, 203
(14,7%) otrok, starih od 5-7 let ter 197 (7,7%) otrok, starih do
4 let.
VII. DRŽAVLJANSKA IN OSEBNA STANJA TER
DRUGA UPRAVNA OPRAVILA
1. Sprejemi in odpusti iz državljanstva SRS in
SFRJ
V letu 1985 je bilo v državljanstvo SRS in SFRJ sprejetih 14
(15) tujih državljanov, ki so imeli pred tem italijansko (3),
švedsko (2), sirsko (2), sovjetsko, poljsko, čilsko, iransko,
zahodnonemško državljanstvo, 2 pa sta bila apartida. Prošnja
za sprejem v državljanstvo SRS oz. SFRJ je bila zavrnjena 30
prosilcem zaradi varnostnih razlogov (70%) ter neizpolnitve
ostalih pogojev (30%), eni osebi je bilo izdano zagotovilo za
sprejem v državljanstvo z dvoletno veljavnostjo, za 5 prosilcev
je bil postopek ustavljen, medtem ko je 24 vlog še v reševanju.
Za odpust iz državljanstva SRS in SFRJ je zaprosilo 641
(1.010) naših državljanov, od tega je bilo 521 prošenj ugodno
rešenih in to v korist 413 polnoletnih in 108 mladoletnih oseb.
Odpuščeni so sprejeli državljanstvo ZRN (262), Avstrije (149),
Švice (77), itd. Med njimi ima 7% oseb končano visoko ali
višjo, 25% srednjo; 23% nepopolno srednjo, 38% osnovno
šolo, 7% oseb pa je brez izobrazbe. Razlogi za odpust so bili v
70% ekonomske narave, v 12% poroka s tujim državljanom, v
18% pa asimilacijski pritiski imigrantske skupnosti.
33 prošenj za odpust iz državljanstva SRS oz. SFRJ je bilo
zavrnjenih zaradi neizpolnjene vojaške obveznosti oz. iz drugih razlogov. Zavrnjeno je bilo tudi 27 prošenj, ker so prosilci
zahtevali le fiktivno odločbo o odpustu iz državljanstva, v 14
primerih je bil postopek ustavljen, 24 prošenj je bilo odstopljeno v reševanje drugim socialističnim republikam, 31 vlog
pa je še v postopku.
Prošnje za fiktivno odločbo o odpustu iz državljanstva
kažejo na zaostrene pogoje zaposlovanja ter na vse odkritejše
asimilacijske in integracijske pritiske na naše državljane v
ZRN in Avstriji. Obe državi pa sta zaostrili tudi pogoje za
sprejem v državljanstvo. Tako je na primer obvezen sprejem
vseh članov družine; prosilci morajo organom ZRN oz.
Avstrije dati na vpogled vso korespondenco z jugoslovanskimi organi, ki se nanaša na odpust iz državljanstva; zakonitost sklepov o zavržbi vloge, v kateri ne navajamo razlogov,
temveč le pravno podlago, morajo stranke preizkušati v
upravnem sporu; v nekaterih primerih so organi ZRN oz.
Avstrije veljavnost zagotovila za sprejem v svoje državljanstvo
omejili na 2-6 mesecev ipd. Organi za notranje zadeve ugotavljajo iz leta v leto večje število oseb, ki zaradi pridobitve
možnosti nakupa nepremičnin prosijo za ponovni sprejem v
državljanstvo SRS in SFRJ, vendar brez predhodnega odpusta iz tujega državljanstva. Vse aktualnejša pa postaja tudi
poročevalec

problematika potomcev jugoslovanskih ekonomskih emigrantov, ki prosijo za sprejem v naše državljanstvo. O celotni
problematiki je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR
Slovenije že obvestil Zvezni sekretariat za notranje zadeve.
Lani je bilo zaradi dolgoletnega prebivanja v SR Sloveniji
sprejetih v državljanstvo SRS 41 (47) državljanov drugih socialističnih republik, od tega 19 državljanov SR Hrvatske, 11
državljanov SR Srbije, 10 državljanov SR Bosne in Hercegovine ter en državljan SR Makedonije.
V letu 1985 je zaradi predhodnega vprašanja v postopkih za
izdajo jugoslovanskih potnih listin, izdajo osebne izkaznice v
drugih socialističnih republikah ter v postopkih za uveljavitev
pravic po mednarodnih konvencijah o socialnem zavarovanju
Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije ugotavljal državljanstvo 325 oseb.
2. Osebna stanja
V matične knjige je bilo lani vpisanih 28.300 (28.702) rojstev,
10.909 (11.766) zakonskih zvez, 20.372 (21.050) smrti, evidentirano pa je bilo tudi 3.209 (2.894) zaznamkov o razvezah ter
7.520 ostalih kasnejših zaznamkov. V primerjavi z letom prej
se je število rojstev zmahjšalo za 1,4%, število zakonskih zvez
za 7,3%, število smrti za 3,2%, medtem ko se je število razvez
povečalo za 10,9%. Občinski upravni organi so izdali 260.015
(271.063) izpiskov iz matičnih knjig ter 31.022 izpiskov oz.
potrdil, namenjenih za tujino.
Republiški sekretariat za notranje zadeve je v letu 1985
obravnaval 7 pritožb v zvezi s spremembo osebnega imena; 6
pritožb je bilo zavrnjenih, ena pa zavržena. Občinski upravni
organi so izdali 5.262 odločb o spremembi osebnega imena, v
nadaljevanju akcije za uskladitev osebnih imen v RSP in RMK
pa so izdali 6.069 popravkov.
3. Prijave in odjave občanov
Lani je na novo prijavilo prebivališče 54.607 (33.475) občanov. Stalno prebivališče je odjavilo 51.074 (30.140) oseb.
Spremembo stalnega prebivališča je prijavilo 33.151 (88.344)
občanov.
V istem obdobju je bilo podanih 1,691.394 (1,520.605) prijav
začasnega prebivališča s kopijo iz knjige gostov ter 141.091
(133.755) prijav ter 86.883 (86.762) odjav na posebnem
obrazcu. Začasno je bilo 31. 12. 1985 na območju naše republike prijavljenih 86.883 (100.843) oseb.
Prenočišče je v letu 1985 začasno nudilo v Sloveniji 279
gostinskih organizacij, 578 počitniških domov, zdravilišč ipd.,
427 organizacij združenega dela, ki so organizirale začasno
nastanitev svojih delavcev, 268 zasebnih gostilničarjev in
2.788 zasebnikov.
Ob ugotavljanju dejanskega bivanja na naslovu stalnega
bivališča so občinski upravni organi za notranje zadeve v 356
primerih izdali odločbo o črtanju iz registra stalnega prebivalstva, v 49 primerih pa so občanom zavrnili prijavo stalnega
bivališča zaradi dajanja neresničnih podatkov.
4. Osebne izkaznice in enotna matična številka
občana
V letu 1985 so občinski upravni organi za notranje zadeve
zamenjali ali na novo izdali 169.751 osebnih izkaznic. Še
vedno pa približno 40.500 občanov ni zamenjalo osebnih
izkaznic, vendar je akcija zamenjave osebnih izkaznic zaključena, saj je večina teh občanov na začasnem delu v tujini, ali
pa so to ostareli Občani.
31. 12. 1985 je potekel zakoniti rok za vpis enotne matične
številke občanov v RMK in druge uradne evidence, ki jih
vodijo občinski upravni organi za notranje zadeve. Zaradi
preobremenitev občinskih upravnih organov za notranje
zadeve z izrednimi nalogami (ažuriranje računalniških evidenc ipd.), v RMK, v katero so vpisana rojstva pred 1.1. 1980,
še ni vpisanih 5,6% enotnih matičnih številk občanov.
5. Registracija vozil na motorni pogon in vozniki
motornih vozil
Konec leta 1985 je bilo v SR Sloveniji registriranih 684.529
vozil na motorni pogon ali za 4,7% več kot leto prej, od tega
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499.606 osebnih avtomobilov, 67.639 kmetijskih strojev
39.260 motornih koles, 32.080 tovornih vozil itd.
Vse pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov v Sloveniji, občinski upravni organi za notranje zadeve
in Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije so
se v letu 1985 vključili v akcijo vsklajevanja in ažuriranja
računalniške evidence motornih in priklopnih vozil z evidencami občinskih upravnih organov za notranje zadeve, ki bo
predvidoma zaključena v drugi polovici leta 1986.
Ob razpravi o spremembah Zakona o temeljih varnosti
cestnega prometa pa bo dan v razpravo tudi predlog Republiškega sekretariata za notranje zadeve ter Zveznega sekretariata za notranje zadeve o vezavi registrskih tablic na lastnika
vozila.
Pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil na
motorni pogon in priklopnih vozil so lani opravile 627.113
(603.001) tehničnih pregledov in pri tem ugotovile razne
pomanjkljivosti pri 231.625 (256.218) vozilih. V okviru rednega
strokovnega nadzora je bilo opravljenih 84 inšpekcijsko-nadzornih pregledov organizacij, ki so pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov, orgnaiziranih pa je bilo tudi 17 strokovnih seminarjev.
Ob koncu leta je bilo v naši republiki 714.242 (678.098)
voznikov motornih vozil vseh kategorij, 73.006 (66.961) voznikov koles z motorjem, delovnih strojev in motokultivatorjev
ter 16.993 (15.642) voznikov traktorjev.
V Sloveniji deluje 17 centrov za opravljanje vozniških izpitov, ki lani beležijo 10-20% porast števila kandidatov. Zaradi
kvalitetnejšega dela avtošol se je povprečni uspeh izpitov iz
vožnje v letu 1985 povečal za približno 10%.
6. Potne listine in druga upravna opravila v
zvezi z prehajanjem državne meje
Zaradi spremembe Zakona o potnih listinah iz leta 1979 ter
zaradi ukinitve posebnih dajatev za prehod meje, se je v
minulem letu povečal obseg dela na področju potnih listin,
primanjkovalo pa je tudi obrazcev potnih listov, ki jih Zavod za
izradu novčanica ni izdelal v zadostnem številu. Občinski
upravni organi za notranje zadeve so lani izdali 174 340
(92.290), podaljšali pa 197.770 (56.350) potnih listin. Za potovanja v dražave, s katerimi naša država nima urejenih diplomatskih in konzularnih odnosov, je bilo izdanih 3.898 (3.340)
vizumov.
Zaradi postopka pred sodiščem, obsodbe na zaporno
kazen, varstvo javnega reda in miru, interesa obrambe države,
mednarodnih in drugih razlogov ter neporavnanih premoženjsko-pravnih obveznosti je bila zavrnjena izdaja oz. podaljšenje 83 (78) potnih listin. Potne listine so bile odvzete 380 (400)
občanom. Proti odvzemu je bilo vloženih 48 pritožb, od katerih je bil v 8 primerih sprožen upravni spor, v enem primeru pa
zahteva za izredni preiskus sodne odločbe.
Občani so zaprosili za izdajo 1.412 (971) duplikatov potne
listine, od tega je bilo zavrnjenih 9 vlog.
Diplomatsko-konzularno predstavništva SFRJ so v letu
1985 poslala v reševanje 672 (590) zahtevkov naših državljanov za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne listine. Soglasje
je bilo izdano za 354 (323) potnih listin za stalno bivanje v
tujini, za 160 (176) potnih listin za začasno bivanje v tujini ter v
13 (6) primerih za podaljšanje veljavnosti potne listine. V 57
primerih soglasje ni bilo izdano, v reševanju pa je še 88
zahtevkov. Naši državljani so na diplomatsko-konzularnih
predstavništvih zaprosili za izdajo 100 (115) duplikatov potne
listine, ker so jo izgubili ali pa jim je bila ukradena; diplomatso-konzularna predstavništva so izdala 87 (103) duplikatov potnih listin. Diplomatsko-konzularna predstavništva
SFRJ so posredovala tudi 43 (99) zahtevkov jugoslovanskih
državljanov za izdajo vizumov za tuje potne listine. Za 38
zahtev je bilo dano soglasje, 5 pa jih je še v reševanju.
V letu 1985 je bilo izdanih 38.709 (31.185) maloobmejnih
prepustnic, 46.352 (70.090) pa jih je bilo podaljšanih.
7. Orožje, strelivo in eksplozivne snovi
Konec leta 1985 je imelo v Sloveniji 35.107 (34.293) občanov
orožne liste, 6.108 (5.884) občanov pa je imelo dovoljenje za
posest orožja. Skupno so fmeli občani v republiki 67.283
(64.333) kosov različnega orožja ali za 4,6% več kot leto prej,
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organizacije združenega dela in druge organizacije pa so
imele v posesti 8.686 (8.471) kosov različnega orožja.
Občinski upravni organi za notranje zadeve so v preteklem
letu izdali občanom 621 (724) dovoljenj za nabavo 16.675
(19.838) nabojev za samokrese, eno dovoljenje za nabavo 10
plinskih nabojev ter 114 dovoljenj za nabavo 2.118 kg eksploziva, 1.451 vžigalnih kapic in 84.225 kosov gospodarskega
streliva. Pravnim osebam pa je bilo v letu 1985 izdanih 396
dovoljenj za nabavo 8,302.224 kg eksplozivnih snovi,
5,565.656 vžigalnih kapic, 11,359.036 metrov vžigalne vrvice
ter 1,044.430 kosov gospodarskega streliva.
V upravnem postopku je bilo odvzetih 239 (358) 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 1985 je bilo na območju SR
Slovenije ukradenih 19 kosov orožja.
V organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom orožja in streliva, v delavnicah za popravilo orožja, strelskih in podobnih organizacijah so občinski upravni organi za
notranje zadeve v letu 1985 opravili 200 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 21 (16) smrtnih nesreč (v 11 primerih z neprijavljenim orožjem), v 9 (9) so bili občani huje telesno poškodovani,
v 17 (20) pa lažje.
8. Združevanje občanov, javne prireditve in
shodi
V SR Sloveniji je bilo ob koncu leta 1985 registriranih
10.098 (9.846) društev, klubov in drugih družbenih organizacij, v republiški register pa je bilo vpisanih 685 (685) društev.
Pristojnim organom je bilo lani priglašenih 12.127 (11.972)
javnih shodov in prireditev, od tega za 5 (11) ni bilo izdano
dovoljenje. V skladu z Zakonom o javnih shodih in prireditvah
je bilo izdanih 690 (567) dovoljenj, 8 (11) zahtev pa je bilo
zavrnjenih.
Verskim skupnostim so pristojni organi izdali 1.405 (1.297)
dovoljenj za verske obrede izven cerkvenih objektov, zavrnili
pa so 11 (24) zahtev.
9. Tuji tisk
Za vnos in razširjanje tujega tiska je v Sloveniji registriranih
6 (4) organizacij združenega dela, republiški organi pa ga
prejemajo neposredno.
Lani je bilo odvzetih 3.246 (3.940) izvodov tujih tiskanin, od
tega 2.833 (3.385) fizičnim ter 413 (555) izvodov pravnim
osebam.
10. Tujci
V letu 1985 je bivalo v SR Sloveniji 586 (543) tujcev, ki so
imeli dovoljenje za stalno bivanje in 1.610 (1.595) tujcev, ki so
imeli dovoljenje za začasno bivanje. Med stalno bivajočimi je
bilo 376 tujcev poročenih z jugoslovanskimi državljani, med
začasno bivajočimi je bilo 334 študentov, 370 jih je bilo na
specializaciji ali praksi v organizacijah združenega dela, 11 jih
je bilo vključenih v znanstveno-raziskovalno delo, 234 zaposlenih v strokovnih poklicih, 101 tujec je nastopal kot glasbenik ali drug umetnik, 218 je bilo poročenih z našimi državljani,
342 pa jih je začasno bivalo pri nas iz drugih razlogov.
Prošnjo za stalno naselitev v SFRJ je vložilo 127 (106)
tujcev. Največ je bilo italijanskih državljanov. Od tega je bilo
63 prošenj ugodno rešenih, 64 pa zavrnjenih. V prošnjah
državljanov vzhonoevropskih držav je bil glavni razlog za
stalno naselitev poroka z našim državljanom.
Diplomatsko-konzularnim predstavništvom SFRJ v tujini je
bilo izdanih 215 (275) soglasij za izdajo vizuma tujim državljanom našega porekla, osebam brez državljanstva, osebam s
tujimi potnimi listinami za tujce in državljanom držav, s katerimi naša država nima diplomatskih odnosov. Poleg tega je
bilo pristojnim organom na mejnih prehodih za mednarodni
promet izdanih 2.480 (2.198) soglasij in obvestil za izdajo
vizumov oz. turističnih prepustnic. Namenjene so bile predvsem državljanom Izraela, s katerim Jugoslavija nima diplomatskih odnosov.
V zvezi s predpisi o gibanju in prebivanju tujcev in njihovi
poročevalec

dejavnosti v SFRJ, javnem redu in miru ter varnosti cestnega
prometa je bilo v letu 1985 na območju SR Slovenije obravnavanih 1.825 (1.854) prekrškov, od tega največ prometnih prekrškov in sicer 855 (531). Zoper 124 (253) tujcev so bile
podane kazenske ovadbe. Poleg tega so občinski upravni
organi odpovedali prebivanje v Jugoslaviji 511 (692) tujcem s
prepovedjo ponovnega vstopa od enega do pet let.
VIII. OSTALA DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE
Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije je v
letu 1985 namenil posebno pozornost nadaljnjemu reševanju
stanja na področju notranjih zadev v republiki z vidika krepitve ustanovnosti, zakonitosti, pravilnosti, ekonomičnosti ter
delovne učinkovitosti in strokovnosti.
1. Normativna dejavnost
V letu 1985 je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR
Slovenije nadaljeval s pripravo oz. sodeloval pri pripravi normativnih aktov s področja notranjih zadev, ki jih je bilo
potrebno 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; drugimi normativnimi predpisi, družbenoekonomskimi smernicami, stališči in priporočili ter s programsko usmeritvijo
Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
Pripravljeno je bilo besedilo predloga za izdajo zakona o
varstvu pred utopitvami, zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnih knjigah ter predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu. Republiški sekretariat za notranje zadeve je sodeloval tudi pri
pripravi zakonov in zakonskih predpisov Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ, ki posegajo v delo organov za notranje zadeve (Zakon o prekrških, Zakon o temeljih varnosti
cestnega prometa, Zakon o prometu z eksplozivnimi snovmi).
V letu 1985 je republiški sekretar za notranje zadeve izdal
Pravilnik o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje
požarno-varnostnih ukrepov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih; Pravilnik o
požarno-varnostnih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri
izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju,
gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov: Pravilnik o
minimalnih tehničnih pogojih in drugih pogojih za servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in Navodilo o podatkih in načinu vodenja evidenc o požaru.
V okviru organov za notranje zadeve je bil v letu 1985
sprejet Pravilnik o osnovah in merilih za delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev delovne skupnosti organov za notranje zadeve SR Slovenije, spremembe in
dopolnitve Pravilnika o reševanju stanovanjskih vprašanj
delavcev delovne skupnosti organov za notranje zadeve in
Poslovnik o delu in načjnu odločanja sveta delovne skupnosti
organov za notranje zadeve in njegovih teles.
2. Upravna dejavnost
Ob naporih za izboljšanje strokovnosti dela občinskih
upravnih organov je v okviru svoje redne dejavnosti Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije v preteklem
letu organiziral več posvetov, seminarjev, strokovnih izpopolnjevanj in tečajev za predstojnike, matičarje in referente
občinskih upravnih organov.
Predstojniki občinskih upravnih organov za notranje
zadeve so se udeležili 3-dnevnega posvetovanja v Ljubljani,
organizirano pa je bilo tudi 7 seminarjev za delavce občinskih
upravnih organov za notranje zadeve, ki delajo na posameznih področjih javnega reda in miru ter potnih listin, 8 regijskih
seminarjev za matičarje in referente za osebna stanja ter 19
seminarjev s področja upravnih zadev prometa.
Lani je bilo opravljenih 131 (151) inšpekcijsko-inštruktažnih
pregledov občinskih upravnih organov (55 s področja upravnih zadev javnega reda in miru ter potnih listin in 76 s
področja upravnih zadev prometa), pregledani pa so bili tudi
104 (20) matični uradi in 28 (18) referatov za osebna stanja.
Organi za notranje zadeve SR Slovenije so v letu 1985 izdali
skupno 1.642 odločb v upravnem postopku. Na prvi stopnji je
bilo izdano 1.383, na drugi pa 259 odločb.
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3. Informiranje o varnostnih in strokovnih
vprašanjih
Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije je
zagotavljal redno obveščanje družbenopolitičnim dejavnikom, nosilcev samozaščitnih aktivnosti in drugih subjektov v
občinah, regijah, republiki in federaciji o aktualnih varnostnih
dogodkih, pojavih in vprašanjih prek svojih rednih in izrednih
edicij, poročil in obvestil. Prejemnikom so bila posredovana
404 dnevna informativna pregleda dogodkov in pojavov v SR
Sloveniji in subverzivno-propagandnih vsebin tujih medijev
ter 305 različnih edicij o varnostnozanimivih pojavih.
Interno, strokovno in samoupravno informiranje v organih
za notranje zadeve je zagotavljal Republiški sekretariat za
notranje zadeve z Internim Biltenom, Strokovnim biltenom Varnost, glasilom Varnost in Revijo za kriminalistiko in kriminologijo. Poleg tega so delavci Republiškega sekretariata
tvorno sodelovali v reviji Naša obramba, 13. maj, v uredništvu
Male knjižnice družbene samozaščite itd. Redno pa je potekalo sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja.
Poleg tega so uprave za notranje zadeve in postaje milice s
splošnim delovnim področjem občasno obveščale pristojne
organe ter nosilce družbenopolitičnih aktivnosti o vseh
pomembnih varnostnih vprašanjih, pojavih in dogodkih na
svojem območju.
4. Informacijski sistem organov za notranje
zadeve
Na področju dograjevanja in razvijanja informacijske dejavnosti je potekalo delo Republiškega sekretariata za notranje
zadeve SR Slovenije 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 posebnim povdarkom na podsistemski celoti informacijskega sistema organov za notranje
zadeve. Prioriteta je bila namenjena posodobitvi enotnega
informacijskega sistema, s povdarkom na hitrem zajemanju,
ažuriranju in posredovanju podatkov, informacij in statističnih poročil. Vse leto je Republiški sekretariat za notranje
zadeve skrbel za izobraževanje in usposabljanje kadra na
področju avtomatske obdelave in uporabe podatkov ter nove
programske opreme.
Nova in dopolnjena računalniška oprema je zahtevala
dograditev novih programskih rešitev ob ustrezni in učinkovitejši izrabi baze podatkov in sistemskih datotek. Ob vseh
spremembah so bila izdelana ustrezna navodila, operativni
kader pa je bil ustrezno usposobljen.
Republiški sekretariat za notranje zadeve je lani tvorno
sodeloval v delovnih skupinah medrepubliške komisije za
enotni informacijski sistem organov za notranje zadeve, z
Zavodom za statistiko ter nudil strokovno pomoč nekaterim
organizacijam združenega dela pri razvijanju sistema zavarovanja informacijskih sistemov.
V skladu z gmotnimi možnostmi je lani potekalo nadaljnje
vključevanje občinskih upravnih organov za notranje zadeve
in informacijski sistem organov za notranje zadeve ter njihovo
strokovno usposabljanje.
IX. ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE
1. Organizacija in sistemizacija
V organih za notranje zadeve 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 priporočil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, sistemiziranih 7.465
delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 91.7% sistemiziranih
mest. Po pogodbi je lani opravljalo določena dela in naloge v
organih za riotranje zadeve 86 (128) delavcev, sklenjeno pa je
bilo tudi 210 enkratnih pogodb o delu.
Delovno razmerje je lani prenehalo 324 delavcem, od tega
je 184 delavcem prenehalo delovno razmerje na njihovo željo,
101 zaradi starostne upokojitve, 8 delavcev je umrlo, 18 pa jih
je bilo izključenih iz organov za notranje zadeve. Med vzroki
prenehanja delovnega razmerja so delavci navajali: nezadovoljstvo s pogoji dela, predvsem z višino osebnega dohodka
in zahtevnejšimi delovnim nalogami (52,7%), šolske obveznosti ter osebne razloge, ki niso bili povezani z delom v organih
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za notranje zadeve, kot je preselitev, neurejeno varstvo itd.
V organih za notranje zadeve se je lani na novo zaposlilo
383 delavcev, od tega 241 pripravnikov. 60,8% jih je bilo
razporejenih na dela in naloge uniformirane pooblaščene
uradne osebe, 5,0% na dela in naloge civilne pooblaščene
uradne osebe ter 34,2% na druga dela in naloge.
Pomemben prispevek pri uveljavljanju sistema delitve osebnih dohodkov po rezultatih dela predstavlja 26. 12. 1985
sprejet Pravilnik o osnovah in merilih za delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev delovne skupnosti organov za notranje zadeve (velja od 1.1.1986). Pripravljen
je bil tudi osnutek samoupravnega sporazuma, s katerim bi
delavci delovne skupnosti organov za notranje zadeve pridobivali dohodek samostojno in ne v okviru panožnega sporazuma kot doslej.
2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
delavcev organov za notranje zadeve je potekalo ob delu, iz
dela in za delo v Izobraževalnem centru organov za notranje
zadeve, Višiji šoli za notranje zadeve ter v drugih izobraževalnih institucijah in organizacijah izven organov za notranje
zadeve. Šolanje je lani zaključilo 179 (220) kadetov, 70 (54)
miličnikov-pripravnikov, 52 (46) delavcev na Višji šoli za notranje zadeve,'12 (8) slušateljev Oddelka za notranje zadeve
Pravne fakultete v Ljubljani in 2 (3) slušatelja vojaške akademije kopenske vojske v Beogradu.
V šoli za kadete se šola 713 (728) bodočih miličnikov, 40
(77) v šoli za miličnike, v Višji šoli za notranje zadeve je redno
vpisanih 111 (113) študentov, izredno pa 148 (175), v Oddelku
za notranje zadeve Pravne fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani je vpisanih 142 (174) slušateljev, na rednem
šolanju v Vojaški akademiji kopenske vojske v Beogradu pa
se nahaja 9 (10) delavcev organov za notranje zadeve. V
različnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah se je lani šolalo
90 (99) delavcev, 13 (12) pa jih je bilo vpisano na podiplomski
študij.
Po posebnem programu izobraževanja pooblaščenih uradnih oseb, ki ga določa 78. člen Zakona o notranjih zadevah, se
je usposabljalo 39 delavcev, strokovni izpit pa je lani opravilo
37 delavcev, od tega 29 pripravnikov in 8 delavcev, ki jim je bil
ta izpit priznan z odločbo o razporeditvi na delovno mesto.
Republiški sekretariat za notranje zadeve je lani štipendiral 38
študentov višjih in visokih šol in 19 učencev srednjih šol, na
novo pa je bilo sklenjeno 15 pogodb o štipendiranju.
3. Disciplinski ukrepi
V letu 1985 je bilo izrečenih 331 disciplinskih ukrepov (312
uniformiranim in 19 civilonim delavcem), od tega v 58% zaradi
hujše in v 42% zaradi lažje kršitve delovne obveznosti. V 32%
je bil izrečen opomin, v 42% pa javni opomin, v 6% denarna
kazen, v 2% razporeditev na druga dela in naloge, v 12%
pogojno prenehanje delovnega razmerja in v 6% disciplinska
izključitev. 34% disciplinskih prekrškov so storili delavci stari
od 20-25 let.
V 42% so bili disciplinski ukrepi izrečeni zaradi neresnega
in malomarnega opravljanja delovnih nalog, v 19% zaradi
prekomernega uživanja alkohola in prekrškov pod vplivom
alkohola, v 17% zaradi grobega odnosa do občanov, v 8%
zaradi zlorabe uradnega položaja, v po 3% zaradi prometnih
nezgod in neopravičenih izostankov z dela itd.
V letu 1985 je Komisija za delovna razmerja obravnavala 35
zahtevkov za varstvo pravic, od tega jih je bilo 15 ugodno
rešenih že v predhodnem postopku, ob sodelovanju strokovne službe in uprav za notranje zadeve, kjer so delavci
zaposleni.
15 zahtev za varstvo pravic so delavci vložili zoper odločbo
o prenehanju delovnega razmerja na podlagi zakona, ena
zahteva je bila v imenu 25 delavcev vložena zaradi izplačila
dnevnic, ena zahteva zaradi povračila osebnega dohodka, ter
ena zahteva zaradi priznanja statusa pooblaščene uradne
osebe. V 8 primerih, ko delavci niso bili zadovoljni z odločitvijo Sveta delovne skupnosti organov za notranje zadeve, je
bil sprožen delovni spor pred sodiščem združenega dela. V 2
primerih je sodišče potrdilo odločitev Sveta delovne skupnosti organov za notranje zadeve, v 3 primerih so delavci podali
umik zahteve, v 3 primerih pa je postopek še v teku.
4. Odlikovanja in priznanja
Za posebne zasluge in prispevek h krepitvi in razvijanju
varnosti je prejelo priznanja organov za notranje zadeve 610

delavcev, 120 delavcev je prejelo odlikovanje za zasluge in
uspehe pri delu, 199 delavcev in 10 občanov oz. institucij pa
»Plaketo varnosti«.
X. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE,
TEHNIČNA OPREMLJENOST IN INVESTICIJSKA
VLAGANJA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE
V skladu z Zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985
in drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi so družbenopolitične skupnosti zagotovile lani organom za notranje
zadeve v skupni vrednosti 14,336.557.474 dinarjev ali za
104,1% več sredstev kot leto prej:
- sredstva republiškega proračuna
13,906.557.474 din (94,4%)
- sredstva občin
430.000.000 din (3,0%)
- prenešena sredstva iz 1.1984
387.773.860 din (2,6%)
Od sredstev republiškega proračuna je bilo namenjeno:
- za delovno skupnost
11,461.837.218 din (80,2%)
- za upravni organ
2,832.494.116 din (19,8%)
Sredstva, odobrena kot dohodek delovne skupnosti so
zagotovljala osebni dohodek delavcev Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki se je med letom 7-krat valoriziral
ter 2-krat povečal zaradi usklajevanja z gospodarstvom po
programu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oz. se je v
primerjavi z letom 1984 povečal za 98,7%, ter pokritje stroškov
regresa za prehrano, regresa za letni dopust, odpravnin in
jubilejnih nagrad.
Kljub dodatno odobrenim sredstvom po rebalansu republiškega proračuna, sredstva, namenjena za delo v posebnih
pogojih, niso zadoščala (zmanjkalo cca 42.000.000 dinarjev),
predvsem zato, ker so se hkrati z valorizacijo osebnih dohodkov povečali tudi zneski za delo v posebnih pogojih, medtem
ko sredstva za delo v posebnih pogojih niso bila valorizirana.
Prav tako kljub gospodarnemu in racionalnemu trošenju
niso zadoščala proračunska sredstva za materialne izdatke
(zmanjkalo cca. 74.000.000 dinarjev), predvsem zaradi povečanj cen v zadnjem tromesečju, večjih nabav repromateriala
iz uvoza idr.
Zaradi nezadostnih sredstev za posebne namene in tehnično opremo iz republiškega proračuna, je Republiški sekretariat za notranje zadeve posredoval skupščini SR Slovenije
program zagotavljanja dodatnih sredstev za nabavo najnujnejše opreme, nujna vzdrževalna dela in negospodarske investicije v višini 889.000.000 dinarjev. V letu 1985 je bilo v ta
namen odobreno 150.000.000 dinarjev za nabavo opreme po
rebalansu republiškega proračuna in 300.000.000 dinarjev
kredita vojnega servisa, ki se lahko koristi v treh letih (po 100
100.000.000 dinarjev letno), s soglasjem Republiškega sekretariata za finance pa je Republiški sekretariat za notranje
zadeve najel kratkoročni kredit po ugodni obrestni meri.
Republiški sekretariat za notranje zadeve je tudi v letu 1985
nadaljeval z modernizacijo in razširitvijo zvez po srednjeročnem programu razvoja in zaključil prvi del modernizacije
telegrafskega omrežja organov za notranje zadeve v SR Sloveniji. Lani Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve
niso bila zagotovljena predvidena sredstva po Zakonu o negospodarskih investicijah; zato smo z neporabljenimi sredstvi
po zaključnem računu za leto 1984 in dodatno odobrenimi
sredstvi Skupščine SR Slovenije nadaljevali s preureditvijo
večjega števila objektov (MMP Šentilj, MMP Dolga vas, MMP
Škofije, MMP Karavanke, PPM Ljubljana-okolica, UNZ Ljubljana mesto, ZEM idr.) ter z adaptacijo prostorov za potrebe
zvez v stavbah uprav za notranje zadeve Nova Gorica, Celje,
Maribor in Ljubljana mesto.
V letu 1985 je bila realizirana prva faza modernizacije počitniškega kompleksa na Debelem rtiču s 96 novimi ležišči v 24
bivalnih enotah, ki so nadomestili dotrajane objekte. V letu
1985 je 5367 delavcev organov za notranje zadeve in, njihovih
družinskih članov preživelo v objektih počitniške dejavnosti
55.344 oskrbnih dni ali za 8% več kot v letu 1984.
V letu 1985 je bila dokončana prva faza modernizacije
tiskarne in strojepisnice (uvedba video text sistema). V strojepisnici je bilo natipkano 33.083 strani, razmnoženih 85.000
matric in narejenih 614.494 posnetkov na kopirni stroj: v
tiskarni pa je bilo natisnjenih 1,814.840 strani, izdelanih
60.045 vezav, kartotek, vabil ipd.
Stalna kontrola finančnega in materialnega poslovanja je
ugotovila, da so bila sredstva uporabljena namensko, racionalno in varčno, v skladu s politiko ekonomske stabilizacije
in ni bilo nepravilnosti.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 125. seji dne 6.
5. 1986 obravnaval:
- POROČILO O PROPADANJU GOZDOV ZARADI ONESNAŽENEGA ZRAKA V SR SLOVENIJI TER UKREPI ZA
SANACIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

UVOD
Slovenija je relativno bogata z gozdovi, dajejo ji možnost za
razvoj in s predelavo lesa za vključevanje na zunanja tržišča,
so njena posebna značilnost in posebna privlačnost.
Gozdovi so eno najpomembnejših naravnih bogastev, ki v
marsičem opredeljujejo naš nadaljnji razvoj in obstoj s proizvodnega vidika in z vidika splošno koristnih funkcij, ki vplivajo
na življenjske in delovne razmere. Stanje gozdov moramo pri
nas še izboljšati in okrepiti vse njihove funkcije.
Ugotavljamo, da smo v preteklih obdobjih z gozdovi dobro
gospodarili - povečali smo lesno zalogo in izboljšali oskrbo
lesno predelovalne industrije.
Žal pa hkrati ugotavljamo, da pri uresničevanju lesno proizvodnih in splošno koristnih funkcij gozdov nastajajo resne
motnje. Gozdovi umirajo, na kar že nekaj let resno opozarjajo
v razvitih državah in je vse bolj značilnost tudi naše republike
in Jugoslavije.
V svetu in tudi pri nas v zadnjem času namreč čutimo veliko
neusklajenost med tehnološkim razvojem in naravnim ravnotežjem. Priča smo vse večjemu onesnaževanju okolja v različnih oblikah in uničevanja naravnih dobrin, kar dolgoročno
gledano, ogroža tudi obstoj življenja.
Umiranje gozdov je torej posledica našega razvoja, preveč
umazane tehnologije, ki je v našem majhnem prostoru v nekaj
primerih tako agresiven, da lahko v kratkem času povzroči
pravo naravno katastrofo, če ne bomo takoj začeli sanirati
degradiranega okolja. Samo gozdarstvo ne more preprečiti
posledic. To je široko družbeno vprašanje, ki je z vidika
varovanja gozdov že delno opredeljeno v družbenih planih
republike, vljučiti pa ga je še zlasti treba v razvojne dokumente družbčenopolitičnih skupnosti in organizacij združenega dela. To je naša skupna skrb za nadaljnji razvoj in
odgovornost sedanje in do bodočih generacij.
V podrobnostih se hipoteze o vzrokih umiranja gozdov zelo
razlikujejo. Prav tako različne so tudi oblike tega pojava v
Evropi. Enotna je samo ugotovitev vseh strokovnjakov, da so
škodljive snovi v ozračju odločilni vzrok za umiranje gozdov
ter da je to celovita bolezen z zelo različnimi oblikami postopnega propadanja gozdov. Podrobnejša analiza možnih vzrokov za umiranje gozdov je doslej na osnovi najnovejših rezultatov raziskovanj pokazala, da moramo biotične dejavnike
poročevalec

ter

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Zvone NASTRAN, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

šteti za sekundarne škodljivce, prav tako tudi viruse. Zelo so
omejene možnosti za vpliv na abiotične dejavnike, ki ogrožajo
gozdove (vpliv rastišča, ujme, snegolomi in vetrolomi, žled).
Tako preostanejo samo škodljivi plini v ozračju tista
vzročna sestavjna celovite bolezni gozdov, na katero moramo
vplivati.
Omejevanja vseh oblik onesnaževanja ozračja pa seveda ne
bomo pospeševali samo zaradi umiranja gozdov, temveč
predvsem zaradi škodljivega vpliva na okolje nasploh in s tem
povezanim vse večjim vplivom na možno nevarnost za človeško zdravje in življenje nasploh. Zrak je najpomembnejši
naravni ekološki dejavnik v življenju človeka. Ozračje postaja
v lokalnem in globalnem merilu vse bolj smetišče za odlaganje trdnih lebdečih delcev in plinastih odpadkov iz procesov
sežiganja in tehnologij proizvodnje. Konfiguracija pokrajine,
vremenske razmere in visoki dimniki vplivajo na razredčenja.
koncentracijo in prenos na velike daljave številnih znanih
onesnaževalcev.
Če bo umiranje gozdov tudi v bodoče tako hitro napredovalo, moramo računati s celovitim sklopom posledic, ki lahko
v skrajnem primeru pomenijo dokončno rušenje naravnega
ravnotežja, ker gozdovi ne bodo več sposobni uresničevati
vseh splošno koristnih funkcij, ki so za naš gorski svet še
posebej odločilne, ker ne gre le za družbeno gospodarske
posledice, tmeveč ogroža življenjsko podlago.
V naslovu poročila smo uporabili pojem propadanje gozdov. Vsebinsko razlikujemo vzroke, ki so sprožili sušenje
gozdov. Kadar govorimo o propadanju gozdov, izhajamo iz
spoznanja, da sušenje gozdnega drevja nastopa pretežno
zaradi znanih virov onesnaževanj.
Ko propadanja gozdnega drevja ne moremo povezovati z
znanimi viri onesnaževanja, govorimo o umiranju gozdov
(prekomejni prevoz škodljivih snovi v ozračju).
PROPADANJE GOZDOV ZARADI ZNANIH VIROV
ONESNAŽEVANJA
Kdaj je bila na slovenskih tleh prvič omenjena imisijska
poškodovanost gozdov, ne vemo. Gotovo se ujema z zgodnjim insustrijskim razvojem na prelomu stoletja ali nekaj
desetletij prej.
V obdobju od 1926. do 1969. leta so bile pri nas narejene
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številne raziskave tega pojava, bile so osnova za sistematično
proučevanje celotnega gozdnega prostora, ki se je začelo v
letu 1969 (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Ljubljana).
V letu 1976 je Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
objavil prve rezultate svojega dela pri izločanju klasično imisijsko poškodovanih gozdov v Sloveniji (glej tabelo št. 1).

zavzelo razsežnosti, ki pomenijo ogrožanje rednega
gospodarjenja z gozdovi.
To je razvidno iz naslednjih podatkov:
Poškodovani gozdovi na območjih občine Dravograd,
Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in
Titovo Velenje so razvrščeni v naslednje stopnje
poškodovanosti:

TABELA: 1
Imis. območje

Delež v % Skup. goz. pov.
I. stopnja
32.953 ha
65,2
II. stopnja
14.662 ha
29,0
III. stopnja
2.868 ha
5,8
Skupaj
50.483 ha
49,2%
102.532 ha
Iz tabele je razvidno, da slaba polovica vseh gozdov ali
49,2% v teh občinah kaže znake propadanja z različnimi
stopnjami poškodovanosti.
Obseg omejitev rednega gospodarjenja s temi gozdovi
izhaja iz gojitvenih smernic, ki so prilagojene stopnji
poškodovanosti gozdnih sestojev.
I. stopnja poškodovanosti (65,2%)
Ti sestoji imajo še možnost za preživetje, če se bo stopnja
onesnaženosti zraka takoj bistveno zmanjšala. Če bo ozračje
še naprej onesnaženo kot doslej, sestoji nimajo možnosti za
preživetje - predvsem to velja za iglavce oziroma smreko.
Postopno propadanje se bo nadaljevalo. Predvideni etat po
določilih gozdnogospodarskih načrtov bo dosežen s sečnjo
suhih ali močno oslabelih osebkov.

Pov. v
ha
Zasavje
6.400
Celje
4.200
Mežiška dolina 5.600

B Glavni vzrok
poškodb
2.000 4.400 S02, HF, prah
600 3.600 HP, S02, Tio2
1.000 4.600 S02, PbO, HF, F2
03
Jesenice
2.1000
200 1.900 S02, F2 03
Kidričevo
700
100
600 H F
drugod
3.000
300 2.700 razno
SKUPNO:
22.000 4.200 17.800
A = eksistenčno ogrožen gozd
B = vidno poškodovan gozd, vendar njegova eksistenca ni
ogrožena
Poleg tega so že takrat po kemijski analitski metodi določili
še 50.000 ha gozdov s tako imenovanimi nevidnimi poškodbami. Proučevanje ni zajelo vse Slovenije, zato je bil ta podatek že takrat ocenjen kot odločno premajhen.
Iz tega poročila lahko povzamemo, da je leta 1976 veliko
slovenskih gozdov že kazalo znake poškodovanosti oziroma
propadanja, predvsem v okolici znanih virov škodljivih
plinov.
Po tem obdobju je bilo več močnih ožigov gozdov v Žerjavu
leta 1977, ki je propadanje gozdov na tem območju še pospešil. To je bilo potrjeno lani, ko so izjemne vremenske razmere
odkrile pravo podobno zdravstvenega stanja teh gozdov.
Posebej izrazito se je to pokazalo v okolici znanih velikih
onesnaževalcev ozračja, ki že daljše obdobje onesnažujejo
okolje s škodljivimi emisijami.
Iz poročila posebne strokovne komisije Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je bila imenovana z nalogo da objavi podatke o stanju gozdov po spomladanskem ožigu v letu 1985 v občinah Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec in Titovo Velenje, povzemamo osnovne
podatke o površini in stopnji poškodovanosti gozdnih sestojev.
V oktobru leta 1985 so po dogovorjeni metodologiji
ponovno pregledali in ocenili poškodovane gozdove. Te
podatke smo vključili v pregledne tabele, ki kažejo gibanje
vidnih poškodb na sestojih tega območja in razsežnost tega
pojava v tem delu Slovenije.
Gozdovi so razvrščeni v kategorije poškodovanosti, ki pomenijo:
I. kat.: gozdovi z zaznavnimi poškodbami, gospodarjenje z
določenimi motnjami še možno
II. kat.: gozdovi z znatnimi poškodbami, gospodarjenje je
močno moteno
III. kat.: gozdovi z močnimi poškodbami, redno gospodarjenje je onemogočeno.
Propadanje gozdov v tem delu Slovenije je bilo v tem letu
izrazito poudarjeno. Kako hitro je zaradi različnih razlogov
obseg poškodovanih sestojev narasel, se vidi iz naslednjih
številk:
Odstotek poškodovanih gozdov leta 1985
Občina
spomladi
jeseni
70%
Ravne na Koroškem
28,3%
72%
Slovenj Gradec
61,0%
81%
Titovo Velenje
38,0%
Pri popisu gozdov spomladi tega leta niso bile registrirane
poškodbe, so se pa pojavile jeseni v naslednjih občinah:
Dravograd
31%
Radlje ob Dravi
45%
Mozirje
18%
Ti podatki opozarjajo na to, da je propadanje gozdov lani
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II. stopnja poškodovanosti (29,0%)
Gozdovi nimajo stvarnih možnosti za preživetje do sečne
zrelosti tudi ob takojšnjem zmanjšanju onesnaženosti zraka.
Pri gospodarjenju ne moremo več računati na smreko kot
glavno drevesno vrsto. Etat, določen v gozdnogospodarskih
načrtih, bo s sečnjo suhih in močno oslabelih dreves oziroma
higienskih sečenj 2 do 3-krat presežen.
III. stopnja poškodovanosti (5,8%)
Gozdovi morajo biti izločeni iz rednega gospodarjenja:
Postopno propadanje teh gozdov se bo nadaljevalo tudi po
polni sanaciji ozračja, sestoji smreke nimajo nobenih
možnosti za preživetje.
Natančnejši vpogled v zdravstveno stanje gozdov v tem
delu Slovenije, kjer je vpliv velikih onesnaževalcev zraka na
zdravstveno stanje gozdov najbolj očiten; nam daje dovolj
osnove za veliko zaskrbljenost nad usodo naših gozdov. Po
obdelanih podatkih letošnjega popisa zdravstvenega stanja
slovenskih gozdov sodimo, da je zdravstveno stanje slovenskih gozdov nasploh slabo, kajti približno polovica slovenskih gozdov kaže vidne znake propadanja.
To potrjuje tudi podatek, da v posameznih temeljnih organizacijah združenega dela tudi do 50% načrtovanega poseka
realizirajo s sečnjo suhih ali oslabljenih osebkov, ki se bodo
kmalu posušili (higienske sečnje so potrebne, ker so sicer
možne kalamitete klasičnih gozdnih škodljivcev - zalubniki).
Propadanje gozdov v tem delu Slovenije povzroča kopičenje onesnaženega zraka in izjemno nizkih temperatur. Primarni vzrok poškodovanosti je onesnažen zrak, sekundarna
pa sta mraz in suša. Ožig drevesnih krošenj v letu 1985 je po
zunanjih znakih popolnoma enak tistemu iz leta 1977, le da so
vse razsežnosti (površina, intenzivnost, izenačenost) veliko
večje.
Za ožig gozdov in njihovo hitro propadanje prevladujeta
-dve domnevi:
1. spremenjena kemična sestava rastlinskih tkiv in spremembe v encimatskem ravnovesju rastline povzročijo povečano občutljivost za izredno nizke temperature oziroma
manjše protimrazne mobilizacijske sposobnosti ratline; preprosto rečeno, gre za spremembo zmrzišča:
2. dolgoletno kronično zaplinjanje in pa t. i. imisijski sunki
poškodujejo listne reže in voščene zaščitne obloge asimilacijskih organov ter s tem oslabijo vodno regulacijsko sposobnost rastline. Ko se po hudem mrazu temperatura relativno
močno poveča, pride v rastlini do zganitve vegetacijskih procesov, rastlina vodo odda, listne reže ima toge; iz zmrznjenih
tal pa vode ne more dobiti, se izsuši. Poškodovanost pa je še
poročevalec

večja, če ponovno pade temperatura - zmrzal - ki ji pravimo
tudi fiziološka suša.
V obeh primerih odmre tkivo, porjavijo iglice, nastanejo
tako imenovane nekroze, ki se po mestu pojavljanja delijo na
nekro zadnjega najmlajšega letnika iglic ali več letnikov, če
začnem od zunaj navznoter. V tem primeru je to prava zmrznitev. Pri rjavenju starejših letnikov iglic, rjavenju od znotraj
navzvez pa gre za sistematično propadanje iglic preko
sistema imisijski vpliv, mraz - toplota, tla, vodni režim.
V tem delu Slovenije sta se leta 1985 prepletali obe obliki
plinske pozebe. Nastala je zaradi dolgoletnega kroničnega
delovanja prekomerno onesnaženega zraka na gozd in pogostih imisijskih sunkov — močnih izpustov v kombinaciji z
vremenskimi ekstremi.
Domnevne trditve nekaterih, da je poškodovanost po
ožigu samo posledica izredno nizkih temperatur v januarju in
februarju 1985. leta, biologi zavračajo, saj so marsikje v Sloveniji vladale enake pa tudi ostrejše vremenske razmere, vendar
poškodb ni bilo, ker je bil gozd drugače zdrav, ni bil v t. i.
imisijskem stresu.
Nepričakovani ožigi gozda daleč proč od vira onesnaženja
pa so dokaz, da so pota onesnaženega zraka zelo različna in
da jih v slovenskem prostoru še zelo slabo poznamo. Vedeti
moramo, da zimski mraz pokaže na skrito latentno imisijsko
poškodovanost gozda ali posamezne drevesne vrste.
Leta 1985 so izjemne vremenske razmere (zelo nizke zimske
temperature in suša v poletnih mesecih) pokazale prav sliko
zdravstvenega stanja gozdov v širšem in ožjem območju že
doslej poznanih velikih onesnaževalcev: Termoelektrarne
Šoštanj in Rudnika svinca in topilnica v Žerjavu.
Kakšne so končne posledice večdesetletnega prekomernega obremenjevanja ozračja s strupenimi snovmi, imamo v
Sloveniji nekaj zelo tipičnih primerov:
- 500 ha gozdov v okolici Žerjava v Mežiški dolini je propadlo. vsa vegetacija je izginila, površine so zakrasele, sprožili so se erozijski procesi, ki se širijo in neposredno ogrožajo
še 3.000 ha novih površin;
- v Zasavju so iglavci - pretežno smreke iz gozdov na
površini več kot 6.400 ha izločeni iz sestojev, vrednost proizvodnje je zmanjšana, trajnost proizvodnje je Ogrožena tudi
zaradi postopnega propadanja preostalih listavcev;
- v okolici Celja je mnogo različnih oblik in stopenj propadanja gozdne vegetacije z vsemi posledicami, ko gozdovi niso
več sposobni opravljati v celoti vseh splošno koristnih funkcij
na več kot 4.000 ha površin. (V Celju je ustanovljena Samoupravna interesna skupnost za varstvo zraka pred onesnaževanjem kot prva te vrste v Sloveniji.)
UMIRANJE GOZDOV
Tudi pri umiranju gozdov gre v osnovi za imisijsko poškodovanost gozdov, ki pa se od imisijske klasike razlikuje po
tem, da umirajo vse drevesne vrste na vseh rastiščih ter da so
vsa načale propadanja gozdov, poznana pri imisijski klasiki,
porušena. Isto ugotavljajo tudi v zahodnoevropskih državah,
pa tudi naši rezultati popisa, opravljenega leta 1985, to potrjujejo.
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Ljubljana je skupaj z vsemi gozdnogospodarskimi organizacijami v Sloveniji
iani z enotno metodo popisal razsežnost in intenzivnost umiranja ter njegovo prosotrsko razširjenost s popisom gozdov v
4x4 in 4x2 km kvadratni vrstni mreži.
Skupno je bilo opisanih 1.207 ploskev v različnih razvojnih
fazah sestojev.
Popis še ni dokončno ovrednoten, vendar ugotavljajo, da so
pojavne oblike povsem enake tistim, ki jih ugotavljajo zahodnoevropske države, ki so podobne opise opravile pred enim
ali dvema letoma.
Osnovna je ugotovitev, da umiranje gozdov ni odvisno od
rastišč sestoja ter da zato ni videti rešitve v nadomestnih
drevesnih vrstah (listavci), kar je deloma možno pri imisijski
klasiki.
Osnovni namen tako široko zastavljenega znanstveno-raziskovalnega projekta, ki ga je pripravil Inštitut za gozdno in
lesno gospodarstvo, je do podrobnosti spoznati reakcije
gozda - gozdnega ekosistema na danes marsikje neizbežen
dejavnik okolja, na onesnaženo ozračje. To globlje spoznanje
pa je pogoj za ukrepanje, ki bo zagotavljalo takšne razmere
poročevalec

okolja, da bodo zagotavljale trajno in stabilno gospodarjenje
z gozdovi. S tem hkrati uresničujemo tudi obveznosti, za
katere so se dogovorile delovna skupnost Alpe-Jadran in
evropske FAO komisije za gozd in druge strokovne organizacije (CIPRA).
UGOTOVITVE POPISA UMIRANJA GOZDOV
V SLOVENIJI 1985
V skladu s srednjeevropsko metodologijo so bili gozdovi
popisani julija, avgusta in septembra. Vanj je bilo vključenih
1.035 popisnih mest v odraslih sestojih in zajetih 24.832
dreves.
S popisom je bila ugotovljena stopnja ogroženosti, ki je
vsota osutosti iglic, nekrotičnosti, klorotičnosti in preostalih
fenomenov umiranja gozdov, kot so suhi vrhovi, suhe stranske veje, oblika dreves, vrhov in sekundarni poganjki. Pri vseh
teh vzrokih umiranja gozdov so upoštevani tudi nadmorska
višina, lega, nagib in razvojne faze gozda. S temi in nekaterimi
drugimi vhodi želijo čimbolj objektivno predstaviti razsežnost,
intenzivnost in obliko umiranja gozdov v Sloveniji.
Podatki, ki jih bomo v poročilu zajeli, so predhodni, niso v
celoti analitično obdelani, zato bo dokončno oceno o medsebojnih vplivih in trendih gibanja umiranja gozdov mogoče dati
šele po opravljenih kontrolnih popisih v naslednjih letih.
Analizirana drevesa so razvrščena v naslednje skupine
ogroženosti:
smreka
jelka
bukev skupaj
neogroženi
26,1
4.9
63.3
43,8
malo ogroženi
8,4
35.4
31,5
29,8
ogroženi
23,3
11,6
0,8
10,3
zelo ogroženi
12,1
21.0
0,4
7.5
v propadanju
7,0
54.1
8.6
0,1
Skupaj:
100,0
100,0
100,0
100,0
V tabelo smo vključili tri glavne drevesne vrste, tj. 71%
dreves, zajetih s popisom.
Iz teh podatkov lahko ugotovimo:
- v Sloveniji kaže vidne zunanje znake umiranja gozdov
56,2% v popisu zajetih dreves;
- naša najbolj ogrožena drevesna vrsta je jelka, kajti samo
4,9% v popisu zajetih osebkov jelk ni kazalo vidnih znakov
poškodovanosti;
- po podatkih popisa je najbolj podrobno opisana drevesna vrsta smreka, ki je obolela v 73,9% primerih,v strukturi
zajetih dreves pa sodeluje z 29,3%;
- tudi bukev ni ušla poškodbam in dobra tretjina ni več
zadrava (36,7%);
- najbolj zaskrbljuje podatek, da kar 8,6% dreves sodi v
skupino propadanja;
- da več kot polovica vseh jelk propada.
Ogroženost gozdov po gozdnogospodarskih območjih je
pričakovana po poznavanju zdravstvenega stanja in ocene
ogroženosti. Najbolj ogroženi, tudi po podatkih iz popisa, so
gozdovi v slovenjgraškem gozdnogospodarskem območju.
V prvi oceni ogroženosti slovenskih gozdov smo zapisali,
da je zdravstveno stanje gozdov slabo ter da približno tretjina
gozdov kaže vidne znake umiranja.
Ocena je bila zelo optimistična, zato so ti podatki dovolj
trdna osnova za veliko zaskrbljenost nad usodo naših gozdov,
ki zaradi onesnaženega zraka vse bolj jasno kažejo značilne
znake umiranja gozdov.
Iz tega izhaja, da so splošno koristne in lesno proizvodne
funkcije gozdov neposredno ogrožene. S tem so ogrožene
ustavno opredeljene funkcije gozdov, kot so dobrine splošnega pomena, kjer je postavljena zahteva, da je gozdove
treba izkoriščati v skladu s splošnimi v zakonu določenimi
pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoričanje,
in drugi splošni interesi. Ogroženo je tudi uresničevanje
pogojev iz 3. člena zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št.
18/85), ki so:
- trajnost gozdov in njihovih funkcij:
- naraščanje prirastka in donosov;
- usklajenost gojenja in izkoriščanja:
- trajna in racionalna regeneracija gozdov:
- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč.
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Po povedanem se razmere gospodarjenja z gozdovi slabšajo. Proizvodnja se bo zmanjševala, prirastek pada zaradi
zmanjševanja vitalnosti sestojev in nižjih lesnih zalog.
Stroški izkoriščanja, gojenja in varstva gozdov se povečujejo, naravna obnova gozdov je v najbolj ogroženih območjih
izključena, je neracionalna: zagotoviti bo treba dodatna sredstva za sanacijske, meliorativne, protierozijske ukrepe, ker
obnova sestojev z gospodarskimi drevesnimi vrstami ne pride
več v poštev.
Socialna varnost gorskih kmetov je ogrožena v območjih,
kjer prevladuje velika gozdna posest in dohodek iz gozda v
strukturi dohodka prevladuje (Zg. Savinjska dolina, Koroška).
Gospodarjenje z gozdovi v različnih razvojnih stopnjah propadanja in sanacije ne more več zagotoviti varovalnih, hidroloških, klimatoloških, higiensko zdravstvenih, estetskih in
turistično rekreativnih funkcij.
Usmerjanje gozdne proizvodnje k postavljenim dolgoročnim ciljem gospodarjenja je torej onemogočeno, gozdarji so
lahko le še pasivni opazovalci propadanja gozdov, ker praktičnih in učinkovitih možnosti za njihovo usmerjanje gozdne
proizvodnje ni.
DOSEDANJI UKREPI
1. Naravne ujme (snegolomi, vetrolomi, žled) so v zadnjih
letih v nekaterih predelih Slovenije močno načele trajnost in
stabilnost gozdnih sestojev. Vse bolj grozeči podatki o pripadanju in umiranju gozdov so bili povod, da smo v zadnjih letih
posvetili posebno pozornost vsem preventivnim in sanacijskim ukrepom, s katerimi naj bi preprečili kalamitete gozdnih
škodljivcev.
V tem smislu smo poslali vsem gozdnogospodarskim organizacijam posebno navodilo, s katerim smo opozorili na
dosledno zaščito gozdov pred lubadarji in drugimi gozdnimi
škodljivci.
2. Na 4x4 km kvadratni mreži (v predelih z večjim deležem
iglavcev 4x2) so gozdnogospodarske organizacije Slovenije
pod strokovnim vodstvom Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo popisale gozdove, da bi tako po enotni metodologiji
ugotovili pravo podobo o zdravstvenem stanju gozdov ter o
obsegu in intenzivnosti poškodb.
3. V letu 1985 je bila postavljena dobra polovica srednje-

evropske bioindikacijske mreže, ki meri 16 km x 16 km, na
kateri bodo določali vsebnost žvepla (S), v letu 1986 pa bodo
merili količine ozona, fotooksidantov in dušikovih oksidov.
4. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije je
pripravil program interdisciplinarnih raziskav umiranja gozdov. V ta program so vključeni tudi sodelavci drugih znanstveno raziskovalnih inštitucij.
Trajne raziskave so vsebinsko usmerjene predvsem v:
- določanje površin in stopenj poškodovanosti gozdov,
- ugotavljanje trendov, vzrokov in oblik poškodovanosti
gozdov,
- oceno opravljenih sanacijskih ukrepov,
- pripravo imisijskih normativov,
- odškodninsko problematiko,
- razvijanje metodologije popisov poškodovanih gozdov,
- izdelovanje metodologije popisov poškodovanih
gozdov,
- izdelovanje osnov za gospodarjenje z gozdovi v spremenjenih ekoloških razmerah,
- biološko sanacijo degradiranih gozdov,
- skrbi za pravilno pojmovanje propadanja in umiranja
gozdov.
5. Gozdnogospodarske organizacije Slovenije, Inštitut za
gozdno in lesno gospodarstvo, VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete in republiški upravni organi, pristojni za gozdarstvo in varstvo okolja, aktivno sodelujejo pri mednarodnih
aktivnostih proučevanja umiranja gozdov v okviru AlpeJadran, Alpe-Argo, Celovškega sejma in ad hoc delovnih
strokovnih skupin predstavnikov avstrijske Koroške in Slovenije.
6. Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo Slovenije in vse območne skupnosti za gozdarstvo so že
imenovale posebne strokovne komisije, ki imajo po določilih
zakona o gozdovih nalogo, da usmerjajo aktivnosti pri ugotavljanju vplivov škodljivih snovi na gozdove in da predlagajo
ukrepe za odpravo posledic.
7. Sredstva javnega obveščanja so skupaj z gozdnogospodarskimi delovnimi organizacijami, Splošnim združenjem za
gozdarstvo Slovenije, znanstveno raziskovalnimi institucijami
ter družbenopolitičnimi organizacijami in društvi aktivno,
strokovno in objektivno seznanjale slovensko javnost s kritičnim zdravstvenim stanjem slovenskih gozdov.

UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Poročilo o
propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za
sanacijo<<
Izvršni svet Skupščine Slovenije je ob obravnavi gradiva
»Poročilo o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka
v SR Sloveniji ter ukrepih za sanacijo« na 125. seji dne 6. S.
1986 sprejel naslednje
UGOTOVITVE, PREDLOGE IN SKLEPE
I. UGOTOVITVE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da
1. je pojav umiranja gozdov eden največjih okolje varstvenih problemov. S tem problemom se intenzivno ukvarjajo
znanstveno-raziskovalne organizacije in gozdarska operativa
v Evropi. Z aktivnostmi v zadnjih letih pa tudi pri nas stopamo
med države, ki z interdisciplinarnimi raziskovanji in drugimi
aktivnostmi ugotavljamo zdravstveno stanje gozdov in iščemo
vzroke in posledice umiranja gozdov;
2. niso v dosedanjem pospešenem procesu industrijalizacije in urbanizacije pri nas in v razvitem svetu pravočasno
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spoznane dopustne meje obremenitve okolja in upoštevana
načela naravnega ravnotežja. Posledice takšnega odnosa se
kažejo v veliki onesnaženosti voda, zraka in v procesih propadanja naravnih dobrin in slabšanja splošnih življenjskih pogojev. Gozd se je pri tem pokazal kot najboljši indikator ekoloških razmer;
3. več kot polovico gozdov v Sloveniji kaže vidne znake
umiranja, s čimer so splošno koristne lesno-proizvodne funkcije gozdov neposredno ogrožene;
4. da smo doslej pri posegih v prostor in izbiri tehnologije
premalo upoštevali vidike ekološko prostorskega načrtovanja, kar je tudi odraz nizke ekološke zavesti. Zato je razvijanje
splošne kulture odnosa do okolja in še posebno do gozdov
ena izmed prednostnih nalog v organizacijah združenega
dela, v sistemu izobraževanja in na področju družbenopolitičnega delovanja;
5. so pri dosedanjem gospodarjenju z gozdovi in uvajanju
sodobne tehnologije pridobivanja lesa premalo upoštevani
poročevalec

pogoji, kateri zagotavljajo smotrno izkoriščanje gozdov, ohranitev in krepitev njihovih splošno koristnih funkcij;
6. se moramo pri opredeljevanju nalog za postopno sanacijo ozračja zavedati, da je žvepieni dvokis samo eden od
onesnaževalcev zraka, ki škodljivo vpliva na okolje, so pa še
drugi in sicer zlasti dušikovi oksidi, ogljiko-vodiki, fotooksidanti, ozon in težke kovine. Zato bo potrebno, skladno z
razvojem tehnologije proizvodnje in tehnologije čiščenja vseh
emisij zraka zagotoviti tesno sodelovanje z mednarodnimi
znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, ki intenzivno
delajo na iskanju optimalnih rešitev;
7. se spoznanje o ogroženosti okolja odraža v že sprejetih
usmeritvah v dolgoročnem planu SR Slovenije kot tudi v
ukrepih za urejanje prostora in varstvo okolja v srednjeročnem planu razvoja in v dogovoru o temeljih plana, kjer so
sprejete obveze posameznih onesnaževalcev oziroma družbenopolitičnih skupnosti. S tem so že sprejeta izhodišča, ki jih
bo potrebno skladno z razvojem tehnologije dopolnjevati.

gozdnogojitvene posledice umiranja gozdov in predlagata
konkretne smernice in ukrepe za gospodarjenje s temi gozdovi glede na njihov razvoj in zdravstveno stanje;
4. Zveznemu komiteju za kmetijstvo, da pripravi program in
sprejme aktivnosti ugotavljanja zdravstvenega stanja gozdov
v Jugoslaviji, na kar nas vežejo že sprejeti dogovori z mednarodnimi organizacijami (FAO, Alpe-Jadran, CIPRA) in sproži
ponovno postopek za ratifikacijo Konvencije o prekomejnem
onesnaževanju ozračja na velike razdalje, ki ga je Jugoslavija
podpisala novembra 1977. leta v Ženevi;
5. gozdnogospodarskim organizacijam združenega dela, da
pri gojenju in izkoriščanju gozdov uvajajo takšno tehnologijo,
ki bo v največji možni meri krepila njihove splošno koristne
funkcije (varovalne, hidrološke, klimatološke in druge). Pri
tem naj posebno pozornost posvetijo predvsem doslednemu
izvajanju predpisov, ki urejajo področje gozdnega reda,
izgradnje gozdnih prometnic ter smotrnega izkoriščanja
napadlih gozdnolesnih sortimentov.

II. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga:
1. da v planskih dokumentih opredeljeni nosilci pospešijo
delo na:
- izdelavi programa zmanjševanja emjsij škodljivih snovi in
velikih termoenergetskih objektov (TE Šoštanj in Trbovlje ter
TE - TO Ljubljana) ter drugih v temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986 do 1990 izrecno navedenih onesnaževalcev zraka z S02 in s prašnimi delci;
- da občine pospešeno izvajajo dogovorjene aktivnosti za
15% zmanjšanje emisij S02 do leta 1990 glede na stanje iz leta
1980;
2. Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije,
Biotehniši fakulteti - TOZD za gozdarstvo, Biološkemu inštitutu, Kmetijskemu inštitutu Boris Kidrič in drugim znanstveno-raziskovalnim organizacijam, da nadaljujejo z interdisciplinarnimi raziskavami vzrokov in posledic propadanja in
umiranja gozdov, da predlagajo ukrepe za sanacijo ter da se
vključujejo v mednarodne projekte raziskovanja;
3. Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo in Biotehniški
fakulteti - VTOZD za gozdarstvo, da skupaj s Samoupravno
interesno skupnostjo za gozdarstvo Slovenije, Splošnim združenjem gozdarstva Slovenije proučita gozdnogospodarske in

III. SKLEPI

poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavezuje:
1. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora,
da skupaj z Republiškim komitejem za družbeno planiranje,
Republiškim komitejem za znanost in tehnologijo, Republiškim komitejem za industrijo in gradbeništvo, Republiškim
komitejem za energetiko in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ustreznimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami do 30. 9. 1986 pripravi informacijo
o uresničevanju plansko dogovorjenih nalog glede sanacije
virov onesnaževanja zraka. Ta informacija bo osnova za opredelitev nalog v Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za razdobje 1986-1990 v letu 1987.
2. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo, da v
skladu z usmeritvami družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 zagotovi, da bodo novi
termoenergetski objekti grajeni samo skupaj z napravami za
čiščenje dimnih plinov.
3. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora,
da skupaj z ustreznimi upravnimi organi izdela analizo izvajanja predpisov, ki urejajo varstvo zraka, in predlaga njihovo
dopolnitev v skladu najnovejšimi spoznanji na tem področju.
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STALNA KONFERENCA MEST
IN OBČIN JUGOSLAVIJE

PREDLOG
o skupnih

DRUŽBENEGA DOGOVORA
akcijah

onesnaženja
porečja

in

pri

zboljšanju

reke Save

kakovosti

vod

(ESA-862)

Na začetku tega leta smo poslali Skupščini Socialistične
republike Slovenije osnutek družbenega dogovora o skupnih akcijah za preprečevanje onesnaževanja in izboljševanje kvalitete vode v porečju reke Save, ki ga je obravnaval
Izvršni svet Skupščine Slovenije in katerega pripombe in
predloge ste nam poslali z vašim aktom 324-1-86.
Na podlagi pripomb in predlogov, ki so jih v predhodnem postopku obravnavanja poslali udeleženci tega dogovora in tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, je koordinacijski odbor z aktivno udeležbo predstavnikov republik
in pokrajine Vojvodine na svoji seji 27. marca 1986 v
Sremski Mitrovici pripravil besedilo družbenega dogovora. Pri tem je odbor sklenil, da se besedilo pred podpisom še enkrat obravnava s predstavniki republiških skupnosti vodnega gospodarstva.
Pri pripravi besedila družbenega dogovora so na seji
koordinacijskega odbora pozorno obravnavali pripombe
Izvršnega sveta Slovenije v smislu vsebine in predmeta
družbenega dogovora, ki se nanašajo na obveznosti republik in pokrajin in so urejene z zakonom in drugimi predpisi. Pri tem so ugotovili, da je v večjem številu družbenih
dogovorov, katerih udeleženci so tudi republike in pokrajini, na podoben način urejena materija, čeprav so posamezna vprašanja v večji ali manjši meri urejana z zakonom. Na primer: družbeni dogovor o varstvu okolja, družbeni dogovor o stanovanjski politiki, družbeni dogovor o
uresničevanju politike cen, družbeni dogovor o nameravanih investicijah, družbeni dogovor o drobnem gospodarstvu in drugi. Prav tako so udeleženci v omenjenih družbenih dogovorih tudi drugi organi in organizacije, razen
družbenopolitičnih skupnosti, čeprav je predmet dogovora dejavnost družbenopolitičnih skupnosti v funkciji
državne oblasti. Res je, da je pravno boljša rešitev, če je

Na podlagi 124. člena ter 3. in 4. aline drugega odstavka
244. člena Ustave SFRJ, 128. člena ustave Socialistične Republike Bosne in Hercegovine, 192. člena Ustave Socialistične
Republike Slovenije, 137. člena Ustave Socialistične Republike Srbije in 135. člena Ustave Socialistične Avtonomne
Pokrajine Vojvodine in v skladu s splošnimi cilji varstva in
zboljšanja človekovega okolja sklepajo Skupščina Socialistične Republike Bosne in Hercegovine, Sabor Socialistične
Republike Hrvatske, Skupščina Socialistične Republike Slovenije, Skupščina Socialistične Republike Srbije, Skupščina
Socialistične Avtonomne Pokrajine Vojvodine in Skupščine
občin: Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka, Vrhnika, Kamnik, Domžale, Litija, Trbovlje, Celje, Hrastnik, Sevnica, Novo mesto, Krško, Zagorje ob Savi, Brežice, Klanjec,
Zlatar Bistrica, Donja Stubica, Krapina, Kiževci, Zabok, Zaprešič, Samobor, Slunj, Titova Korenica, Ogulin, Delnice, Duga
Resa, Karlovac, Jastrebarsko, Vrgin Most, Glina, Petrinja,
Sisak, Kostajnica, Zelina, Dugo Selo, Vrbovec, Bjelovar,
Čazma, Ivanić-Grad, Grubišino Polje, Garešnica, Kutina, Novska, Daruvar, Nova Gradiška, Pakrac, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Djakovo, Vinkovci, Županja, Bihać, Titov Drvar,
Prijedor, Derventa, Bosanski Brod, Visoko, Zenica, Travnik,
Žepče, Zavidovići, Maglaj, Banovići, Živinice, Tuzla, Doboj,
Brčko, Foča, Zvornik, Bijeljina, Šid," Sremska Mitrovica,
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preprečevanju

ločen dogovor družbenopolitične skupnosti za zadeve, ki
so obveznost države. Toda zaradi dosedanje prakse ne bi
bilo nobene ovire, če bi se sprejel tudi takšen dogovor. V
skrajnem primeru, če bi se v celoti vršila revizija družbenih
dogovorov, ne bi bilo ovire, da bi se tudi ta družbeni
dogovor sprejel samo kot dogovor družbenopolitičnih
skupnosti, v tem primeru, bi bili kot udeleženci izpuščeni
republiške skupnosti občin in Stalne konference mest in
občin Jugoslavije.
V smislu vključevanja samoupravnih interesnih skupnosti vodnega gospodarstva v družbeni dogovor, je bilo
ugotovljeno, da bi bilo potrebno uresničiti to zahtevo, to
pa je mogoče tudi storiti na ta način, da se po sprejetju
družbenega dogovora pozovejo vse te organizacije, da
pristopijo k dogovoru, ker je dogovor odprt za vse tiste, ki
imajo obveznosti in pravice pri zaščiti porečnega območja
(21. člen dogovora). Tako se sprejetje družbenega dogovora ne bi zavleklo, oziroma odložilo zaradi naknadnega
vključevanja teh organizacij. Takšen pristop je še toliko
bolj realen, ker so organizacije vodnega gospodarstva
sodelovale v vseh fazah priprave družbenega dogovora,
pa tudi v zadnji, 8. aprila leta 1986, ker je bilo ugotovljeno,
da je besedilo popolnoma sprejemljivo.
Takšno besedilo družbenega dogovora pošiljamo
Skupščini Socialistične republike Slovenije, da ga
sprejme.
Prosimo vas, da v skladu s postopkom na prvi naslednji
seji Skupščine sprejmete ta družbeni dogovor, določite
predstavnika, ki ga bo podpisal, in nas o tem obvestite.
Predvideno je, da se bo slovesno podpisovanje družbenega dogovora opravilo v drugi polovici junija leta 1986, o
čemer vas bomo naknadno obvestili.

Ruma, Pećinci, Loznica, Šabac, Valjevo, Skupščine mesta
Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd, Zveza mest in občin SR
Hrvatske, Skupnost občin in mest SR Bosne in Hercegovine,
Skupnost občin SR Srbije in Stalna konferenca mest in občin
Jugoslavije
DRUŽBENI DOGOVOR
0 SKUPNIH AKCIJAH PRI
PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA IN
ZBOLJŠANJU KAKOVOSTI VODA
POREČJA REKE SAVE
1 - SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Družbenim dogovorom o skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanju kakovosti voda porečja reke
Save udeleženci tega družbenega dogovora samoupravno
urejajo in usmerjajo odnose in aktivnosti pri varstvu voda reke
Save in njenih pritokov, ki so širšega družbenega pomena,
poročevalec

določajo cilje in vsebino dogovarjanja, obveznosti udeležencev in druge - ukrepe, ki naj prispevajo k uresničitvi tega
družbenega dogovora.
2. čien
Izhajajoč iz skupnega družbenega interesa udeležencev
tega družbenega dogovora in pomena varstva voda reke Save
in voda njenega porečja pred onesnaženjem in ohranitve
naravnih razmer za potrebe družbenega, gospodarskega in
kulturnega razvoja tega območja ter iz dejstva, da je mogoče
glavne probleme človekovega življenjskega okolja v porečju
treba Save učinkovito reševati samo s koordiniranimi akcijami
in usklajenim angažiranjem vseh družbenih dejavnikov, federacije, republik in Pokrajine, občin in mest, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih
skupnosti ter delovnih ljudi in občanov v skladu z dolgoročnimi družbenimi plani in programi ter študijami, se udeleženci
tega družbenega dogovora zavezujejo, da bodo vsak v okviru
svoje pristojnosti na podlagi določenih normativov prispevali
z ustreznimi ukrepi in aktivnostmi k varstvu in zboljšanju
kakovosti voda porečja reke Save, da bi zadovoljili sedanje in
bodoče potrebe mest, družbenega in gospodarskega razvoja
ter opredeljene in širše družbene cilje,
3. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora: Socialistična Republika Slovenija, Hrvatska, Bosna in Hercegovina, Srbija in
Socialistična Avtonoma Pokrajina Vojvodina (v nadaljnjem
besedilu: republike in Pokrajina) ter občine in mesta in njihove asociacije izhajajo iz naslednjega:
1. Da je reka Sava s svojim porečjem velik naravni, urbani in
gospodarski potencial države in da je zato v skupnem interesu vseh uporabnikov tega območja, da usklajujejo in zboljšujejo varstvene ukrepe na vseh ravneh odločanja, začenši s
temeljno organizacijo združenega dela, krajevno skupnostjo v
občini in mestu do republik in Pokrajine ter drugih subjektov
odločanja,.
2. Da je za reko Savo in njene pritoke značilno, da je
kakovost voda vse slabša zaradi izlivanja odplak iz naselij in
industrije, onesnaženja, ki ga povzroča kmetijstvo, pri čemer
je čedalje več pojavov havarijskega onesnaženja z nevarnimi
snovmi ter vidnih pomanjkljivosti pri varstvu pred onesnaženjem, čeprav je od smotrne uporabe voda v tem porečju in od
striktnega spoštovanja varstvenih ukrepov odvisna ohranitev
ekosistema vod in vodnih tokov reke Save in njenih pritokov
kot prvega pogoja za nadaljnji družbeni gospodarski in urbani
razvoj tega območja,
. •
3. Da so ustvarjene podlage za reševanje porečja reke Save
kot enotnega vodnogospodarskega območja z izdelavo »Študije o regulaciji in ureditvi reke Save«, ki so jo sprejeli izvršni
sveti skupščin republik in izvršni sveti Skupščine Socialistične Avtonomne Pokrajine Vojvodine, Zvezni izvršni svet in
Skupščina SFRJ kot projekt kompleksnega reševanja vodnega gospodarstva, gospodarstva in komunalne problematike,
4. Iz vloge in pomena planov vseh subjektov planiranja,
zlasti dolgoročnih razvojnih planov in družbenih planov za
obdobje 1986-1990, ki se istočasno pripravljajo in medsebojno usklajujejo in sprejemajo v skladu s skupnimi, na samoupravnih temeljih določenimi interesi in cilji pri uresničevanju
medsebojnega skladja gospodarskega in prostorskega razvoja ter potreb varstva in zboljšanja kakovosti voda porečja
reke Save.
5. Iz usklajenih in sprejetih predpisov o določenih režimih in
kakovosti voda porečja reke Save.
II - SKUPNI CILJI DRUŽBENEGA DOGOVORA
4. člen
Cilj Družbenega dogovora je, da s trajnim sodelovanjem in
koordinirano aktivnostjo vseh podpisnikov zagotovimo da Se
ustavi nadaljnji porast onesnaženja vod v porečju reke Save in
da se postopno zboljšuje kakovost voda vseh vodnih tokov,
z last i. pa reke Save.
To aktivnost pri izboljšanju kakovosti voda bodo izvajale
organizacije združenega dela in druge samoupravne organiporočevalec

zacije in skupnosti s samoupravnim sporazumevanjem in
družbenim dogovarjanjem v občini oziroma mestu, med občinami in mesti ter z zakonodajnim urejanjem, usklajevanjem
politike, kriterijev in ciljev ter s sodelovanjem republik in
pokrajin.
5. člen
Aktivnost pri uresničevanju ciljev tega družbenega dogovora bo potekala takole:
1. Določeni bodo skupni kriteriji in cilji pri varstvu vod v
republikah in pokrajini kot temelj za določitev odnosov pri
varstvu voda in vodenju učinkovitejše politike varstva voda,
predvsem s sprejemanjem načrtov za varstvo voda porečja
reke Save, za vodna območja in na območjih občin.
2. Ustvarjeni bodo pogoji, da se varstveni ukrepi, določeni v
planih varstva voda, izvajajo tako, da se usposobijo upravni
organi, pristojni za vodno gospodarstvo, da operativno izvajajo vse ukrepe za izvajanje varstva voda v porečju reke Save.
3. Zagotoviti je treba pogoje za ustvarjanje operativnih
organizacij na področju vodnega gospodarstva, sposobnih za
preizkušanje, projektiranje, graditev in vzdrževanje naprav za
prečiščevanje odplak.
4. Sprejeti je treba zakona in druge predpise, s katerimi
bodo zagotovljeni ustrezni preventivni ukrepi, da bi preprečili
škodljivo delovanje onesnaženja vod.
5. Izdelati prostorske načrte republik in pokrajin ter prostorske načrte občin in mest.
6. Izdelati razvojne načrte in vse dolgoročne projekte, v
katerih bo določena skupna politika gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja.
7. Izvajati je treba določene ukrepe ekonomske politike,
organizacijske in druge rešitve, s katerimi se zagotavlja uresničevanje planov, določenih v skladu z zakonom, družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi.
8. Občine in mesta morajo v mejah svojih pristojnosti sprejeti predpise, ki se nanašajo na varstvo življenjskega okolja.
9. Sprejeti program dejavnosti samoupravnih interesnih
skupnosti vodnega gospodarstva in drugih samoupravnih
interesnih skupnosti v zvezi z varstvom življenjskega okolja in
združiti sredstva za te namene.
10. Potrebno je medsebojno obveščanje in izmenjava načrtov in programov podpisnikov tega družbenega dogovora, ki
se nanašajo na varstvo, regulacijo in uporabo vod in vodnih
tokov, varstvo življenjskega okolja in te dokumente medsebojno usklajevati.
III - OBVEZNOSTI REPUBLIK IN POKRAJINE
6. člen
Da bi zagotovile enoten pristop in usklajene aktivnosti pri
varstvu in zboljšanju kakovosti voda v porečju reke Save,
bodo republike in pokrajina kot udeleženci tega družbenega
dogovora:
1. Sprejele medsebojno usklajene vodnogospodarske
osnove, da bi tako zagotovile najugodnejše tehnične in ekonomske rešitve za varstvo voda pred onesnaženjem v okviru
celotnega gospodarjenja z vodami (rok do konca leta 1987).
2. Izdelale srednjeročne razvojne plane od leta 1986. do leta
1990. in dolgoročne plane do leta 2000. glede varstva kakovosti vod za posamezne dele porečja ali vodnega toka Save kot
podlago za koordinacijo teh varstvenih ukrepov z drugimi
republikami in pokrajinami tako za obstoječe kot tudi za
bodoče stanje ter za zagotovitev skupnih temeljev pri reševanju problemov onesnaženosti vod (rok dve leti po podpisu
Dogovora).
3. Kot poseben akt bodo skupno sprejele enoten plan varstva voda porečja reke Save, ki bo določil prioritete, dinamiko
realizacije in finančna sredstva za realizacijo. V ta namen bo
zagotovljena koordinacija strokonvih služb in strokovnih
organov udeležencev dogovora, ki pripravljajo načrte za varstvo voda (rok dve leti po podpisu Dogovora).
4. Zagotovile sistematično preizkušanje in spremljanje kvalitativnih in kvantitativnih značilnosti vod po enotnih kriterijih
in metoda v porečju (najpozneje leto dni po podpisu Dogovora).
5. Določile minimalno osnovo za plačilo prispevka zaradi
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onesnaževanja vod, izhajajoč iz tega, da je treba prispevek
uskladiti s količino in stopnjo škodljivosti onesnaženja voda,
izhajajoč iz načela, da mora biti prispevek višji od stroškov
prečiščevanja. Na višino prispevka naj direktno vpliva stopnja
prečiščevanja odplak (rok: leto dni po podpisu dogovora).
6. Zagotovile izdelavo in redno vodenje enotnega katastra
onesnaževalcev, izlivnih mest odplak in naprav za prečiščevanje odplak (najpozneje do konca leta 1987),
7. V skladu z načrti za varstvo voda pred onesnaženjem in z
dinamiko njihovega izvajanja bodo s posamičnimi rešitvami
določile organizacijam združenega dela in naseljem roke, do
katerih morajo zgraditi posamezne etape objektov in naprav
za prečiščevanje odplak.
8. V prostorskih načrtih določile potencialne izvire za preskrbo s pitno vodo in predpisale ukrepe za varstvo teh izvirov
(rok eno leto po podpisu Dogovora).
9. Sprejele predpise o kategorizaciji vodnih tokov in njihovih posameznih delov, kjer še niso sprejeti, veljavne predpise
pa uskladile z zveznim predpisom o kategorizaciji vodnih
tokov in njihovih posameznih delov (rok: eno leto po podpisu
Dogovora).
10. V okviru svojih pristojnosti sprejele predpise in druge
akte, s katerimi bodo:
a) urejale izpuščanje odplak in natančneje definirale pogoje
za izpuščanjeodplak, pri čemer bodo zagotovile,da z izpuščanjem odplak ne pride do prekoračitve predpisane kategorije
celega vodnega toka oziroma povečanja koncentracije nevarnih in škodljivih snovi, predvidenih za predpisano kategorijo
vodnih tokov (rok: eno leto po podpisu Dogovora).
b) Določile, da stroške naglih onesnaženj vode prevzamejo
onesnaževalci, ter da se na njihove stroške odstranijo škodljive posledice, ki nastanejo zaradi naglega onesnaženja
vode.
c) Predvidele, da se sredstva, zbrana od prispevkov in kazni
za onesnaževanje vode, smejo uporabiti samo za varstvo vode
pred onesnaženjem (graditev naprav za prečiščevanje, zagotovitev zadostnih količin vode in za druge aktivnosti, ki prispevajo k zboljšanju kakovosti vod.).
d) Predvidele učinkovitejše delo vodnogospodarskih
inšpektorjev z uvedbo mandatnih kazni za onesnaževalce
vod, pooblastili inšpektorjem, da na samem kraju prepovedo
izpuščanje odplak z nevarnimi in škodljivimi snovmi, pooblastili inšpektorjem, da lahko prepovedo delo objektov, ki z
izpuščanjem odplak ogrožajo predpisano kategorijo vodnega
toka in drugo.
e) Predvidele ustanovitev in uredile delo kolegija inšpektorjev, ki bo opravljal skupno nadzorstvo nad izpolnjevanjem
zakona in izvajanjem tega dogovora.
IV - OBVEZNOSTI OBČIN IN MEST
7. člen
Da bi zagotovile ustrezno kakovost voda in preprečile onesnaženje vod v porečju reke Save, se občine in mesta kot
udeleženci tega družbenega dogovora zavezujejo:
1. Da bodo s svojimi družbenimi razvojnimi plani In ukrepi
zagotovile, da se v razvojnih planih temeljnih in drugih organizacij in krajevnih skupnosti oziroma s planskimi dokumenti
o graditvi, uporabi in organizaciji prostora predvidijo ukrepi, s
katerimi se ščitijo vode porečja reke Save in zadovoljujejo
zahtevo glede ustrezne kakovosti voda.
2. Da bodo na podlagi sprejetih razvojnih planov in na
podlagi skupnih smernic in kriterijev varstva sprejele programe aktivnosti, s katerimi bodo natančneje določile posamezne naloge, ukrepe in roke za realizacijo.
3. Da bodo na podlagi sprejetih načrtov za varstvo voda in
dogovorjenih prioritet sprejele programe graditve centralnih
mestnih naprav za prečiščevanje odplak z natančno določeno
dinamiko realizacije.
4. Da bodo preprečile vsako nadaljnje onesnaženje vod, ki
utegne postati z graditvijo gospodarskih in družbenih objektov brez naprav za'prečiščevanje oziroma če njihova graditev
ni v skladu z določenimi načrti za varstvo voda pred onesnaževanjem na območju občine.
5. Da bodo glede na interese varstva kakovosti voda in
načelo solidarnosti ukrepale vse potrebno za saniranje obstoječega stanja in preprečevanja možnosti za pojavo nadalj-

njega onesnaževanja vod v skladu z določenim programom
varstva vod in z roki realizacije.
6. Da bodo pri izvajanju ukrepov za varstvo voda na podlagi
dejanskega stanja, potreb in optimalnih možnosti določili
aktivnosti, katerim je treba dati prednost, pri čemer bodo
upoštevale, da je treba najprej opraviti sanacijo najbolj ogroženih delov vodnih tokov in zavarovati obstoječe izvire za
oskrbo z vodo.
7. Da bodo poskrbele za sprejetje ustreznih odločitev, s
katerimi bodo v okviru svojih pooblastil uredile odvajanje in
varstvo vod pred onesnaženjem na svojem območju, določile
poti reševanja, dale tehnične in druge pogoje za izvajanje
varstvenih ukrepov, določile roke za gradnjo in kazenske
določbe.
8. Da bodo s posebnimi ukrepi urejale način zbiranja, odvažanja in dokončane dispozicije trdnih odpadkov in smeti,
nevarnih odpadnih snovi, vštevši tudi odpadni mulj ter kmetijske in rudarske odpadke, da bi tako preprečile, da odpadne
snovi prispejo v odprte vodne tokove in preklope ter podzemeljske vode.
9. Da bodo kadrovsko in tehnično usposobile inšpekcijske
službe z nalogo, da zagotovijo izvajanje zakonskih predpisov
in svojih odlokov glede varstva voda pred onesnaženjem na
svojem območju, v primerih, kjer obstajajo pa, da ustanovijo
in usposobijo vodnogospodarske inšpekcije kot samostojne
inšpekcije ali v okviru medobčinskega sodelovanja.
10. Da bodo usmerjale aktivnosti organizacij združenega
dela pri graditvi naprav za prečiščevanje odplak, način in
stopnjo prečiščevanja voda mora zagotoviti vsaka temeljna
organizacija združenega dela na podlagi vodnogospodarskih
pogojev in drugih pogojev, določenih s predpisi o varstvu
voda pred onesnaženjem.
11. Da bodo pri izdajanju dovoljenj za delo oziroma uporabo obvezno preverile, ali so zgrajene naprave za prečiščevanje odplak v skladu z investicijsko-tehnično dokumentacijo in
ali je dosežna ustrezna učinkovitost po tej dokumentaciji.
Sicer ne bodo dajale soglasja za delo.
12. Da bodo zagotovile sistematično kontrolo naprav za
prečiščevanje odplak iz industrije, stalno kontrolo nad delom
večjih potencialnih onesnaževalcev ter mesečno poročale
organom vodnogospodarske inšpekcije republik in Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine.
13. Da bodo sistematično kontrolirale dnevnike organizacij
združenega dela in komunalnih delovnih organizacij o načinu
ravnanja z odplakami in trdnimi odpadnimi snovmi, ki izvirajo
iz proizvodnje, utegnejo po onesnažiti vodo.
14. Da bodo poskrbele za vložitev ovadb zoper organizacije
združenega dela in zoper odgovorne osebe, v katerih ne
uporabljajo naprav za prečiščevanje odplak, temveč mimo
njih izpuščajo neprečiščene odplake v Savo in njene pritoke.
15. Da bodo ustanovile in zagotovile redno vodenje katastra
onesnaževalcev, izlivnih mest, odplak in naprav za prečiščevanje odplak. Do vzpostavitve katastra izdelati popis potencialnih onesnaževalcev in izlivnih mest odplak po enotni metodologiji.
16. Da bodo v primerih naglih povečanj onesnaževanja
vode, do katerih je prišlo zaradi havarije, remonta, malomarnosti in podobno, zagotovile, da vodnogospodarska oziroma
druga organizacija, določene z načrtom za varstvo voda pred
onesnaženjem, takoj ko zvedo za onesnaženje, ukrenejo vse
potrebno, da se odstranijo nevarnosti oziroma onesnaženje,
do katerega je prišlo, in sicer v breme povzročitelja onesnaženja.
17. Da bodo organizirale zbiranje in prevzem izrabljenih
mineralnih olj ter drugih škodljivih in nevarnih snovi in o tem
sestavile poseben program, da bi preprečile izlivanje izrabljenih mineralnih olj v odpadne vode ter v podzemeljske vode in
vodne tokove.
18. Da bodo zagotovile sistematično spremljanje in ugotavljanje vsebine nevarnih snovi v vodah, ki se uporabljajo kot
izviri za oskrbo s pitno vodo ter obveščanje pristojnih organov
v republiki oziroma pokrajini, in sicer po enotni metodologiji,
ki jo predpiše pristojni organ.
19. Da bodo na podlagi zakona s samoupravnimi sporazumi
in drugimi predpisi določile višino nadomestila za vsakc^uporabo vode ne glede na to, ali se voda uporablja za industrijo,
kmetijstvo ali druge potrebe in nadomestilo za izpuščanie
odplak.

34

poročevalec
*

20. Da bodo za učinkovitejše reševanje posameznih problemov varstva voda sprejele pobudo drugih zainteresiranih
občin za obravnavo in skupno ukrepanje za njihovo reševanje.
21. Da bodo z drugimi podpisniki tega družbenega dogovora omogočile vpogled v stanje onesnaženosti vodnega toka
na njihovem območju.
22. Da bodo v primeru večjih onesnaženj vode, do katerih
utegne priti na njihovem ozemlju izvedle nujne ukrepe za
sanacijo in o tem obvestile druge občine, ki ležijo nižje ob
vodnem toku, da bi preprečile škodljive posledice.
V - OBVEZNOSTI REPUBLIŠKIH SKUPNOSTI
OBČIN IN MEST, ZVEZE MEST IN OBČIN TER
STALNE KONFERENCE MEST IN OBČIN
JUGOSLAVIJE
8. člen
Zveza mest in občin Hrvatske, Skupnost občin in mest SR
Bosne in Hercegovine, Skupnost občin SR Srbije in Stalna
konferenca mest in občin Jugoslavije se zavezujejo:
1. Da organizirajo medsebojno menjavo programov in načrtov, samoupravnih sporazumov, predpisov in drugih gradiv, ki
so pomembna za udeležence tega dogovora in da v ta namen
omogočijo izmenjavo izkušenj za spremljanje tega dogovora,
2. Da za operacionalizacijo tega družbenega dogovora in
njegovo operativno izvajanje ter za čim bolj uspešno medobčinsko sodelovanje pri njegovem izvajanju na ožjih območjih porečja ustanovijo ustrezna telesa. Njihova naloga naj bi
bila animirati širšo javnost - občane, mladino, organizacije
združenega dela, krajevne skupnosti, ustrezne samoupravne
interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije, organe
družbenopolitičnih skupnosti in druge subjekte, da organizirajo aktivnost, izvajajo ukrepe in zagotovljajo sredstva za
varstvo voda v območju porečja reke Save.
Posebnega pomena je angažiranje organizacij Socialistične
zveze od krajevne skupnosti do republiške oziroma pokrajinske konference pri izdelavi programov lastnega angažiranja
in vključevanja občanov v varstvo voda in preprečevanje njihovega onesnaženja.
3. Da bodo prek svojih teles sprožale pobudo pri širših
družbenopolitičnih skupnostih za ustvarjanje pogojev za
realizacijo skupnih interesov, ki se uresničuje s tem družbenim dogovorom.
4. Da bodo obveščale podpisnike tega družbenega dogovora o ukrepih, ki jih izvajajo občine in mesta ter širše družbenopolitične skupnosti ter o aktivnostih drugih organov in
organizacij pri varstvu pred onesnaženjem reke Save in njenih
pritokov.
Poleg tega lahko skupnosti, Zveza in Konferenca mest na
pobudo posameznih podpisnikov tega družbenega dogovora
organizirajo dejavnosti za združevanje sredstev, potrebnih za
reševanje posameznih skupnih vprašanj in nalog, ter da
posrkbijo za izdelavo študij in raziskav, za katere bodo zainteresirani podpisniki tega družbenega dogovora.
VI - SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE
DRUŽBENEGA DOGOVORA
9. člen
Za spremljanje izvajanja tega dogovora in medsebojno
obveščanje o ukrepih in aktivnostih v skladu z dogovorom
ustanovijo udeleženci dogovora koordinacijski odbor za njegovo spremljanje.
10. člen
Naloge koordinacijskega odbora so:
1. Da spremlja izvajanje tega družbenega dogovora in prispeva k hitrejši realizaciji dogovorjenih ukrepov.
2. Da usklajuje delo pri uresničevanju ciljev družbenega
dogovora.
3. Da sproža pobude za pospeševanje celotne aktivnosti v
zvezi z varstvom voda reke Save in njenih pritokov in za
izdelavo skupnih programov.
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4. Da redno obvešča udeležence dogovora o svoji in celotni
aktivnosti pri izvajanju družbenega dogovora najmanj enkrat
na leto.
5. Da nesposredno sodeluje z ustreznimi organi, organizacijami in institucijami s svojega delovnega področja.
6. Da določa delovni program in obveznosti strokovne
službe in obravnava njeno poročilo o delu.
7. Da opravlja še druge naloge v zvezi z izvrševanjem tega
družbenega dogovora.
Način dela koordinacijskega odbora se določi s poslovnikom o delu.
11.člen
Koordinacijski odbor ima 11 članov in sestavljajo ga po en
delegat republiških - pokrajinskih organov in organizacij, ki
ga določi Skupščina republike oziroma Pokrajine in po en
delegat občine oziroma mesta z območja vsake republike
oziroma pokrajine.
Predsednika Koordinacijskega odbora delegira Predsedstvo Stalne konference mest in občin Jugoslavije izmed delegatov občine oziroma mest, podpisnikov družbenega dogovora.
Mandat Koordinacijskega odbora traja dve leti.
Pogoje za delo Koordinacijskega odbora zagotavlja Republika oziroma pokrajina in občina - mesto, iz katere je predsednik Odbora.
12. člen
Za opravljanje strokovnih in administrativnih del v zvezi z
izvajanjem družbenega dogovora ter del v zvezi z delom
Koordinacijskega odbora in Kolegija inšpektorjev skrbi pristojni organ za vodno gospodarstvo v republiki in pokrajini.
Za strokovna dela bodo po dve leti izmenično skrbele republike oziroma Pokrajina po abecednem vrstnem redu.
13. člen
Za skupno nadzorstvo nad izpolnjevanjem zakonskih
določb in predpisov s področja varstva voda pred onesnaženjem ter za skupno delovanje pri varstvu voda pred onesnaženjem v porečju reke Save se ustanovi kolegij inšpektorjev kot
skupen organ koordinacijskega odbora z nalogo, da redno
obvešča udeležence o izvajanju Dogovora in zakonov.
Kolegij inšpektorjev sestavljajo imenovani predstavniki
inšpektorjev iz republik in Pokrajine Vojvodine, delegira pa ga
organ, pristojen za vodno gospodarstvo.
14. člen
Kolegij inšpektorjev usklajuje aktivnost pri nadzorstvu nad
izvajanjem zveznega in republiških oziroma pokrajinskih
zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na varstvo pred
onesnaženjem voda porečja reke Save in o tem najmanj
enkrat vsakih šest mesecev obvešča republiški oziroma
pokrajinski upravni organ, pristojen za vodno gospodarstvo,
koordinacijski odbor in vse podpisnike dogovora.
15. člen
Pri uresničevanju svoje funkcije iz prejšnjega člena nadzoruje kolegij inšpektorjev zlasti:
1. Stanje kakovosti vod in izvajanje ukrepov varstva pred
onesnaženjem.
2. Stanje naprav za prečiščevanje odplak glede njihove
funkcionalne sposobnosti, učinkovitosti in namenske uporabe.
3. Izpolnjevanje pogojev, določenih z vodnogospodarskimi
soglasji in vodnogospodarskimi dovoljenji.
4. Spremljanje izvajanja načrtov za varstvo voda pred onesnaženjem podpisnikov tega dogovora.
Republike in Pokrajina se strinjajo, da v predpisih o organizaciji in delu vodnogospodarskih inšpekcij predpišejo tudi
druge naloge skupne inšpekcije.
16. člen
Če pri opravljanju skupnega nadzorstva, predvidenega s
tem dogovorom, ugotovi kolegij inšpektorjev kršitev predpisov ali druge nepravilnosti, o tem takoj obvesti pristojne
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republiške organe oziroma pokrajinski organ, da sprejmejo
potrebne ukrepe.
V primeru vsakega večjega onesnaženja reke Save obvesti
kolegij inšpektorjev takoj pristojne organe republik in Pokrajine.
17. člen
Kolegij inšpektorjev pismeno poroča o svojem delu podpisnikov družbenega dogovora najmanj enkrat na leto, po
potrebi pa tudi v krajših časovnih obdobjih.
18. člen
Upravni organi republik in pokrajin, pristojni za vodno
gospodarstvo, bodo s posebnim skupnim aktom uredili delo
kolegija inšpektorjev.
19. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se zavezujejo, da
bodo najmanj enkrat na leto v svojih telesih obravnavali
uresničevanje tega dogovora in učinke, ki jih dosegajo.
20. člen
Udeleženci dogovora lahko svoje interese Jn aktivnosti pri
uresničevanju tega družbnega dogovora usklajujejo na
sestanku vseh podpisnikov družbenega dogovora, ki ga sklicuje Koordinacijski odbor na svojo pobudo ali predlog podpisnikov družbenega dogovora, najmanj pa enkrat v dveh
letih.
VII - KONČNE DOLOČBE
21. člen
K temu družbenemu dogovoru lahko poleg predvidenih
podpisnikov pristopijo tudi druge občine in mesta na porečnem območju reke Save ter druge skupnosti in organizacije,
ki lahko prispevajo k izvajanju družbenega dogovora.
22. člen
Obveznosti občin in mest, ki izvirajo iz tega družbenega
dogovora, se nanašajo na vse občine in mesta na porečnem
območju.
23. člen
Vsak udeleženec tega družbenega dogovora lahko da
pobudo za spremembo in dopolnitev družbenega dogovora
na način in po postopku, ki veljata za sklenitev tega dogovora.
24. člen
Ta dogovor so podpisali pooblaščeni predstavniki udeležencev tega družbenega dogovora v ustreznem številu istovetnih izvodov.
25. člen
Družbeni dogovor se po njegovem podpisu objavi v Uradnem listu SFRJ, začne pa veljati
1986. leta.
26. člen
Z uveljavitvijo tega družbenega dogovora neha veljati Družbeni dogovor o skupnih akcijah občin in mest pri preprečevanju onesnaženja vod v poročeju reke Save (Uradni list SFRJ
št. 5/80 z dne 18. januarja 1980.)
V
1986
Podpisniki
1. Skupščina SR Slovenije
2. Sabor SR Hrvatske
3. Skupščina SR Bosne in Hercegovine
4. Skupščina SR Srbije
5. Skupščina SAP Vojvodine
6. Skupščina občine Jesenice
7. Skupščina občine Radovljica
8. Skupščina občine Tržič
9. Skupščina občine Kranj
10. Skupščina občine Škofja Loka
11. Skupščina občine Vrhnika
12. Skupščina občine Kamnik
13. Skupščina mesta Ljubljana
14. Skupščina občine Domžale
15. Skupščina občine Litija
16. Skupščina občine Trbovlje
17. Skupščina občine Celje
18. Skupščina občine Hrastnik

19. Skupščina občine Sevnica
20. Skupščina občine Novo mesto
21. Skupščina občine Krško
22. Skupščina občine Zagorje ob Savi
23. Skupščina občine Brežice
24. Skupščina občine Klanjec
25. Skupščina občine Zlatar Bistrica
26. Skupščina občine Donja Stubica
27. Skupščina občine Krapina
28. Skupščina občine Križevci
29. Skupščina občine Zabok
30. Skupščina občine Zaprešič
3*1. Skupščina občine Samobor
32. Skupščina mesta Zagreb
33. Skupščina občine Slunj
34. Skupščina občine Titova Korenica
35. Skupščina občine Ogulin
36. Skupščina občine Delnice
37. Skupščina občine Duga Resa
38. Skupščina občine Karlovac
39. Skupščina občine Jastrebarsko
40. Skupščina občine Vrgin Most
41. Skupščina občine Glina
42. Skupščina občine Petrinja
43. Skupščina občine Sisak
44. Skupščina občine Kostanjica
45. Skupščina občine Zelina
46. Skupščina občine Dugo Selo
47. Skupščina občine Brbovec
48. Skupščina občine Bjelovar
49. Skupščina občine Čazma
50. Skupščina občine Ivanič-Grad
51. Skupščina občine Grubišno Polje
52. Skupščina občine Garešnica
53. Skupščina občine Kutina
54. Skupščina občine Novska
55. Skupščina občine Daruvar
56. Skupščina občine Nova Gradiška
57. Skupščina občine Pakrac
58. Skupščina občine Slavonska Požega
59. Skupščina občine Slavonski Brod
60. Skupščina občine Djakovo
61. Skupščina občine Vinkovci
62. Skupščina občine Županja
63. Skupščina občine Bihać
64. Skupščina občine Titov Drvar
65. Skupščina občine Prijedor
66. Skupščina občine Bugojno
67. Skupščina občine Jajce
68. Skupščina občine Banja Luka
69. Skupščina občine Bosanska Gradiška
70. Skupščina občine Prnjavor
71. Skupščina občine Derventa
72. Skupščina občine Bosanski Brod
73. Skupščina občine Sarajevo
74. Skupščina občine Visoko
75. Skupščina občine Zenica
76. Skupščina občine Travnik
77. Skupščina občine Žepče
78. Skupščina občine Zavidoviči
79. Skupščina občine Maglaj
80. Skupščina občine Banoviči
81. Skupščina občine Živinice
82. Skupščina občine Tuzla
83. Skupščina občine Doboj
84. Skupščina občine Brčko
85. Skupščina občine Foča
86. Skupščina občine Zvornik
87. Skupščina občine Bijeljina
88. Skupščina občine Šid
89. Skupščina občine Sremska Mitrovica
90. Skupščina občine Ruma
91. Skupščina občine Pečinci
92. Skupščina občine Loznica
93. Skupščina občine Šabac
93. Skupščina občine Valjevo
95. Skupščina mesta Beograd
96. Zveza mest in občin SR Hrvatske
97. Skupnost občin in mest SR Bosne in Hercegovine
98. Skupnost občin SR Srbije
99. Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije

JUDO ZVEZA JUGOSLAVIJE
PROŠNJA
za soglasje za kandidaturo Judo zveze Jugoslavije za
organizacijo ekipnega prvenstva Evrope v judu za člane
in članice v letu 1986 (ESA-20)
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Obračamo se na vas s prošnjo za soglasje za kandidaturo
Judo zveze Jugoslavije za organizacijo ekipnega prvenstva
Evrope v judu za člane in članice v letu 1986.
To prvenstvo bi bilo v Novem Sadu 28. in 29. novembra 1986
v tehnični organizaciji Zveze organizacij za telesno kulturo
Novega Sada.
Obveščamo vas, da je pridobitev soglasja nujna po družbenem dogovoru, in to:
soglasje in garancija ZTK Novi Sad;
soglasje Konference Judo zveze Jugoslavije;
soglasje Zveze za telesno kulturo Jugoslavije.
Zaradi lažje orientacije poudarjamo nekatere pomembne
momente pri opredeljevanju za organizacijo ekipnega prvenstva Evrope v judu.
- Organizator od podpisnikov družbenega dogovora ne
zahteva participacije finančnih sredstev.
- Evropsko ekipno prvenstvo za člane in članice bo poleg
ostalih ugodnosti prineslo tudi devizni priliv, in to najmanj
100.000 U S S.
- Ustvarili se bodo zelo pomembni učinki v nadaljnji organizaciji, afirmaciji in razvoju tega športa, ki ima poseben

pomen pri pripravi prebivalstva za splošno ljudsko obrambo.
- Izboljšali se bodo materialni pogoji za njegov nadaljnji
razvoj in napredovanje in okrepil se bo položaj našega judo
športa na mednarodnem področju.
- Na ta način bo dan prispevek mednarodnemu sodelovanju v smislu jugoslovanskega športa in dežele v celoti.
Ker obstajajo vsi razlogi in pogoji, ki so predvideni v družbenem dogovoru, da se to tekmovanje organizira v naši
državi, Vas prosimo, da daste po hitrem postopku vaše
soglasje za kandidaturo tega prvenstva, da bi lahko tako
pravočasno pristopili h kandidiranju.
Poudarjamo, da sta izvršni odbor Evropske judo zveze in
predsednik Evropske judo zveze izrazila pripravljenost, da se
organizacija tega tekmovanja zaupa Judo zvezi Jugoslavije,
upoštevajoč uveljavljanje Jugoslavije na mednarodnem planu
in tudi veliko uspešnost naše države pri organizaciji velikih
športnih manifestacij.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in podporo in vas
tovariško in športno pozdravljamo.
Predsednik Predsedstva
Judo zveze Jugoslavije
Rašović Vuk I. r.

JUDO ZVEZA JUGOSLA VIJE
PROŠNJA
za soglasje za kandidaturo Judo zveze Jugoslavije za organizacijo
Evropskega ekipnega prvenstva v judu za člane in članice v letu 1986 v
Novem Sadu
PREDSEDSTVU ZVEZE ZA TELESNO KULTURO
JUGOSLAVIJE
Predsedstvo Judo zveze Jugoslavije je na svoji 8. redni seji,
ki je bila v Beogradu 5. aprila 1986, obravnavalo predlog
predsednika EJU gospoda Kurta Kucera in kandidaturo Judo
zveze Vojvodine in Zveze za telesno kulturo Vojvodine in je
sprejelo sklep, da obstajajo vsi elementi za organizacijo tega
prvenstva v Novem Sadu leta 1986, in da sproži pri Zvezi za
telesno kulturo Jugoslavije pobudo za pridobitev soglasja za
kandidaturo Judo zveze Jugoslavije za organizacijo evropskega ekipnega prvenstva v judu leta 1986 v Novem Sadu.
Novi Sad, ki je judoistični športni center in ZTKO Novega
Sada, ki je družbena športna organizacija tega mesta, imata
vse potrebne pogoje, da s pozitivnimi športnimi in ekonomskimi rezultati uspešno organizirata in izvedeta ekipno prvenstvo Evrope za člane in članice, 28. in 29. 11. leta 1986.
Organizacija tega tekmovanja v Novem Sadu bi prispevala k

še večjemu interesu in uveljavljanju judoističnega športa v
Vojvodini in tudi v Jugoslaviji.
Ker na naših uradnih evropskih prvenstvih ni razen dvorane
za tekmovanje nobenih stroškov, Judo zveza Vojvodine pa
ima svojo dvorano v Novem Sadu in ker vse nacionalne
federacije krijejo stroške za svoje ekipe, bi bil tudi finančni
rezultat za to zvezo pozitiven in zato zveza računa na devizni
priliv približno 100.000 S.
Judo zveza Jugoslavije ima pri organizaciji tega prvenstva
podporo tudi od Evropske judo zveze.
Judo zveza Jugoslavije ne zahteva od ZTKJ nobenih dodatnih sredstev za organizacijo tega prvenstva, temveč bo vse
stroške pokrila iz prihodka, ustvarjenega na prvenstvu.
Pričakujemo vaš pozitivni odgovor in vas tovariško in
športno pozdravljamo.
Soglasje in podpora
Predsednik
ZTKO Novi Sad- priloga
Rašo vit Vuk I. r.

ZVEZA ZA TELESNO KULTU PO JUGOSLAVIJE
SOGLASJE
za kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva v judu za člane in
članice leta 1986 v Novem Sadu
JUDO ZVEZA JUGOSLA VIJE
Obveščamo vas, da je Predsedstvo Zveze za telesno kulturo
poročevalec

Jugoslavije na svoji seji, kije bila 28. aprila 1986, podprlo vašo
kandidaturo za organizacijo Evropskega ekipnega prvenstva
v judu za člane in članice leta 1986 v Novem Sadu, ker je
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predstavljena kompletna dokumentacija v skladu z družbenim
dogovorom o pogojih organizacije in skupnega financiranja
pomembnih mednarodnih športnih menifestacij, ki se organizirajo v Jugoslaviji, in ker se iz priloženega gradiva lahko vidi,
da ni nobenih ovir za organiziranje te prireditve v naši državi.

Prosimo vas, da na podlagi tega soglasja postopate v
skladu z določili omenjenega družbenega dogovora in navodila za uporabo le-tega (glej prilogo).
Sekretar Predsedstva
Ljubiša D rago vic I. r.

ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TELESNO KULTURO - NOVI SAD
MESTNA ZVEZA ZA JUDO IN SORODNE VEŠČINE
ELABORAT
o športni, ekonomski in družbenopolitični upravičenosti
organiziranja 36. ekipnega prvenstva za člane in članice
leta 1986 v Novem Sadu
i.
Ekipna prvenstva Evrope se prirejajo od leta 1951 in v
glavnem so se tehnične organizacije zaupale državam
zahodne Evrope.
Od leta 1962 se ekipna prvenstva Evrope prirejajo skupaj s
posameznimi prvenstvi, zaradi tega prvenstva Evrope trajajo
več dni.
Jugoslavija je ena od držav, ki do sedaj še ni bila organizator niti enega evropskega prvenstva, čeprav so se prvenstva
prirejala ne samo v konkurenci članov, posamezna in ekipna,
ampak so se prirejala tudi za mlajše kategorije v konkurenci
upov in mlajših članov. Od leta 1974 se redno prirejajo tudi
evropska prvenstva v ženski konkurenci, medtem ko bo letos
prvič prvenstvo Evrope tudi za mlajše članice.
Naša država je bila organizator velikega števila mednarodnih prvenstev: 2-krat Balkanskega prvenstva, Mediteranskih
iger, v okviru katerih je bilo tudi prvenstvo v judu, in tudi
tradicionalnega Pokala Jugoslavije.
Poleg omenjenih prvenstev so se v Jugoslaviji prirejala tudi
tradicionalna mednarodna prvenstva v posameznih republikah, njihovih mestih, toda v organizaciji judoističnih klubov.
Naši državi je prvič zaupano posamezno prvenstvo Evrope
za člane, ki bo v Beogradu od 8.-14. maja 1986.
Ker so se prej ta prvenstva redno prirejala skupaj z ekipnim
prvenstvom Evrope in upoštevajoč dejstvo, da se je od lanskega leta na podlagi sklepa kongresa EJU začelo organizirati
prvenstvo za člane in članice skupaj, je Evropska federacija
ponudila Judo zvezi Jugoslavije, da kandidira tudi za ekipno
prvenstvo Evrope za člane in članice, ki bo od 10. do 15.
decembra leta 1986.
Jugoslavija redno sodeluje na posameznih prvenstvih
Evrope od leta 1958 in je na teh prvenstvih dosegla zelo
pomembne rezultate, tako v seniorski kot tudi v juniorski
konkurenci.
V ekipni konkurenci za seniore sodeluje Jugoslavija od leta
1965 in se je vedno uvrstila med prvih osem ekip, upoštevajoč,
da je v ekipni konkurenci sodelovalo od 14 do 24 nacionalnih
selekcij. To je bil dober rezultat.
V preteklem obdobju se je Jugoslavija 4 krat borila za
medaljo in dosegla uvrstitev od IV.—VI. mesta, leta 1975 pa je
v Lionu seniorska reprezentanca Jugoslavije osvojila bronasto medaljo, kar je do sedaj njen največji uspeh.
Če analiziramo dosežene rezultate v preteklem obdobju,
tako v posamezni, kot tudi v ekipni konkurenci, vidimo, da so
tekmovalci iz Vojvodine oziroma iz Novega Sada v glavnem
sodelovali v nacionalnih selekcijah, ko so bili doseženi ti
visoki rezultati.
II.
Velik ugled, ki ga ima Jugoslavija v svetu, predvsem pri
neuvrščenih deželah, deželah v razvoju in tudi širše, se odraža
tudi na odnose zaupanja, sodelovanja in upoštevanja v številnih nacionalnih, športnih zvezah in mednarodnih športnih
organizacijah in prav tako tudi v Evropski judo zvezi.
Na sestanku športnega kolegija Evropske judo zveze, ki je
bil januarja leta 1986 v Parizu, so razpravljali o tem, da bi bilo
tudi ekipno prvenstvo leta 1986 ponujeno Jugoslaviji, upoštevajoč dejstvo, da je Jugoslavija organizator posameznega
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prvenstva za člane in da v sklopu iste Judo zveze Jugoslavije
prouči možnost in kandidira.
Judo zveza Jugoslavije je sprejela to ponudbo kot možno
rešitev z obrazložitvijo, da se mora v Jugoslaviji izvesti postopek za pridobitev soglasja za organizacijo tega prvenstva in
da bo najverjetneje sprejeta.
Mladinski judo klub »Slavija« je na seji tekmovalne komisije
JZJ, ki je bila 19. februarja v Beogradu, dal predlog, da Novi
Sad organizira ekipno prvenstvo za člane in članice, kar je
tekmovalna komisija Judo zveze Jugoslavije tudi sprejela.
Ta predlog judo kluba »Slavija« je sprejela tudi mestna
zveza za judo, Predsedstvo Judo zveze Vojvodine, Predsedstvo ZTKO Novi Sad in Predsedstvo Judo zveze Jugoslavije.
Na podlagi tega postopka, ki je bil izveden v judoističnih
organizacijah in tudi v Zvezni organizacij za telesno kulturo
Novega Sada, je Predsedstvo Judo zveze Jugoslavije sprejelo
sklep, da se na kongresu Evropske federacije 5. aprila v
Salzburgu v Avstriji predloži preliminarna kandidatura Judo
zveze Jugoslavije, kar je delegat Judo zveze Jugoslavije tudi
napravil.
Na kongresu EJU v Salzburgu je EJU sprejela sklep, da se '
sprejme preliminarna kandidatura JZJ in da se v roku enega
meseca v Jugoslaviji izvede postopek za definitivno pridobitev soglasja zaradi organizacije evropskega ekipnega prvenstva v Novem Sadu leta 1986.
Zveza organizacij za telesno kulturo Novega Sada je do
sedaj izvršila posvetovanje v SZDL Novega Sada in tudi v
Skupščini mesta in dobila potrebna zagotovila, da Novi Sad
sprejme omenjeno evropsko prvenstvo v Novem Sadu in da
bo dokončno soglasje Skupščina Novega Sada sprejela v
mesecu maju na svojem rednem zasedanju.
Na podlagi teh rešitev je Zveza organizacij za telesno kulturo dobila družbenopolitično podporo pri izvajanju postopka
za pridobitev omenjenega prvenstva.
Sklep Kongresa EJU in tudi prizadevanja Zveze organizacij
za telesno kulturo in judoistične organizacije Novega Sada je
nedvomno še en prispevek k afirmaciji Jugoslavije v svetu in
to ne samo na športnem, ampak tudi na najširšem področju v
mednarodnih odnosih.
Pridobitev organizacije tega prvenstva bi predstavljalo še
eno potrditev, da politika, ki jo izvaja naša država, prispeva k
splošni politični situaciji v svetu in gradnji mostov prijateljstva
in sodelovanja med narodi. Tako organizacija tega prvenstva
v Novem Sadu pomeni še eno zaupanje in možnost, da pokažemo stabilnost celotne notranje in zunanje politike in politike neuvrščenosti naše države.
III.
Novi Sad s tradicijo zgodovinskih virov kaže najzgodnejše
oblike športa in telesne kulture v celoti že od polovice XIX.
stoletja.
Danes je v Novem Sadu v 34 športnih panogah več kot
16.000 aktivnih športnikov, ki so zajeti z rednim sistemom
tekmovanja. Množično osnovo v raznih športnih organizacijah predstavlja več kot 55.000 moških in več kot 12.000 ženskih registriranih članov.
Iz takšne množičnosti pride tudi kvaliteta, tako da veliko
poročevalec

število športnikov iz Vojvodine, ki so sodelovali na balkanskih, mediteranskih, evropskih in svetovnih prvenstvih, prav
tako pa tudi na Olimpijskih igrah, osvaja veliko število medalj.
V zadnjem obdobju se je Novi Sad izkazal tudi kot organizator večjih jugoslovanskih mednarodnih prireditev: v nogometu, košarki, šahu, streljanju, konjeniškem športu, judu, z
velikim uspehom pa je izvedel tudi organizacijo dveh velikih
namizno teniških priredb: Evropskega prvenstva ESTONS leta
1975 in svetovnega prvenstva SPENS leta 1981.
Z enakim uspehom je bil Novi Sad tudi organizator množičnih športnih prireditev, kot so na primer: Olimpijada šolske
mladine Vojvodine in Delavsko-športna olimpijada.
V vsem tem ima tuji judo v Novem Sadu vidno mesto, svojo
zgodovino, tradicijo in rezultate. Judo je v lanskem letu proslavil 25-letnico svojega obstoja in ima zelo pomembne rezultate tako na področju množičnosti, kot tudi na področju
kvalitete.
Mestna zveza za judo in sorodne veščine ima pet judoističnih organizacij, klubov s približno 3.500 aktivnih članov, od
tega je s sistemom tekmovanja zajetih na leto 2.600 članov, od
najmlajših pa do najstarejših. V judoistični organizaciji je bilo
v preteklem obdobju več kot 36.000 aktivnih članov, ki so bili
sistematično vključeni v načrt in program strokovnega dela
zveze in judo klubov.
Mestna zveza in tudi združene organizacije imajo veliko
število družbenih in športnih delavcev, entuziastov, ki so
sposobni, da izvedejo najkvalitetnejše športne prireditve
domačega in mednarodnega značaja v Novem Sadu.
Mestna skupnost Novega Sada, Zveza organizacij za
telesno kulturo in Samoupravna interesna skupnost so zagotovili vsem judo klubom posebne dvorane za judo, obvezno
opremo in rekvizite, tako da lahko rečemo, da ima Novi Sad
danes najkvalitetnejše pogoje za razvoj juda v naši državi.
Z izgradnjo mestnega, športnega in poslovnega centra
»Vojvodina« je mladinski judo klub »Slavija« dobil izredne
pogoje z vselitvijo v specialno dvorano za judo, ki je opremljena z najbolj kvalitetno uvoženo blazino v državi. Ta kljub je
v preteklem obdobju organiziral veliko domačih mednarodnih
prvenstev, ki so po tehnični organizaciji do sedaj v naši državi
nedosežena.
IV
Novi Sad je že desetletja gostitelj tradicionalnih že uveljavljenih manifestacij jugoslovanskega in mednarodnega značaja.
Svojo tradicionalno gostoljubnost, izkušnje pri organiziranju mnogih srečanj in manifestacij jugoslovanskega in mednarodnega značaja je Novi Sad obogatil z ugodnimi tehničnimi možnostmi za prirejanje največjih srečanj in za sprejem
večjega števila gostov. V mestu je veliko kulturnih inštitucij, ki
so uveljavljene na vseh področjih ustvarjanja znanstvenih,
gledaliških, glasbenih, likovnih, filmskih, muzejskih in drugih.
Dobre prometne zveze, hiter in udoben prihod v mesto z
vseh smeri. Novi Sad se nahaja na mednarodni poti sever-jug
in je povezan z dobrimi železniškimi zvezami, od mednarodnega letališča v Surčinu pa je oddaljen približno 50 km. V
Novem Sadu je sedež enega od jugoslovanskih radio-telefonskih centrov, ki je dobro opremljen in materialno usposobljen
za spremljanje in prezentacijo največjih manifestacij. Razvite
telefonske in telegrafske zveze omogočajo hitro in učinkovito
prenašanje informacij tudi v najbolj oddaljene dele sveta.
Na ožjem področju mesta je šest hotelov s približno 1.700
ležišči. V bližnji okolici mesta je več hotelov, ki se uporabljajo
v času prirejanja večjih manifestacij. Vsi ti hoteli so povezani z
dobrimi prometnimi zvezami in so oddaljeni 20 do 30 km od
mesta in imajo skupaj 1.000 ležišč.
Z izgradnjo mestnega športnega poslovnega centra »Vojvodina« je mesto dobilo impozantno večnamensko zgradbo s
funkcionalnimi vsebinami, ki zagotavljajo široko namenskost
od športnih, kulturnih do poslovnih, gostinskih in drugih
vsebin. Objekt ima 70.000 m2 uporabnega prostora, razporejenega v tri etaže. Objekt razpolaga z veliko dvorano, ki sprejme
od 5-8.000 obiskovalcev, v njej bi bilo ekipno prvenstvo
Evrope za člane in članice, in svoboden središčni prostor,
velikost 45x75 m. Mala dvorana lahko sprejme 1.200 obiskovalcev in ima svoboden prostor velikosti 30x60 m, a amfiteater sprejme 300 obiskovalcev in ima najsodobnejšo opremo
za organiziranje različnih srečanj. V objektu je tudi več dvoran, ki so primerne za prirejanje sestankov, za kinoprojekcije
in simultano prevajanje. Center ima tudi najbolj sodobno
poročevalec

opremo v sistemu zvez, telekomunikacij, radijskih in televizijskih prenosov. Posebno pomembno je tiskovno središče z
modernim delovnim prostorom, ki razpolaga z 20 telex aparati, 100 telefonskimi linijami in ustrezno tiskarno. Prav tako
ima objekt tudi veliko prostorov za gostinsko-turistične
usluge, zdravstveno varstvo, poslovno-prodajne, razstavne in
druge dejavnosti.
Mestna skupnost Novega Sada, Zveza organizacij za
telesno kulturo in judoistične organizacije mesta bi od tega
prvenstva imeli različne koristi, na kar kažejo tudi naslednja
dejstva:
- da bo organiziranje tega prvenstva prispevalo k še večji
afirmaciji Jugoslavije v Evropi in v svetu,
- da bo vidno prispevalo k nadaljnjemu razvoju množičnega in kvalitetnega športa v mestu in tudi širše, posebno v
judu,
- da bo z organiziranjem tega ekipnega prvenstva Evrope
Zveza organizacij za telesno kulturo Novi Sad ustvarila suficit,
upoštevajoč, da vsi udeleženci EPJ nosijo svoje stroške za 5
dni bivanja, kolikor bo prvenstvo trajalo, in to 60 dolarjev
dnevno za udeleženca,
- da se bosta naši dve selekciji — moška in ženska imeli
priliko boriti za eno od medalj in da so v moški selekciji trije
Novosadčani in šest Novosadčank, kar je zelo pomembno za
delovne ljudi in občane,
- da bo EPJ od 10. - 15. decembra, to je v obdobju, ko so
obstoječe hotelske kapacitete v mestu manj izkoriščene,
- da se bo ustvaril precejšen priliv deviznih sredstev,
predvsem od direktnih vplačil nacionalnih ekip udeležencev
EPJ in tudi od izvenpenzionske porabe, iz turističnih in
gostinskih storitev in drugo.
Organizator tega tekmovanja - Zveza organizacij za
telesno kulturo Novega Sada, predvsem pa Judo zveza Jugoslavije, si morata prizadevati, da bosta s svojim aktivnim
delovanjem zagotovila kar največje število udeležencev na
tem EPJ.
Na podlagi dosedanje analize, ki je bila narejena o udeležencih teh prvenstev imamo podatke, da bodo na ekipnem
prvenstvu Evrope v judu za člane in članice, ki bo decembra
leta 1986, sodelovale naslednje države:
Reprezentance članic
Ekipa
Tekm. Tren.
1. Francija
14
2
2. Nizozemska
10
2
3. Belgija
10
1
4. Anglija
10
2
5. Švica
10
1
6. Zahodna Nemčija
12
2
7. Avstrija
12
2
8! Italija
12
2
9. Španija
10
1
10. Poljska
10
1
11. Madžarska
10
1
12. Bolgarija
10
1
13. Turčija
10
1
Skupaj tekmovalci iz tujine
Reprezentance članov
1. Francija
2. Zahodna Nemčija
3. Anglija
4. Nizozemska
5. Belgija
6. Švica
7. Italija
8. Avstrija
9. Čehoslovaška
10. Španija
11. DRN
12. Romunija
13. Bolgarija
14. ZSSR
Skupaj

14
12
12
12
10
10
12
12
10
10
12
10
10
14

2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

Sod.Vodj. p. Skupaj
18
14
13
14
13
17
16
17
13
13
13
13
13
187

18
16
16
16
13
13
17
17
13
13
17
13
13
19
228
39

Poleg uradnih ekip nacionalnih selekcij se pričakuje udeležba: 4»
- uradnih oseb EJU
10
- sodnikov EJU
20
- akreditiranih novinarjev
40
Skupaj:
70
Na podlagi teh podatkov bo v Novem Sadu na EPJ za člane
in članice, ki bo od 10. do 15. decembra, sodelovalo 545 tujih
oseb službeno z bivanjem v Novem Sadu 5 dni.
Vsi udeleženci EPJ bodo nameščeni v hotelu »Park«, prav
tako tudi člani Evropske judo federacije, ki bi imeli v času
petdnevnega bivanja 2.180 penzionov.
Poleg teh udeležencev bi sodelovali tudi dve jugoslovanski
selekciji - moška in ženska in to po 18 članov in tudi 20
uradnih oseb, sodnikov, organizatorjev in 10 povabljenih
Judo zveze Jugoslavije.
Na podlagi teh podatkov, kjer se pri številu udeležencev iz
tujine pričakuje oscilacija 20% navzgor ali navzdol, je izveden
tudi finančni načrt stroškov 36. EPJ v Novem Sadu.
Odhodki:
1. Namestitev vseh tujih in nacionalnih selekcij
v hotelu »Park«, uradnih oseb in povabljenih iz
tujine, skupaj 545, kar znaša za 5 dni 2.180
penzionskih dni, ki bodo stali 11.000 dnevno
po osebi, kar je
2. Namestitev domačih ekip, uradnih oseb in
gostov - skupaj 66 oseb, 5 dni 6.000 dnevno
po osebi, kar znaša
3. Propaganda in reklama
- izdelava 6 biltenov naklade po 1.000 primerkov 6.000x500 din
- izdelava 5.000 plakatov po 200 dinarjev
- izdelava 10.000 letakov po 100 dinarjev
- izdelava 200 posterjev po 2.000
- izdelava 10.000 značk po 500 dinarjev
- stroški razstave v času EPJ
- izdelava 500 plaket po 2.000 dinarjev
- izdelava 1.000 medalj za udeležence po
1.000 din
Skupni stroški propagande
4. Nagrade in trofeje
a- dva pokala zmagovalnim ekipam
- dva pokala II ekipam
- 4 pokale III ekipam
- izdelava 24 zlatih medalj
- izdelava 24 srebrnih medalj
- izdelava 48 bronastih medalj
Skupaj za medalje
Nagrade in trofeje
5. Prevoz in transfer ekip
- za 5 avto dni za 2 avtobusa, ki bosta
prevažala od Beograda do Novega Sada
in obratno in tudi za lokalen prevoz v
Novem Sadu - skupaj za prevoz
6. Uporaba semaforja
- za uporabo semaforja v času'tekmovanja v judu in to zakupnina za 4 semaforje po 250.000 v času EPJ
7. Uporaba mestnega SPC »Vojvodina«
- 3 dni uporabe velike dvorane
- amfiteater
- tiskovno središče
- tiskanje in tehnika
- izdelava akreditacije
- določene storitve po zahtevi
- uporaba judo dvorane, prtljažnice in
savne za treninge tujim tekmovalcem

23,980.000
1,980.000
350.000
100.000
100.000
400.000
500.000
500.000
1,000.000
1,000.000

3,950.000

100.000
80.000
80.000
200.000

460.000

1,000.000

1,000.000
1,200.000
100.000
400.000
200.000
500.000
200.000
500.000

Skupne storitve SPC
8. Storitve TRO »Vojvodinaturs«
- korespondenca z nacionalnimi federacijami z uporabo PTT, teleksa in drugih
informacij
- prevajalska služba
- vodiči
- sprejem in odprava ekip z vodenjem v
času bivanja v hotelu »Park«
Za storitve TRO »Vojvodinaturs«
9. Stroški Organizacijskega komiteja
- seje Organizacijskega komiteja
in gradiva
- seje izvršnega odbora
- seje delovnih teles in komisij
- administrativni stroški
- pisarniški in PTT stroški
- osebni dohodek stalnega delavca
za 6 mesecev s prispevki
- potni stroški uradnih oseb v državi
in tujini z dnevnicami
Skupni stroški
SKUPNI ODHODKI:
Prihodki:
1. Od vplačil tujih ekip se pričakuje skupaj
približno 100.000 dolarjev, kar bo po uradnem
tečaju v decembru znašalo približno
2. Od sponzorjev nakup pravic do znaka zaradi
izdelave opreme, rekvizitov in spominkov in
tudi od marketinga
3. Od storitev delovnih organizacij
- donatorjev
4. Prihodek od kupljene pravice do TV prenosa iz države in tujine
5. Dotacija od ZTKO in SIS Novi Sad
in Vojvodine
6. Prihodki od prodaje vstopnic
7. Prihodki od prodaje značk in drugega
SKUPNI PRIHODKI:
REKAPITULACIJA
- SKUPNI PRIHODKI
- SKUPNI ODHODKI
RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

3,100.000
200.000
100.000
100.000
200.000

600.000

100.000
100.000
200.000
500.000
300.000
800.000
1,000.000

3,000.000
39,070.000

35,000.000
15,000.000
5,000.000
5,000.000
500.000

1,000.000
1,000.000
62,500.000

62,500.000
39,070.000
23,430.000

Opomba:
Prihodki, ki bi jih naj organizator ustvaril z vplačili tujih
udeležencev in tudi od soorganizatorjev tega prvenstva, bi
pokrili vse stroške tega prvenstva.
Glede na to, da organizator za to prvenstvo ne predvideva
nobenih investicijskih vlaganj, niti stroškov za nakup opreme
in rekvizitov, ampak samo stroške tehnične organizacije, je
normalno, da se pričakuje suficit od organizacije tega prvenstva.
Nedvomno je, da mora biti ta podatek odločujoč, če pogledamo celotno našo politiko, ekonomsko stabilizacijo in vsa
tista prvenstva, ki omogočajo tehničnemu organizatorju določen zaslužek, zato ne bi smelo biti problemov pri postopku za
pridobitev tehnične organizacije takšnih prvenstev.
MESTNA ZVEZA ZA JUDO IN
SORODNE VEŠČINE NOVI SAD
PREDSEDSTVO

ZVEZA ORGANIZACIJ ZA
TELESNO KULTURO NOVI SAD
PREDSEDSTVO
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