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samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana raziskovalne skupnosti Slovenije 

in posebnih raziskovalnih skupnosti za 

srednjeročno obdobje 1981-85 

(s prilogami) 

NAVODILO 
za podpis samoupravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih razisko- 
valnih skupnosti za obdobje 1981-85. 

Podpisniki Samoupravnega sporazuma so enovite in temeljne organizacije združenega dela ter delovne 
skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. 

Prosimo, da po sprejetju navedenega samoupravnega sporazuma izpolnite in podpišete priložen sklep in ga 
najkasneje do 20. decembra 1980 pošljete na naslov: Raziskovalna skupnost Slovenije, 61000 Ljubljana, 
Jadranska 21. 

Obveščamo vas, da je Samoupravni sporazum objavljen tudi v Gospodarskem vestniku št. 45. z dne 20/11- 
1980. 

PREDSEDNIK SKUPŠČINE 
RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
Tone Zimšek, 1.r. 
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ZADEVA: Pristop k Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih 
raziskovalnih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-85 

Delavski svet organizacije združenega dela (enovite ali temeljne organizacije, oziroma delovne skupnosti) 

NAZIV    

NASLOV 1 :  

Glavna dejavnost    

Šifra dejavnosti je na osnovi predhodne razprave Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-85 na zboru delavcev dne 

1980, sprejel na svoji seji dne  1980. 

SKLEP 

o pristopu k Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskoval- 
nih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-85. 

PREDSEDNIK DELAVSKEGA SVETA 

Žig: 

POSLOVODNI ORGAN 

Datum: 
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RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 

PREDLOG 

I. samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana raziskovalne skupnosti Slovenije 

in posebnih raziskovalnih skupnosti za 

srednjeročno obdobje 1981-85 

(s prilogami) 

I. PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE IN POSEBNIH 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE 
1981-1985 Z OBRAZLOŽITVIJO 

1. OBRAZLOŽITEV 

predloga samoupravnega 

sporazuma o temeljih 

plana Raziskovalne 

skupnosti Slovenije in 

posebnih raziskovalnih 

skupnosti za obdobje 

1981-85 

POROČILO O POTEKU JAVNE 
RAZPRAVE O OSNUTKU 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O 
TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1981-85 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 je bil objav- 
ljen v prilogi Poročevalca Skupščinie SR Slovenije (št. IX. z 
dne 29/7-80) in posredovan v javno razpravo. 

Na podlagi analize pripomb, ki so jih posredovale TOZD 
materialne in nematerialne proizvodnje, občinske razisko- 
valne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti, so bila v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije oblikovana naslednja stali- 
šča: 

1. Pri oblikovanju predloga samoupravnega sporazuma so 
upoštevana stabilizacijska prizadevanja, zato se zmanjšajo 
predvidena sredstva za program investicijskih del, gradenj in 
nabave raziskovalne opreme, nadalje sredstva za izvajanje 
programa skupnih nalog ter sredstva za delovanje Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. 

Tako prihranjena sredstva pa se usmerja v izvajanje razi- 
skovalnega programa, kjer je nujno odpraviti dosedanjo raz- 
drobljenost programov in vse raziskave smiselno povezati v 
večje usmerjene raziskovalne programe in raziskovalne pro- 
jekte. Raziskave v okviru teh usmerjenih raziskovalnih progra- 
mov in projektov pa je treba usmeriti v naslednje raziskovalne 
cilje: 

- razvoj družbenopolitičnega in družbenoekonomskega 
samoupravnega sistema, 

- razvoj družbenih, humanističnih, naravoslovnih, tehni- 
ških, biotehniških in medicinskih ved, 

- pospeševanje prenosa in uporabe dosedanjih znanstve- 
nih dosežkov v materialno proizvodnjo in družbene odnose, 

- pospeševanje razvoja tehnologije in proizvodnih siste- 
mov, 
- pospeševanje raziskav, usmerjenih v izvoz, 
- zagotavljanje energetskih in surovinskih virov, 
- smotrno uporabo prostora in varovanje okolja. 
2. D.a bodo posebne raziskovalne skupnosti lahko zagoto- 

vile izvedbo raziskovalnih programov, s katerimi bodo pospe- 
ševale gospodarski in družbeni razvoj posameznih širših po- 
droč ij dohodkovno, tehnološko, programsko in poslovno po- 
vezanih organizacij združenega dela, je v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije 
do konstituiranja ten skupnosti treba predvideti tudi združe- 
vanje sredstev za izvedbo njihovih programov. Raziskovalni 
program v posebnih raziskovalnih skupnostih bodo vsebin- 
sko dograjevali uporabniki na podlagi potreb ter sredstev v 
skladu z možnostmi raziskovalcev. V okviru usmerjenih razi- 
skovalnih programov in projektov pa je treba pospeševati 
predvsem tiste aplikativne in razvojne raziskave, ki bodo bi- 
stveno izboljšale zadovoljevanje raziskovalnih potreb. 

Predlog samoupravnega sporazuma je obravnavala in spre- 
jela skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije dne 10. 11. 
1980. 

PROGRAMI RAZISKOVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 

A. Program Raziskovalne skupnosti 
Slovenije 

Program Raziskovalne skupnosti Slovenije obsega: 
1. Skupni raziskovalni program. Za skupni raziskovalni 

program, ki ga sestavljajo raziskave na področ ju družboslov- 
nih in humanističnih ved, posebnega nacionalnega pomena, 
ter temeljne in dolgoročne raziskave na področju naravoslov- 
nih, tehniških, biotehniških in medicinskih ved, ki so poseb- 
nega ali ključnega pomena za skladen razvoj raziskovalne 
dejavnosti, bodo podpisniki samoupravnega sporazuma za- 
gotovili 2.277,9 mio din z naslednjo usmeritvijo: 
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Raziskovalno področje Sredstva (mio din) 
naravoslovne matematične vede 595,0 
tehniške vede 851,7 
medicinske vede 1347 
biotehniške vede r 221,1 
družbene vede 1787 
humanistične vede 2967 
Skupaj: 2.277,9 

(cene iz leta 1980) 
2. Program vlaganj v modernizacijo. Podpisniki samo- 

upravnega sporazuma bodo zagotovili financiranje priprav- 
ljalnih investicijskih del in gradenj za Centralno tehniško 
knjižnico, adaptacijo UNESCO centra, Družboslovnega cen- 
tra, Inštituta za biologijo, Narodne univerzitetne knjižnice in 
gradnjo Muzeja ljudske revolucije. V ta namen bodo v petlet- 
nem obdobju združili 95,7 mio din. 

Ker kreditiranje nabave raziskovalne opreme ni več možno, 
bo financirana ali sofinancirana le nabava tiste raziskovalne 
opreme večje vrednosti, ki pomeni pogoj za izvedbo spreje- 
tega raziskovalnega programa v višini 100 mio din. 

3. Sklad Borisa Kidriča. Za ta sklad, iz katerega se podelju- 
jejp nagrade za izredno pomembne raziskovalne dosežke, 
uspešno življenjsko delo ter pomembne izume in tehnične 
izboljšave, bodo podpisniki zagotovili 10 mio din v petletnem 
obdobju. 

4. Program skupnih nalog. Podpisniki sporazuma bodo v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije neposredno zagotovili sred- 
stva za izvajanje programa skupnih nalog, ki obsega nasled- 
nje naloge: mednarodno znanstveno sodelovanje, usmerjanje 
razvoja raziskovalnih kadrov, pospeševanje znanstvenega ti- 
ska in sestankov, pospeševanje informacijsko-dokumentacij- 
ske dejavnosti in vzdrževanje velike raziskovalne opreme y 
skupni vrednosti 244,2 mio din v petletnem obdobju. 

5. Sofinanciranja programa RTV. Za vsestransko bogatitev 
radia in televizije bodo udeleženci zagotovili 5,5 mio din za 
petletno obdobje. 

6. Stroški delovanja SRS. Udeleženci sporazuma bodo po- 
krili stroške delovanja Raziskovalne skupnosti Slovenije v 
višini 118 mio din ter 12 mio din za Izvajanje raziskovalnih 
nalog v projektu »Proučevanje razvoja raziskovalne dejavno- 
sti« in »Informacijski sistem RSS«. Za opravljanje strokovnih, 
plansko-razvojnih in analitičnih opravil, finančnih, dokumen- 
tacijskih in administrativnih del pa bodo zagotovili 52,4 mio 
din. 

Za izvedbo vseh omenjenih programov in nalog v okviru 
programa Raziskovalne skupnosti Slovenije bodo podpisniki 
samoupravnega sporazuma zagotovili skupaj 2.915,7 mio din 
z$ petletno obdobje. 

B. Program odkrivanja in raziskovanja 
surovin splošnega pomena 

Program obsega raziskave energetskih, kovinskih in neko- 
vinskih mineralnih surovin, podzemnih, pitnih, termalnih in 
mineralnih vod. Za izvajanje tega programa bodo podpisniki 
samoupravnega sporazuma v okviru posebne enote Razisko- 
valne skupnosti Slovenije zagotovili 811,3 mio din za petletno 
obdobje. 

Vsebino in obseg programa ter sredstva ostalih udeležen- 
cev v enoti določa poseben samoupravni sporazum. Vrednost 
programa odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega po- 
mena se je oblikovala v času od skupščine Raziskovalne 
skupnosti Slovenije dne 10. 11. do 13. 11. 1980, kot rezultat 
plansko-političnega usklajevanja v okviru realnih možnosti 
zajemanja dohodka, kot ga za ta namen ocenjujejo podpisniki 
predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-85 in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

C. Programi posebnih raziskovalnih 
skupnosti 

Do konstituiranja posameznih posebnih raziskovalnih 
skupnosti bodo podpisniki tega samoupravnega sporazuma v 
letu 1981 združevali sredstva za izvajanje naslednjih nalog: 

1. Raziskovalni program. Za izvajanje aplikativnih in ra- 
zvojnih raziskav bodo podpisniki samoupravnega sporazuma 
združevali sredstva v višini 1.113,2 mio din za petletno ob- 
dobje. 

2. Program skupnih nalog. Za izvajanje skupnih nalog po- 
sebnih raziskovalnih skupnosti, ki se stalno uresničujejo v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije, med katere sodijo medna- 
rodno znanstveno sodelovanje, usmerjanje razvoja razisko- 
valnih kadrov, pospeševanje znanstvenega tiska, sestankov in 
Informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, vzdrževanje ve- 
like raziskovalne opreme ter pospeševanje prenosa razisko- 
valnih dosežkov v družbeno prakso, bodo podpisniki samo- 
upravnega sporazuma združevali 235,8 mio din za petletno 
obdobje. 

3. Stroški delovanja posebnih raziskovalnih skupnosti in 
povrač ilo za strokovno delo. Podpisniki samoupravnega spo- 
razuma bodo zagotovili stroške delovanja vseh posebnih razi- 
skovalnih skupnosti ter stroške za opravljanje strokovnih 
plansko-razvojnih in analitičnih opravil, finančnih, dokumen- 
tacijskih in administrativnih del v skupni vrednosti 89 mio din 
za petletno obdobje. 

Skupna, iz dohodka združena sredstva za vseh dvanajst 
posebnih raziskovalnih skupnosti za izvajanje navedenih na- 
log za obdobje 1981-85 znašajo 1.438 mio din. 

Skupna sredstva, združena iz dohodka TOZD materialne in 
nematerialne proizvodnje, navedene pod A., B. in C., znašajo 
5.165,0 mio din za obdobje 1981-85. 

Cena raziskovalnega dela 
Osnova za vrednotenje raziskovalnega dela ali storitve je 

bruto ura raziskovalnega delavca, ki se oblikuje po naslednjih 
elementih: 

- sredstva za osebne dohodke raziskovalca v višini 5.300 
din na PND x 12 : 1700 = R krat faktorji: 

O, = faktor usposobljenosti raziskovalnega delavca 
02 = faktor vrste raziskave 
03 = faktor raziskovalne organizacije 
V nevednih faktorjih so všteta sredstva za osebne dohodke 

tehničnih delavcev in upravno-administrativnih ter pomožnih 
tehničnih delavcev. 

- materialni stroški v višini največ 85% od bruto ure za 
osebne dohodke raziskovalca, 

- amortizacija osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje 
dogovorjenega programa v višini največ 8% bruto ure za 
osebne dohodke raziskovalca. 

- sredstva za skupno porabo v višini 6% bruto ure za 
osebne dohodke raziskovalca, 

- sredstva rezerv - 2% bruto ure za osebne dohodke razi- 
skovalca, 

- sredstva za modernizacijo in razširitev materialne osnove 
- največ do 9% bruto ure za osebne dohodke raziskovalca, 

- sredstva za znanstveno izpopolnjevanje delavcev - 2% 
bruto ure za osebne dohodke raziskovalca, 

- sredstva za objavo rezultatov raziskovalnega dela in in- 
formacijsko-dokumentacijsko dejavnost - 1% bruto ure za 
osebne dohodke raziskovalca. 
Zagotavljanje sredstev 

Potrebna sredstva bodo udeleženci zagotavljali iz dohodka 
temeljih organizacij in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. Osnova za določanje pri- 
spevka temeljnih organizacij in delovnih ljudi je dohodek. 

Za leto 1981 znaša planska prispevna stopnja za program 
Raziskovalne skupnosti Slovenije ter program odkrivanja in 
raziskovanja surovin 0,28% dohodka, za posebne razisko- 
valne skupnosti pa 0,10% oziroma 0,14%. Skupna stopnja bo 
znašala 0,38% ali 0,42% od dohodka glede na uvrstitev po 12. 
č lenu. Prispevna stopnja je bila v sedanji fazi planiranja izra- 
čunana na podlagi podatkov Zavoda za družbeno planiranje 
in zato lahko doživi še manjše popravke. 

Do sprejetja SSTP posameznih posebnih raziskovalnih 
skupnosti in do njihove registracije bodo udeleženci v letu 
1981 združevali sredstva po navedenih stopnjah v Razisko- 
valni skupnosti Slovenije glede na registracijo po enotni klasi- 
fikaciji dejavnosti. 

Za izvajanje drugih raziskovalnih programov v posebnih 
raziskovalnih skupnostih bodo udeleženci organizirali in za- 
gotavljali sredstva z neposredno menjavo dela. 
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POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

Razen pogojev, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih (registrirane raziskovalne 
organizacije), bodo s posebnim samoupravnim sporazumom 
določena še podrobnejša merila. Raziskovalne organizacije 
morajo namreč imeti pravico in dolžnost do optimalne struk- 
ture raziskovalnega dela pri vseh raziskovalnih skupnostih in 
v neposredni svobodni menjavi tako za temeljne kot tudi 
aplikativne in razvojne raziskave. 

Predlog samoupravnega sporazuma bo skupščina Razisko- 
valne skupnosti Slovenije predložila v podpis. Sporazum bo 
sklenjen, ko ga podpiše predvideno število udeležencev in se 
objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

SAMOUPRAVNI 

SPORAZUM 

o temeljih plana 

Raziskovalne skupnosti 

Slovenije in posebnih 

raziskovalnih skupnosti 

za srednjeročno 

1981-1985 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 

nih skupnostih, drugi delovni ljudje in občani v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih skupno- 
stih, ki uresničujemo svobodno menjavo kot uporabniki sku- 
paj z delavci raziskovalnih in drugih organizacij, ki na podlagi 
posebnega zakona izvajajo programe raziskovalnih storitev v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih 
skupnostih 

sklepamo 
na podlagi 49. in 46. č lena Zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih (Uradni list SRS, 35/79), 115. č lena 
Zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu 
SR Slovenije (Uradni list SRS, 1/80) ter v skladu s 16. č lenom 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 

SAMOUPRAVNI 

SPORAZUM 

o temeljih plana 

Raziskovalne skupnosti 

Slovenije in posebnih 

raziskovalnih skupnosti 

za obdobje 1981-1985 

1. člen 
Za oblikovanje skupnih osnov in uresničevanje določenih 

skupnih interesov urejamo uporabniki in izvajalci ( v nadalj- 
njem besedilu: udeleženci) s tem samoupravnim sporazu- 
mom naslednje naloge: 
- osnovne usmeritve razvoja raziskovalne dejavnosti v Razi- 

skovalni skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skup- 
nostih, 
- skupni raziskovalni program, program odkrivanja in razi- 
skovanja surovin splošnega pomena, program naložb, sklad 
Borisa Kidriča, program skupnih nalog občinskih in posebnih 
raziskovalnih skupnosti ter raziskovalne programe posebnih 
raziskovalnih skupnosti, 
- osnove in merila za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela, 
- obseg potrebnih sredstev, nač in in instrumente njihovega 
zagotavljanja, 
- posebne pogoje pri opravljanju raziskovalne dejavnosti ter 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri zado- 
voljevanju dogovorjenih potreb. 

2. člen 
Raziskovalne kapacitete in sredstva bomo usmerjali v na- 

slednje raziskovalne cilje: 
- razvoj družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sa- 
moupravnega sistema, 
- razvoj družbenih, humanističnih, naravoslovnih, tehniških, 
biotehniških in medicinskih ved, 
- pospeševanje prenosa in uporabe dosedanjih znanstvenih 
dosežkov v materialno proizvodnjo in družbene odnose, 
- pospeševanje razvoja tehnologije in proizvodnih sistemov, 
- zagotavljanje energetskih in surovinskih virov ter 
- smotrno uporabo prostora in varovanje okolja. 

Pri vrednotenju programov bomo upoštevali tako znan- 
stveno vrednost kot tudi družbeno pomembnost, uporabnost 
ter novost doseženih rezultatov. 

3. člen 
Za skupni raziskovalni program, ki ga sestavljajo raziskave 

posebnega nacionalnega pomena na področju družboslovnih 
in humanističnih ved ter temeljne in dolgoročne raziskave na 
področ ju naravoslovnih, tehniških, biotehniških in medicin- 
skih ved, ki so posebnega ali ključnega pomena za skladen 
razvoj raziskovalne dejavnosti, bomo zagotovili 2.265,9 mio 
din z naslednjo usmeritvijo: 

Raziskovalno področje Sredstva % 
(mio din)  

naravoslovno matematične vede 595,0 26,1 
tehnične vede 851,7 37,4 
medicinske vede 134,7 5,9 
biotehniške vede 221,1 9,7 
družbene vede 178,7 7,8 
humanistične vede 296,7 13,1 
Skupaj: 2.277,9 100,0 

Pregled posameznih usmerjenih raziskovalnih programov 
In raziskovalnih projektov v prilogi št. 1 je sestavni del tega 
sporazuma. 

4. člen 
Za izvajanje programa odkrivanja in raziskovanja surovin 

splošnega pomena bomo v okviru posebne enote Razisko- 
valne skupnosti Slovenije zagotovili 811,3 mio din po nasled- 
nji letni dinamiki: 

leto vrednost 
1981 149,8 
1982 155,8 
1983 1620 
1984 168,5 
1985 175.2 

Program obsega raziskave energetskih, kovinskih in neko- 
vinskih mineralnih surovin, podzemnih, pitnih, termalnih in 
mineralnih vod ter zagotavlja: 
- zanesljivo dolgoročno obratovanje obstoječe rudarske pro- 
izvodnje, 
- odkrivanje in raziskavo perspektivnih ležišč in povečanje 
tehničnih zalog surovin, 
- reševanje perečih proizvodnih vprašanj s cilji racionaliza- 
cije izkoriščanja obstoječ ih rudišč in naprav, nadomeščanje 
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uvoženih mineralnih surovin z domačimi, zašč ita lokacij po- 
sameznih ležišč , varovanje okolja in povečanje produktivnosti 
dela1. 

5. č len 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo v letih 1981-85 zagoto- 

vila financiranje pripravljalnih investicijskih del, gradenj in 
nabave velike raziskovalne opreme po naslednji dinamiki: 

Namen/vrednost (mio din) 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
Gradnja Centralne tehniške 
knjižnice - 16,0 16,7 10.0 42,7 
Adaptacija UNESCO centra 4,0 5,0 5,0 - - 14,0 
Priprav, dela za družbo- 
slovni center in Inštituta za 
biologijo 2,0 2,0 4,0 
Pripravljalna dela za iz- 
gradnjo NUK 3,5 35 /o 
Gradnja muzeja ljudske re- 
vo!ucije 2,0 5,0 7,0 14,0 
Adaptacija SAZU 3,0 3,0 8,0 14,0 
Nabave velike raziskovalne 
opreme 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 
Skupaj: 24,0 25,0 46,0 50,2 50,5 195,7 

Izbor za sofinanciranje nabave velike raziskovalne opreme 
bo opravila ob sprejemanju letnih planov skupščina Razisko- 
valne skupnosti Slovenije na podlagi sprejetega programa 
raziskovalnega dela in ugotovljene pohianjkljive opremljeno- 
sti raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajale program. 

6. č len 
Za Sklad Borisa Kidriča pri Raziskovalni skupnosti Slove- 

nije, iz katerega podeljujemo nagrade za izredno pomembne 
raziskovalne dosežke, uspešno življenjsko delo na področju 
raziskovalne dejavnosti ter pomembne izume in tehnične 
izboljšave, bomo udeleženci zagotovili 10,0 mio din v petlet- 
nem obdobju. 

7. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v Raziskovalni skupnosti Slo- 

venije neposredno zagotovili sredstva za program skupnih 
nalog, ki obsega naslednje naloge in vrednosti sredstev (cene 
iz leta 1980f: 

a) mednarodno znanstveno sodelovanje: 21,0 mio din 
- manjšinska in izseljeniška vprašanja: 3,07 mio din, 
- mednarodni-medrepubliški dogovori: 9,93 mio din, 
- jugoslovansko-ameriško sodelovanje: 8,00 mio din; 
b) usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov: 61,70 mio din 
- štipendije tujih raziskovalcev, inozemske štipendije 

»Znanost mladini«, mednarodna izmenjava strokovnih praks, 
Fulbrightov program in podiplomci iz DVR: 50,10 mio din, 

- podiplomski študij: 11,60 mio din; 
c) pospeševanje znanstvenega tiska in sestankov: 59,3 mio 

din (delno sofinanciranje 9 izdajateljev mladinske periodike, 
Jugoslovanskega leksikografskega zavoda in ostalih založb 
po sprejetih družbenih dogovorih, Enciklopedije Jugoslavije 
in Slovenije, Titovih zbranih del, Našega delavca, sofinancira- 
nje jugoslovanskih in mednarodnih znanstvenih sestankov), 

d) pospeševanje informacijsko-dokumentacijske dejavno- 
sti: 52,20 

- Narodna in univerzitetna knjižnica: 10,88 mio din, 
- Centralna tehniška knjižnica: 19,22 mio din, 
- Univerzitetna knjižnica Maribor: 4,50 mio din, 
- Medrepubliški dogovor: 4,44 mio din, 
- Specializirani indok centri: 13,66 mio din; 
e) vzdrževanje velike raziskovalne opreme: 50,0 mio din 

(sofinanciranje stroškov obratovanja reaktorja TRIGA, Van de 
Grafovega generatorja, botaničnega vrta, morske biološke 

in ?b8®9 Programa ter sredstva ostalih udeležencev v enoti določa samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi in delovanju. 
ixi ®re<*8*va za Izvajanje preostalega dela skupnih nalog bodo zagotavljale v viSinl 236 mio din posebne raziskovalne skupnosti in 44 mlo din občinske 

raziskovalne skupnosti po posebnem sporazumu. 

postaje, utekočinjevalca helija in supraprevodnega magneta, 
računalniških centrov obeh univerz in ostale večje razisko- 
valne opreme. 

Sredstva za skupne naloge iz tega č lena bomo zagotavljali 
po naslednji dinamiki: 
leto 1981 1982 1983 1984 1985 Skup. 
vrednost 
(mio din) 45,10 46,85 48,79 50,72 52,74244,20 

8. č len 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo sodelovala pri vsebin- 

ski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da bo skupaj 
z RTV in drugimi skupnostmi sprejemala letne programe 
ustreznih oddaj in sofinancirala delovanje RTV v naslednji 
višini: 
leto 1981 1982 1983 1984 1985 Skup. 
znesek 
(mio din) 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 5,50 

9. člen 
Udeleženci bomo pokrili stroške delovanja Raziskovalne 

skupnosti Slovenije v višini 118,00 mio din ter 12,0 mio din za 
izvajanje raziskovalnih nalog v projektih »Proučevanje ra- 
zvoja raziskovalne dejavnsoti« in »Informacijski sistem RSS«. 
Za opravljanje strokovnih plansko-razvojnih in analitičnih 
opravil, finančnih, dokumentacijskih in administrativnih del 
bomo zagotovili 52,4 mio din po naslednji letni dinamiki3: 
leto 1981 1982 1983 1984 1985 Skup. 
delovanje 
RSS 24,00 24,94 25,98 27,00 28,08 130,0 
povrač ilo za 
strok, delo 9,6 10,1 10,4 10,9 11,4 52,4 
Skupaj 
(mio din) 33,68 34,99 36,44 37,89 39,40 182,4 

10. č len 
Za izvedbo vseh programov in nalog, opredeljenih s tem 

sporazumom, bomo udeleženci zagotovili naslednja sredstva : 
A. program RSS sredstva 1981-85 (mio din) 
- skupni raziskovalni program 2.277,9 
- program vlaganj v modernizacijo 195,7 
- Sklad Borisa Kiriča 10,1 
- program skupnih nalog 244,2 
- sofinanciranje programa RTV 5,5 
- stroški delovanja RSS in projektov 130,0 
- povrač ila za strokovno delo 52,4 
Skupaj: 2.915,7 

B. program odkrivanja in raziskovanja 
surovin splošnega pomena 

- raziskovalni program enote 790,1 
- stroški delovanja in povrač ilo za strok, delo 21,2 
Skupaj: 

C. programi PoRS-oV 
- raziskovalni programi PoRS-ov 
- program skupnih nalog 
- stroški delovanja PoRS in povrač ilo za 
strok, delo 

811,3 

1.113,2 
235,8 

89,0 
Skupaj: 
Skupaj programi A+B+C 
po naslednji letni dinamiki: 
leto 1981 1982 1983 1984 
vrednost 953,7 990,9 1.031,9 1.072,8 

11. č len 
Potrebna sredstva bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka 

temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ter dohodkov in 

1.438,0 
5.165,0 

1985 Skupaj 81-85 
1.115,7 5.165,0 

3 Povrač ila za strokovno in administrativno delo posebnih raziskovalnih skup- nosti v višini 26,2 mlo din bodo te zagotovile strokovni službi po posebnem 
samoupravnem sporazumu. 
4 Pregled usmerjenih raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov v 
skupnem programu Raziskovalne skupnosti Slovenije in v programih posebnih 
raziskovalnih skupnosti je sestavni del priloge, ki jo bomo sočasno s SSTP in 
pristopnim sklepom posredovali podpisnikom sporazuma. 
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prihodkov drugih delovnih ljudi. Osnova za določanje pri- 
spevka temeljnih organizacij in delovnih ljudi je dohodek. 

Planska prispevna stopnja za program Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije ter program odkrivanja in raziskovanja surovin 
splošnega pomena je 0,30% od dohodka. Prispevna stopnja 
za delavce, ki delajo z zasebnimi sredstvi za delo, bo določena 
s posebnim zakonom. 

Za vsako naslednje leto pooblaščamo podpisniki skupščino 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, da na podlagi rezultatov 
zaključnega računa, revalorizirane vrednosti programov in 
planiranega dohodka podpisnikov določ i prispevno stopnjo 
za naslednje leto.5 

12. č len 
Planska prispevna stopnja v letu 1981 za PoRS: 

a) 1. Kmetijstvo, živilstvo in veterinarstvo, 
5. Gozdarstvo, lesarstvo, papriništvo in grafiko, 
6. Promet in zveze, 
7. Graditeljstvo, 
8. Trgovino, gostinstvo, turizem in drobno gospodarstvo, 

9. Zdravstveno varstvo in socialno varstvo, 
10. Družbene dejavnosti ter 
12. Tekstil in usnjarstvo 

znaša 0,10% od dohodka 
b) 2. Energetiko, mineralne surovine in metalurgijo, 

3. Elektrokovinsko industrijo, 
4. Kemijo in 

11. Družbeno infrastrukturo 
pa 0,15% od dohodka 

Do konstituiranja posameznih posebnih raziskovalnih 
skupnosti in njihove registracije bomo udeleženci v letu 1981 
združevali sredstva po navedenih stopnjah v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije glede na registracijo po enotni klasifika- 
ciji dejavnosti. 

Za izvajanje drugih raziskovalnih programov v posebnih 
raziskovalnih skupnostih bomo udeleženci organizirali in za- 
gotavljali sredstva z neposredno menjavo dela. 

13. č len 
Glede na dovoljeno nominalno rast sredstev za razisko- 

valno dejavnost bomo podpisniki v letu 1981 zagotovili na- 
slednji obseg sredstev po tekoč ih cenah: 
a) Raziskovalna skupnost Slovenije po stopnji 0,28% 

- za njene programe dela 643,6 mio din 
- za program enote 4. č l. 179,0 mio din 
Skupaj: 822,6 mio din 

b) Posebne raziskovalne skupnosti po stopnji 0,10% oziroma 
0,14% 

- za programe vseh 12 PoRS 317,0 mio din 
Skupaj: 1.139,6 mio din 

Skupna stopnja znaša 0,38% ali 0,42% od dohodka glede 
na uvrstitev podpisnika po 12. č lenu. 

Skladno z registracijo posameznih posebnih raziskovalnih 
skupnosti bomo v letu 1981 pričeli z ločenim zbiranjem sred- 
stev zanje. 

14. č len 
Prispevke za izvedbo programov, določenih s tem samou- 

pravnim sporazumom oziroma z drugimi samoupavnimi akti 
(obveznosti), nakazujemo mesečno, dokončno pa obraču- 
namo po zaključnih računih podpisnikov v marcu nasled- 
njega leta. 

Če v Raziskovalni skupnosti Slovenije ugotovimo presežek 
vplač il nad vrednostjo dogovorjenih programov, bomo vpla- 
čevanje začasno ustavili, pri več jih presežkih pa se bomo 
odloč ili za ustrezno znižanje že sprejete letne stopnje združe- 
vanja sredstev. 

15. č len 
Vrednost programov, ki smo jih sprejeli udeleženci tega 

samoupravnega sporazuma o temeljih plana po cenah iz leta 

5 Prispevna stopnja je le finančni instrument, ki glede na vrednost dogovorjenih 
programov in dohodek podpisnikov omogoči zagotavljanje potrebnih sredstev, 
zato se v planskem obdobju tudi spreminjal 

1980, bomo letno povečevali največ  za povprečno rast cen na 
drobno v obdobju oktober preteklega leta - oktober tekočega 
leta. 

16. člen i 
Enotne osnove za vrednotenje raziskovalnega dela pred- 

stavljajo: 
- enotne osnove normativov za opravljanje raziskovalnega 

dela 
- enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovalne 

ure in so sestavni del posebne priloge, ki bo sočasno s SSTP 
posredovana podpisnikom. 

Vrednost elementov v tem sporazumu revalorizira vsako 
leto skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije v enakem 
razmerju kot sredstva, ki jih zagotavljamo. 

17. člen 
Če nastanejo na raziskovalnem področ ju motnje zaradi: 

nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih, 
sprememb materialnih in kadrovski sposobnosti pri izvajalcih, 
spremembe raziskovalnih poireb in prednostnih ciljev ter 
nedoseganja pričakovanih raziskovalnih rezultatov morajo 
organi Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejeti ustrezne 
ukrepe, ki predstavljajo predvsem: 

- zmanjšanje raziskovalnega dela zunanjih sodelavcev, 
- zaostritev kvalitetnih kriterijev za izbiro izvajalcev, 
- povečanje deleža neposredne svobodne menjave v finan- 

ciranju usmerjenih raziskovalnih programov in raziskovalnih 
projektov ter 

- znižanje programa skupnih nalog na minimalni možni 
obseg. 

18. člen 
Če skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotovi, da 

podpisnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, so ga njeni organi 
dolžni opozoriti na kršitev in mu določ iti rok za naknadno 
izpolnitev njegovih obveznosti. Vse sporne zadeve se lahko 
predložijo tudi posebni komisiji za razrešitev sporov, njen 
sklep predstavlja za kršilca pravnomočno obvezo za porav- 
navo obveznosti. V nasprotnem primeru pa so organi Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije dolžni zahtevati izpolnitev ob- 
veznosti tudi s pomočjo sodišča združenega dela za področje 
raziskovalne dejavnosti. 

19. č len 
Samoupravni sporazum prične veljati, ko ga podpišeta več  

kot dve tretjini podpisnikov iz vrst uporabnikov in več  kot dve 
tretjini iz vrst izvajalcev. 

Ugotovitveni sklep o veljavnosti samoupravnega spora- 
zuma sprejme skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Po sklenitvi tega samoupravnega sporazuma lahko k njemu 
naknadno pristopijo tudi drugi podpisniki, s tem da veljajo 
zanje vse obveznosti iz tega samoupravnega sporazuma od 
dneva njegove veljavnosti. 

20. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravljata skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
njen odbor samoupravnega nadzora. 

Priloge: 
1a. Pregled delitve sredstev za raziskovalni program 

1981-85, 
3a. Pregled sredstev za PoRS v obdobju 1981-85. 
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Priloga l/a 

PEEG1ED DELITVE SHEDSTEV ZA RAZISKOVALI F80GBAJ1 
V OBDOBJU 1981-85 (v mio din - cen« is leta 1980) 

ZepT 
šf 

Haziskovalne Skupni razisko- Rasiekovalni Haziekave v ESS indeks povpr. 
naloge v le- valni program programi v in PoES skupaj 1981-1985 
 tu 1980 , m 19Ž1T85 ,, M ifei-e?     

Eaziekovalno področje 

1   Har8Toalovno"-~ 
1. matematične vede 109,3 20,1 % 595,0 .74,0 669,0 19,7 % 122 

2. TehniSke vede 267,3 *9,0 # 851,7 685,0 1.536,7 45,3 % 115 
Medicinske vede 21,6 4,0 # 1J4.7 17,4 152,1 4,5 It 141 

4. Biotehniške vede 58,0 10,6# 221,1 174,2 395,3 u,7 % 136 

Družbene vede 39,9 7,3 % 178,7 152,4 331,1 9,8 % 166 
6. Humanistične vede 49,1 9,0% 296,7 10,0 306,7 9,0 % 122 

 ^5iS.12S.2..-,f*?Z7i?  124 

OPOMBAi 
2 - podatki predstavljajo povprečne vrednosti za raziskovalne naloge v letih 1978 in 1979 preračunano 

v leto 1980 s 16 % povečanjem, 
3 - vrednosti izhajajo is skupnega raziskovalnega programa BS8 za srednjeročno obdobje, 
4 - vrednosti izhajajo iz predlogov raziskovalnih programov vseh 12 PoES, 
5 - skupna vrednost kot seStevek "3+4", 
6 - indeks kot razmerje med povprečnim leto« srednjeročnega obdobja in stanjem v letu 1980. 

Prilog« 5/« 
PREGLED SHEDSTEV ZA PoES V OBDOBJU 1981-85 

«»»iv posebne ratiskovalne »kopnorti Sredstva PoHS 
»kupo«  

■ttupa« nalog« 
Od tega ga stroške' ^elsraalL raziskovalni v mio din program cane jg 1. 1980 

1. Kmetijstvo, livilstvo in veterinar- stvo   53,0 13,0 .5,1 3*19 
2. Energetiko, mineralna surovina in ■»•tslnrgijo  »1,0 80.4 8,a 102,4 
3. Elektrokovinsko industrijo 333,6 41,» 15,0 276,8 
ft. Kenijo 99.3 17,1 6,5 75,7 
5. Gozdarstvo, lesarstvo, papiroištvo in grafi*o 99,6 18,0 6,9 74,7 
6. Promet in ivece 71,1 14,6 5,, 3 51.0 
7. Graditeljstvo 183,2 
8. Trgovino, gostinstvo, turizem in drobno gospodarstvo m, s 

26,0 

87,3 

9.5 

10,1 

147,7 

137,4 
9- Zdravstveno in socialno varatvo 51.6 12,0 4.5 35,1 

10. Drušbane dejavnosti 54,2 18.7 4,9 36,6 
11. DruSbeno infrastrukturo 100,1 18,1 6,9 75,1 
12. Tekstil in usnjarstvo 86.5 15.0 5.9 65,6 

SKUPAJ I 1.438,0 236 89.0 1.113 0 

POJASNILO 

k prilogam predloga 

Samoupravnega 

sporazuma o temeljih 

plana RSS 
A. V okviru priprav družbenega plana SR Slovenije (Uradni 
list 1/80) ter planov republiških SIS za obdobja 1981-85 so v 

okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije potekale še druge 
aktivnosti, ki so nujno potrebne za konkretizacijo srednjeroč- 
nih načrtov in so sestavni del Samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in sicer: 
1. Planska komisija RSS je pripravila enotne osnove meril za 
vrednotenje cene raziskovalnega dela in storitev. 
2. Metodološka komisija Raziskovalne skupnosti Slovenije je 
pripravila metodološka izhodišča za oblikovanje in ocenjeva- 
nje predloga raziskovalnega programa in raziskovalnega pro- 
jekta. 
3. Iniciativni odbori posebnih raziskovalnih skupnosti in po- 
sebne strokovne (ekspertne) skupine so po večmesečnih pri- 
pravah in posvetovanjih pripravili predloge srednjeročnih na- 
črtov za: 
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- skupni program RSS, 
- program odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega po- 
mena, 
- program skupnih nalog, 
- program posebnih raziskovalnih skupnosti. 
B. Razvrstitev področ ij raziskovalnega dela je v skupnem 
programu razdeljeno na šest ved: 
1. Naravoslovno matematične 
2. Tehniške 
3. Medicinske 
4. Biotehniške 
5. Družbene 
6. Humanistične 
Raziskovalni problemi posameznih ved so kompleksno prika- 
zani v usmerjenih raziskovalnih programih In raziskovalnih 
projektih in sicer po naslednjem zaporedju: 
1. Naslov usmerjenega raziskovalnega programa oziroma ra- 
ziskovalnega projekta 
2. Vsebina, cilji in pričakovani rezultati 
3. Raziskovalne organizacije, ki sodelujejo pri realizaciji 
usmerjenih raziskovalnih programov oz. raziskovalnih projek- 
tov 
4. Uporabniki rezultatov 
5. Planirana sredstva skupaj za obdobje 1981-85, ki so po- 
trebna za realizacijo usmerjenih raziskovalnih programov ozi- 
roma raziskovalnih projektov ter planirana sredstva na leto. 

Osnutek predloga 

II. ENOTNE OSNOVE MERIL 

ZA VREDNOTENJE CENE 

RAZISKOVALNEGA DELA 

IN STORITVE 
OsnoVo za vrednotenje cene raziskovalnega dela ali storitve 

predstavljajo: 
- enotne osnove normativov za opravljanje raziskovalnega 
dela, 
- enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovalne ure 

1. Enotne osnove normativov za opravljanje 
raziskovalnega dela 

Obseg dela izhaja iz programa raziskav in je opredeljen v 
usmerjenem raziskovalnem programu ali raziskovalnem pro- 
jektu. Obseg dela posameznega URP ali RP sprejmejo in 
verificirajo organi RSS in PoRS na podlagi strokovne ocene 
predloga URP ali RP. 
a)Normativi 
1. za obseg dela: 
- v raziskovalnih organizacijah, TOZD ali RE največ 1700 ur 
na raziskovalca letno, 
- v visokošolskih organizacijah in klinikah ter inštitutih kli- 
ničnega centra največ 400 ur na raziskovalca letno, 
- v vseh tipih raziskovalnih organizacij in visokošolskih orga- 
nizacijah se za tehnične delavce obseg dela upošteva v sred- 
stvih za osebne dohodke raziskovalca s faktorjem 0a, ki se 
glede na vrsto raziskave giblje med 1,05 in 2,4, 
- za upravno administrativne in pomožne tehnične delavce 
se obseg dela upošteva prav tako v sredstvih za osebne 
dohodke raziskovalca s faktorjem 03 in znaša 1,2. 
2. za kvaliteto dela: 
Kvaliteta raziskovalnega dela se izraža s faktorjem usposob- 
ljenosti raziskovalca in se giblje med 2 in 4. Faktor se določ i iz 
ustrezne ocene po »Kriterijih za ocenjevanje predloga in 
doseženih rezultatov URP ali RP,« 
3. za raziskovalno infrastrukturo: 
V bruto ceni raziskovalnega dela se priznavajo sredstva: 
- za modernizacijo in razširitev materialne osnove se gleda 
na vrsto raziskave prizna 2-9% od vrednosti bruto ure za 
osebne dohodke raziskovalca. Razlika do največ  20% Od BOD 

pa se priznava iz sredstev, združenih za raziskovalno infra- 
strukturo; 
- za znanstveno izpopolnjevanje delavcev v višini 2% od 
vrednosti bruto ure za osebne dohodke raziskovalca. Razlika 
do največ 7% od BOD pa se prizna iz sredstev, združenih za 
raziskovalno infrastrukturo., 
- za objavo rezultatov raziskovalnega dela in informacijsko 
dokumentacijsko dejavnost v višini 1% od vrednosti bruto 
ure za osebne dohodke raziskovalca. Razlika do največ 10% 
od vrednosti bruto ure za osebne dohodke pa se priznava iz 
sredstev, združenih za raziskovalno Infrastrukturo. 
4. Amortizacija osnovnih sredstev 
Amortizacija osnovnih sredstev, ki so namenjena Izključno za 
izvajanje raziskovalnega dela, se izračuna po minimalnih za- 
konskih stopnjah po stanju na dan 31. decembra. V ceni 
raziskovalnega dela se prizna največ 8% od vrednosti bruto 
ure za osebne dohodke raziskovalca. Pri organizacijah, ki s 
tem ne pokrijejo minimalne zakonske stopnje, se razlika priz- 
nava iz sredstev, združenih v ta namen. 

ENOTNE OSNOVE MERIL ZA VREDNOTENJE CENE RAZI- 
SKOVALNEGA DELA IN STORITVE 
Osnova za vrednotenje raziskovalnega dela ali storitve je 
bruto ura raziskovalnega delavca, ki se oblikuje po naslednjih 
elementih: 
- sredstva za osebne dohodke, 
- materialni stroški, 
- amortizacija osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje do- 
govorjenega programa, 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb, 
- sredstva za skupno porabo, 
- sredstva rezerv, 
- sredstva za modernizacijo In razširitev materialne osnove, 
- sredstva za znanstveno Izpopolnjevanje delavcev, 
- sredstva za objavo rezultatov raziskovalnega dela in infor- 
macijsko dokumentacijsko dejavnost, 
- druge dogovorjene sestavine. 
1. sredstva za osebne dohodke 
osebni dohodek v višini 5.300 din za leto 1980 na PND x 
12:1700=R krat faktorji: 
0,=faktor usposobljenosti raziskovalnega delavca 
02=faktor vrste raziskave 
faktor 0,=2,6 (2-4) 
faktor 02 za kabinetne raziskave do 1,05 
kabinetno-terenske razisk. do 1,7 
laboratorijske raziskave do 2,05 
raziskave do 2,4 
faktor 03 za raziskovalne organizacije (vse vrste) 1,2 
Na osnovi opredeljenih elementov se bruto ura za osebne 
dohodke raziskovalca izračuna po formuli: 
BOD = Rx01x02 x 03x1,48 

2. Materialni stroški 
Materialni stroški se priznavajo po naslednjih elementih: 
a) neposrednih dejanskih stroških 
b) splošnih stroških in storitvah: 
- opremljenost RO, 
- vrsta raziskave, 
- število zaposlenih v RO, 
- velikost poslovnih prostorov, 
- stroški za službena potovanja, 
ad a) Neposredni dejanski stroški 
Stroški za direktno porabo materiala se izračunavajo na 
osnovi izkušenj iz predhodnega obdobja ob upoštevanju 
spremembe obsega in kakovosti dela. Ti stroški pa ne smejo 
presegati 40% bruto ure za osebne dohodke raziskovalca. 
V primeru, ko nastanejo pri raziskovalni nalogi izredni nepo- 
sredni materialni stroški, je dolžna vsaka raziskovalna organi- 
zacija to posebej utemeljiti. 
Med te stroške ne sodi poraba računalniškega časa, vezana 
na raziskovalno nalogo. 
ad b) Splošni stroški in storitve 
1. Stopnja opremljenosti raziskovalne organizacije 
I. skupina (minimalna amortizacija v preteklem letu) 
do 1,5% od prihodka 2% od BOD 
II. skupina od 1,6-3% 3%odBOD 
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III. skupina od 3,1-5% 
IV. skupina od 5,1-6% 
V. skupina od 6,1% 
2. Vrsta raziskave 
kabinetna 
kabi netno-terenska 
laboratorijska 
laboratorijsko-terenska 

5% od BOD 
7% od BOD 
9% od BOD 

4% BOD 
7% BOD 

12% BOD 
14% BOD 

3. Število zaposlenih v RO, udeleženih v raziskovalnem 
procesu 
do 25 zaposlenih 3% BOD 
26-50 3,5% BOD 
51-150 4% BOD 
151 "200 4,5% BOD nad 200 5o/o BOd 
4. Velikost poslovnih prostorov, vezanih na raziskovalno 
delo organizacije 
do 300 m2 1% BOD 
301-1000 m2 1,5% BOD 
1001-2000 m2 "* 2% BOD 
nad 2000 m2 3% BOD 
5. Stroški za službena potovanja 
Obračunavajo se na podlagi konkretnega izračuna planiranih 
potovanj, vendar glede na vrsto raziskave ti ne smejo prese- 
gati pri: 
- kabinetnih in laboratorijskih raziskavahIJ 4% BOD 
- kabinetno-terenskih in laboratorijsko-terenskih razisk. 

14% BOD 

3. Amortizacija osnovnih sredstev, potrebnih 
za izvajanje dogovorjenega programa: 
največ 6% od BOD za kabinetne in laboratorijsko-terenske 
raziskave ter največ 15% od BOD za laboratorijske in labora- 
torijsko-terenske raziskave (ostalo glej: normativi točka 4.). 

4. Sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb 
8% BOD 

5. Sredstva za skupno porabo 
6% od BOD 

6. Stanovanjski sklad 
6% od BOD 

7. Rezervni sklad 
2% od BOD 

8. Sredstva za modernizacijo in razširitev 
materialne osnove 
- kabinetne in kabinetno-terenske raziskave 2% BOD 
- laboratorijske in laboratorijsko-terenske razisk.999 % BOD 

9. Sredstva za znanstveno izpopolnjevanje 
delavcev 
2% od BOD 

10. Sredstva za objavo rezultatov 
raziskovalnega dela in informacijsko- 
dokumentacijsko dejavnost 
1% od BOD 

III. METODOLOŠKA 

IZHODIŠČA 

ZA OBLIKOVANJE 

IN OCENJEVANJE 

PREDLOGA 

USMERJENEGA 

RAZISKOVALNEGA 

PROGRAMA 

IN RAZISKOVALNEGA 

PROJEKTA 

Osnutek predloga 

METODOLOŠKA IZHODIŠČA ZA 
OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE 
PREDLOGA USMERJENEGA 
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

DEFINICIJA USMERJENEGA 
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

Usmerjeni raziskovalni program je sklop dolgoročnih, med 
seboj povezanih in usklajenih, pretežno temeljnih raziskav in 
za njihovo izvedbo potrebnih raziskovalnih storitev. Ta sklop 
omogoča večletno stabilno koncentracijo raziskovalnih 
zmogljivosti k usmeritvam, potrebnim za kontinuiran razvoj 
znanosti in s tem za skladen družbeni razvoj, širi obseg znanja 
v posameznih vedah, disciplinah in specialnostih ter ob znan- 
stveno raziskovalnem delu ustvarja potencial kadrov za pre- 
nos rezultatov temeljnega raziskovalnega dela v prakso prek 
uporabnih in razvojnih raziskav. 

KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE IN 
OCENJEVANJE PREDLOGA USMERJENEGA 
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

Kriteriji izhajajo iz določ il Zakona o raziskovalni dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih in so potrebni za enotno planira- 
nje raziskovalnega dela ter financiranje na podlagi svobodne 
menjave dela prek RSS. 

A. Kriteriji za oblikovanje usmerjenega 
raziskovalnega programa 
1. Izhodišča za oblikovanje in utemeljitev usmerjenega ra- 
ziskovalnega programa (v nadaljevanju URP) 

Da so problemi, ki se raziskujejo, splošnega družbenega 
pomena ali v skladu s cilji družbenoekonomskega razvoja SR 
Slovenije in usklajeni z razvojem raziskovalne dejavnosti za 
določeno plansko obdobje. 

Da je problematika raziskave usmerjena k: 
- ustvarjanju novih znanj na področju družbenih in huma- 

nističnih ved, ki so posebnega nacionalnega pomena, 
- produkciji temeljnih spoznanj na področju naravoslov- 

nih, tehniških, biotehniških in medicinskih ved, ki so poseb- 
nega ali ključnega pomena za skladen razvoj raziskovalne 
dejavnosti. 

Pri opredeljevanju problematike je treba navesti pričako- 
vana nova spoznanja in utemeljitev znanstvene vrednosti 
predlaganega URP. 
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2. Namen 
a) Namen raziskav v sklopu URP je pridobivanje in poveča- 

nje znanja v: 
- določeni znanstveni disciplini, 
- znanstveni vedi, 
- več vedah, 
Raziskave na omenjenih treh ravneh pa morajo prispevati k: 
- razširjanju in poglabljanju temeljnih znanj predvsem tam, 

kjer smo že dosegli mednarodno pomembne rezultate, 
- poglabljanju tistih temeljnih znanj, ki so potrebna za 

uspešno izvedbo aplikativnih in razvojnih raziskav na pre- 
dnostnih raziskovalnih ciljih v posebnih raziskovalnih skup-, 
nostih ali 

- povečanju ključnih znanj, ki so potrebna za uspešnejše 
vključevanje SR Slovenije v medrepubliško in mednarodno 
izmenjavo znanja. 
3. Cilj in usklajenost 

Problemi, ki se raziskujejo v URP, so: 
- v skladu z dolgoročnimi in srednjeročno zastavljenimi 

cilji razvoja raziskovalne dejavnosti in stroke, 
- interinstitucionalno usklajeni v razvoju določene disci- 

pline, stroke in kadrov, 
- usklajeni s programom SZNJ in prevzetimi mednaro- 

dnimi obveznostmi Jugoslavije in Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 
4. Obrazložitev in časovni potek URP 

Obrazložitev mora obsegati: 
- opredelitev programa kot celote, 
- opredelitev raziskav. 
Časovni potek mora biti izdelan za tisto obdobje, ki ga je 

glede na namen raziskav v srednjeročnem planu možno opre- 
deliti. 
5. Izvajalci URP 

Raziskave v sklopu URP lahko izvajajo registrirane razisko- 
valne organizacije, visokošolske organizacije ter inštituti in 
klinike kliničnega centra, ki imajo za izvajanje programa 
ustrezno opremo in ki imajo na voljo zadostno število uspo- 
sobljenih raziskovalcev ustrezne specialnosti. 

Kriteriji za usposobljenost raziskovalcev in nosilcev posa- 
meznih raziskav so podani v ustreznih dokumentih. 

Za koordinacijo izvajanja in končno izvedbo URP je odgo- 
voren svet raziskovalcev, v katerem so nosilci v programu 
izvajanih raziskav. 
6. Vrsta raziskav v URP 

Ker je finančno vrednotenje URP odvisno od vrste razi- 
skave, je treba opredeliti URP glede na značaj dela razisko- 
valne problematike v naslednje skupine: 

- kabinetne, 
- laboratorijske, 
- terenske. 
Naštete vrste raziskav se lahko med seboj povezujejo, ven- 

dar je za vsako vrsto posebej treba navesti predvideno traja- 
nje v urah. 
7. Finančni predračun 

Vključuje naslednje elemente: 
- sredstva za osebne dohodke, , 
- materialne stroške, 
- amortizacijo osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje 

dogovorjenega programa, 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih jn splošnih družbe- 

nih potreb, 
- sredstva za skupno porabo, 
- sredstva rezerv, 
- del sredstev za modernizacijo in razširitev materialne 

osnove, 
- sredstva za znanstveno izpopolnjevanje delavcev, 
- sredstva za objavo rezultatov raziskovalnega dela in in- 

formacijsko dokumentacijsko dejavnost. 

NAVODILA ZA PRIJAVO USMERJENEGA > 
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

Prijava mora vsebovati, ob upoštevanju sprejetih kriterijev 
za oblikovanje in finančno vrednotenje, naslednje elemente: 

1. naslov URP 
2. izvajalce URP 
3. izhodišča in utemeljitev 
4. namen 

5. cilj in usklajenost 
6. obrazložitev in časovni potek 
7. vrsto raziskave 
8. finančni predračun 
Prijavo podpisujejo izvajalci URP. 

B. Kriteriji za ocenjevanje predloga URP 
Komisija, ki jo imenuje skupščina RSS, ocenjuje predlog 

URP na podlagi naslednjih kriterijev: 
1. Kriterij družbene pomembnosti URP 

Prispevek k družbenoekonomskemu razvoju in dolgoročno 
zastavljenim ciljem razvoja znanosti v SR Sloveniji. 
2. Kriteriji znanstvene vrednosti URP 

a) verjetnost, da bodo raziskave vodile k razširjanju in 
poglabljanju temeljnih znanj v določeni znanstveni disciplini, 
posamezni znanstveni vedi ali več znanstvenih vedah; 

b) prispevek k poglabljanju znanj, ki so potrebna za 
uspešno izvedbo aplikativnih in razvojnih raziskav na pre- 
dnostnih ciljih v posameznih raziskovalnih skupnostih; 

c) verjetnost, da bodo raziskave vodile do pomembnih 
izboljšav raziskovalnih metod. 

3. Kriteriji usposobljenosti raziskovalne organizacije 
a) primerna raziskovalna oprema za izvajanje programa 

URP; 
b) usposobljenost raziskovalcev, ki se preverja na podlagi 

zahtev, za ugotavljanje usposobljenosti delavcev v razisko- 
valni organizaciji za opravljanje raziskovalnega dela v SR 
Sloveniji; 

c) razen zahtev, navedenih v tč . 3. b), je treba za nosilce 
raziskav upoštevati še: 
- izvirnost in kakovost raziskovalnih rezultatov; 
- sposobnost za usmeritev raziskovalnega dela v družbeno 

aktualne probleme; 
- smisel za organizirano skupinsko delo, načrtnost in odprt 

kritični medsebojni odnos; 
- sposobnost organiziranja in vodenja raziskovalnega 

dela; 
- sposobnost in prizadevnost pri vzgoji raziskovalnih ka- 

drov; 
- sposobnost prenosa rezultatov raziskav v družbeno 

prakso v skladu z značajem raziskav v sklopu URP; 
- objavljena raziskovalna dela; 
- odmevnost rezultatov raziskovalnega dela (da rezultate 

uporabljajo oziroma citirajo domač i in tuji avtorji). 
4. Kriteriji usklajenosti programa raziskav URP 
a) s srednjeročnim in dolgoročnim razvojem stroke oziroma 

znanstvene vede; 
b) interdisciplinarno; 
c) interinstitucionalno. 
5 Kriteriji v zvezi z dolgoročnimi domačimi raziskovalnimi 

kadri 
Vpliv na znanstveni razvoj raziskovalnih kadrov. 
6. Kriteriji v zvezi z realnostjo finančne strukture URP 
a) ali je glede na obseg programa planirano realno število 

ur; 
b) ali je predračun stroškov sestavljen v skladu z enotnimi 

merili za vrednotenje raziskovalnega dela (se ne ocenjuje). 
Komisija ocenjuje ustreznost posameznih kriterijev z opi- 

sno oceno in poda mnenje o sprejemu, morebitnih dopolni- 
tvah ali zavrnitvi predloga URP. 

Če je predlog URP pozitivno ocenjen, predlaga komisija 
skupščini RSS tudi izhodišča za formiranje programskega 
sveta. 

2. METODOLOŠKA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE IN OCE- 
NJEVANJE PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

DEFINICIJA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 
Raziskovalni projekt je sistem med seboj povezanih in soo- 

dvisnih, pretežno uporabnih in razvojnih raziskav, ki ima 
vsebinsko in časovno jasno opredeljen cilj ter daje konkretne 
rešitve in dosežke, namenjene za neposredno uporabo v 
materialni proizvodnji in družbeni praksi. 
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OBLIKOVANJE IN OCENJEVANJE PREDLOGA 
RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

Kriteriji izhajajo iz določ il Zakona o raziskovalni dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih, ki so potrebni za enotno planira- 
nje raziskovalnega dela in financiranje na podlagi svobodne 
menjave dela prek RSS. 

A. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE 
RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

1. Izhodišče In cilj raziskovalnega projekta (v nadaljeva- 
nju RP) 

Problemi, ki se raziskujejo, morajo biti družbeno pomembni 
in v skladu v določenem planskem obdobju za opredeljenimi 
razvojnimi cilji stroke. Pri tem je treba upoštevati dosedanje 
raziskovalne dosežke in možnosti, ki izhajajo iz že obstoječih 
rešitev doma in po svetu. 

2. Namen RP 
Namen v RP vključenih raziskav naj bo, da omogočajo 

uporabo pretežno že obstoječega, toda ne še dovolj prilagoje- 
nega in povezanega znanja za rešitev določenega ključnega 
razvojnega problema v proizvodni ali širši družbeni praksi. 

3. Utemeljitev raziskovalnega projekta in uporabnost re- 
zultatov 

Predlagani projekt mora biti utemeljen tako z družbenoeko- 
nomskega kot tudi z znanstvenega oziroma strokovnega vi- 
dika, pri tem pa mora biti posebej prikazana: 

- koristnost in potrebnost pričakovanih rezultatov, 
- usklajenost projektnega programa z osnovnimi cilji ra- 

zvoja družbe in stroke, 
- analiza o možnostih uporabe režultatov raziskovalnega 

dela oziroma produktov, če jih projekt predvideva (ceno pri- 
čakovanega produkta aH procesa, potencialno tržišče in 
ostale elemente). 

4. Obrazložitev In časovni potek RP 
Obrazložitev mora obsegati: 
- opredelitev programa kot celote, 
- opredelitev raziskav, 
- časovni diagram. 
Iz obrazložitve in diagrama morajo biti razvidni časovni 

razpored raziskav ter kritične oziroma kontrolne točke, ob 
katerih je treba pregledati opravljeno delo in eventualno preu- 
smeriti nadaljnji potek dela. 

5. Izvajalci raziskovalnega projekta 
Izvajalci PR so: registrirane raziskovalne organizacije, viso- 

košolske organizacije in inštituti ter klinike Kliničnega centra, 
ki imajo za izvajanje RP ustrezno opremo In ki imajo na voljo 
zadostno število usposobljenih raziskovalcev ustrezne spe- 
cialnosti. 

Kriteriji za usposobljenost raziskovalcev in nosilcev posa- 
meznih raziskav so podani v ustreznih dokumentih. 

Za koordinacijo izvajanja in končno izvedbo RP je odgovo- 
ren svet raziskovalcev, v katerem so nosilci v projektu izvaja- 
nih raziskav. 

6. Vrsta raziskav v RP 
Ker je finančno vrednotenje RP odvisno od vrste raziskave, 

je treba opredeliti RP glede na značaj dela raziskovalne pro- 
blematike v naslednje skupine: 

- kabinetne, 
- laboratorijske, 
- terenske. 
Omenjene vrste raziskav se lahko med seboj povezujejo, 

vendar je za vsako vrsto treba posebej navesti predvideno 
trajanje v urah. 

7. Finančni predračun 
Ta obsega naslednje elemente: 
- sredstva za osebne dohodke, 
- materialne stroške, 
- amortizacijo osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje 

dogovorjenega programa, 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbe- 

nih potreb, 
- sredstva za skupno porabo, 
- sredstva rezerv, 
- del sredstev za modernizacijo in razširitev materialne 

osnove, 

- sredstva za znanstveno izpopolnjevanje delavcev, 
- sredstva za objavo rezultatov raziskovalnega dela in in- 

formacijsko-dokumentacijsko dejavnost. 

NAVODILO ZA PRIJAVO RAZISKOVALNEGA 
PROJEKTA 

Prijava mora vsebovati, ob upoštevanju sprejetih kriterijev 
za oblikovanje in finančno vrednotenje, naslednre elemente: 

1. nosilca RP, 
2. izvajalce RP, 
3. izhodišče in cilj, 
4. namen, 
5. utemeljitev in uporabnost, 
6. obrazložitev in časovni potek, 
7. vrsto raziskave, 
8. finančni predračun. 
Prijavo podpisujejo izvajalci RP. 

B. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PREDLOGA 
RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

Komisija, ki jo imenuje skupščina RSS, ocenjuje predlog RP 
na podlagi naslednjih kriterijev: 

1. Kriterij o družbeni pomembnosti RP 
a) Prispevek k napredku na gospodarskih in negospodar- 

skih področjih družbenega življenja, zlasti k ustvarjanju nove 
vrednosti in povečanju produktivnosti. 

b) družbena aktualnost problematike. 

2 Kriteriji uporabnosti rezultatov RP 
a) koristnost za tehnološki in ekonomski razvoj stroke, 
b) obseg zagotovljene in možnost predvidene uporabe v 

gospodarstvu in družbeni praksi. 

3. Kriteriji usposobljenosti raziskovalne organizacije 
a) primerna raziskovalna oprema za izvajanje programa RP, 
b) usposobljenost raziskovalcev, ki se preverja na podlagi 

zahtev, opredeljenih v Samoupravnem sporazumu o enotnih 
merilih za ugotavljanje usposobljenosti delavcev v razisko- 
valni organizaciji za opravljanje raziskovalnega dela v SR 
Sloveniji, 

c) razen zahtev, navedenih v tč . 3 b), naj se za nosilce 
raziskav upošteva: 
- izvirnost in kakovost raziskovalnih rezultatov, 
- sposobnost za usmeritev raziskovalnega dela v družbeno 

aktualne probleme, 
- smisel za organiziranoskupinsko delo, načrtnost in odprt 

kritični medsebojni odnos, 
- sposobnost organiziranja in vodenja raziskovalnega 

dela, 
- sposobnost in prizadevnost pri vzgoji raziskovalnih ka- 

drov, 
- sposobnost prenosa rezultatov raziskav v družbeno 

prakso v skladu z značajem raziskav v sklopu RP, 
- objavljena in opravljena raziskovalna dela. 

6. Kriteriji v zvezi z realnostjo finančne strukture RP 
a) ali je glede na obseg programa planirano realno število 

ur, 
b) ali je predračun stroškov sestavljen v skladu z enotnimi 

merili za vrednotenje raziskovalnega dela (se ne ocenjuje). 

Komisija ocenjuje ustreznost posameznih kriterijev z opi- 
sno oceno in poda mnenje o sprejemu, eventualnih dopolni- 
tvah ali zavrnitvi predloga RP. 

Če dobi predlog RP pozitivno oceno, predlaga komisija 
skupščini RSS tudi izhodišča za formiranje programskega 
sveta. 
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IV. SKUPNI PROGRAM 

RAZISKOVALNE 

SKUPNOSTI SLOVENIJE 

1. NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE 
Osnutek skupnega programa RSS na področju naravoslovnih 
ved obsega temeljne in dolgoročne raziskave s področij mate- 
matike, fizike, mehanike, meteorologije, astronomije, seizmo- 
logije, geofizike ter naravoslovni del temeljnih in dolgoročnih 
raziskav s področ ij biologije, kemije in geologije. 
Naravoslovne vede so osnova tehniških znanosti, ki so se iz 
njih razvile in še vedno črpajo Iz njenih dosežkov. Visoka 
raven naravoslovnih ved omogoča in pogojuje kvalitetne razi- 
skave na področju tehniških ved, medicine in biotehnike. 

1.1. MATEMATIKA 
Matematika je izrazito fundamentalna znanost, hkrati pa tudi 
eden od osnovnih elementov za gospodarski in kulturni razvoj 
vsakega naroda. Matematične metode se danes uporabljajo 
na skoraj vseh področjih raziskovanja. Visoka raven matema- 
tičnih znanosti je ključnega pomena za skladen razvoj razi- 
skovalne dejavnosti, pa tudi gospodarstva, Rezultati znan- 
stvenega dela v matematiki ponavadi niso take narave, da bi 
bili takoj uporabni v praksi. Raziskave v matematiki so torej 
potrebne, nimajo pa neposrednega uporabnika. Matematika 
je bila pri nas dolgo časa nerazvita in se je stanje začelo 
zboljševati šele zadnja leta. Raziskovalno delo na področju 
matematike je v glavnem organizirano pri Oddelku za mate- 
matiko IMFM Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 
Raziskovalno delo v matematiki je razvito predvsem na po- 
droč jih matematične analize, predvsem funkcionalne analize, 
topologije in numerične analize pa tudi matematične logike Ih 
teorije grafov. 

1.2. FIZIKA 
Fizika je osnova tehniških znanosti, ki so se iz nje razvila in še 
vedno črpajo iz njenih dosežkov. Večina pomembnejših od- 
kritij na področju fizike najde hitro uporabo v tehniki. Fizika 
kondenzirane materije prispeva predvsem k razvoju in upo- 
rabi rtovih materialov. Fizika jedra je povezana z energetiko in 
nuklearno medicino. Elektrooptika uvaja nove metode teleko- 
munikacij. Na omenjenih področ jih smo dosegli evropsko 
raven raziskovalnega dela, čeprav so se vlaganja v fiziko v 
zadnjih letih zmanjševala, kar je privedlo do odtoka razisko- 
valcev s tega področja in do nezadovoljive starostne strukture 
raziskovalcev in raziskovalne opreme. Institucionalna baza za 
raziskave na področju fizike je na Inštitutu »Jožef Štefan«, na 
VTO Fizika FNT, na IMFM Univerze E. Kardelja v Ljubljani, v 
TOZD Elektrooptika Iskre ter na Tehniški visoki šoli V Mari- 
boru. Prav tako kot matematika ima tudi fizika malo neposre- 
dnih uporabnikov, čeprav so njeni rezultati pogoj za razvoj 
tehnike, energetike in medicine. 

1.3. MEHANIKA 
Mehanika je veda, katere spekter se razteza od povsem 
osnovnega značaja, kakršnega Imajo fundamentalne znanosti 
kot matematika in fizika, do neposredne uporabe na področju 
strojegradnje, energetike, nizkih in visokih gradenj. Osnovni 
značaj imajo predvsem dinamična analiza mehanskih siste- 
mov, mehanika trdnega stanja (elastomehanika in plastome- 
hanika, stabilnost, teorija konstrukcij, geomehanika in meha- 
nika tekočin, hidromehanika toka turbinskih strojev). Institu- 
cionalna baza obsega VTO Matematika In mehanika, IMFM, 
Fakulteto za strojništvo, FAGG, VTŠ Maribor, Zavod za razi- 
skavo materiala in konstrukcij ter Vodogradbeni inštitut. 
Osnovne raziskave na tem področju so v zadnjem času stag- 
nirale na račun uporabnih raziskav. 

1.4. METEOROLOGIJA IN ASTRO- 
GEOFIZIKALNE VEDE 
Potrebe družbe in gospodarstva po raziskovalnih rezultatih 
na področju meteorologije, seizmologije, geofizike ter astro- 
geofizikalnih ved nasploh so mnogo več je, kot jih s sedajimi 
kadri, opremo in sredstvi pokrivamo. To velja zlasti za meteo- 
rologijo in seizmologijo. Potrebe po uporabi teh rezultatov 
postavljajo vse dejavnosti, ki so odvisne od vremena In klime, 
od seizmičnih pogojev, geomagnetizma in astronomskih fak- 
torjev, in 9icer z namenom boljše izrabe danih naravnih ra- 
zmer, zaščite pred neugodnimi vplivi, boljše izrabe prostora, 
časa itd. Institucionalno bazo sestavljajo katedra za meteoro- 
logijo VT Fizika, Meteorološki zavod SRS, Astrogeofizlkalni 
observatorij VTO Fizika, katedra za geofiziko FNT in Geološki 
zavod. 

1.5. BIOLOGIJA 
Biologija je pri nas pretežno bazična znanstvena stroka, ka- 
tere raziskovalno delo posega na vrsto za družbo pomembnih 
dejavnosti, kot so medicina, kmetijstvo, veterina, gozdarstvo 
Itd. ter je kot taka pogoj za pridobivanje surovinskih prehram- 
benih in energetskih virov, za obvladovanje okolja in prostora, 
spoznavanje naravne dediščine Slovenije in življenje ter ra- 
zvoj Človeka v naši družbi in prostoru. Razen klasičnih biolo- 
ških panog smo v zadnjih letih okrepili raziskovanja na po- 
dročju molekularne genetike, fiziologije in ekologije. Institu- 
cionalno bazo predstavljata predvsem Inštitut za biologijo 
Univerze E. Kardelja v Ljubljani, Biološki inštitut SAZU, v 
manjši meri pa še Kemijski inštitut B. Kidrič , Zavod za zdrav- 
stveno zdravstvo SRS, Biotehniška fakulteta, Prirodoslovni 
muzej in Inštitut za biologijo človeka Medicinske fakultete. 

1.6. KEMIJA 
Kemija je temeljna naravoslovna veda, ki je v osnovi tesno 
povezana s fiziko, njeni izsledki in metode pa so uporabni ne 
le v kemijski tehnologiji, temveč tudi v drugih vedah, npr. v 
biologiji In medicini. V tem smislu je kemija multidiscipli- 
narna, zato je razvoj drugih ved in tehnologij odvisen od 
dinamike razvoja kemije. Nekatere kemijske panoge, kot ke- 
mija fluora, kemija organskih heterocikličnlh spojin, fizikalna 
kemija polielektrolitov, molekularna spektroskopija in masna 
spektrometrija, anorganska strukturna kemija, kvantna ke- 
mija, analitika sledov, biokemija proteoliznih encimov in žival- 
skih toksinov so visoko razvite in uveljavljene v svetu. Žal v 
zadnjem času odpiramo le malo res novih smeri, kar bi bilo 
potrebno spričo naglega razvoja kemije v svetu in nalog, ki 
čakajo kemijo pri reševanju energetskih problemov in pri 
razvoju novih materialov. Večina raziskovalnega dela je osre- 
dotočena na treh večjih inštitutih (KIBK, IJS, VTO Kemija 
FNT), razen tega pa še na Kemijskem inštitutu Medicinske 
fakultete v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru. 

1.7. GEOLOGIJA 
Pri geologiji loč imo na eni strani Izrazito fundamentalne na- 
loge (paleontologijo, stratigrafijo, petrologijo, tektonlko), ki 
prispevajo k spoznavanju zgradbe in razvoja Zemlje, po drugi 
strani pa aplikativne naloge pri iskanju mineralnih surovin, 
energetskih virov, hidrogeologije, sedimentologije itd. Institu- 
cionalno bazo za te raziskave predstavljajo Inštitut za paleon- 
tologijo SAZU, Inštitut za raziskave Krasa SAZU, Geološki 
zavod v Ljubljani. V zadnjih letih smo dosegli pomembne 
rezultate, ki pojasnjujejo geološki razvoj slovenskega ozem- 
lja, po drugi strani pa dajejo osnovo za raziskave novih naha- 
jališč surovin, energetskih virov in predstavljajo izhodišče za 
interpretacijo geološkega razvoja. 

USMERJENI RAZISKOVALNI PROGRAMI 

1.1.1. MATEMATIKA 
2. V letih 1981-85 naj bi raziskave na področ ju matematike 

v Sloveniji potekale v naslednjih smereh: 
2.1. Analiza: funkcionalna analiza in operatorska teorija, 

poročevalec 15 



kompleksna analiza, diferencialne in integralske enačbe, 
teorija splošnih sistemov 

2.2. Topologija: topologija nizkih dimenzij, topologija mno- 
goterosti, algebraična topologija 

2.3. Numerična in računalniška matematika: numerična ma- 
tematika, računalniška matematika 

2.4. Osnove, razvoj, zgodovina in metodologija matematike: 
matematična logika, filozofija matematike, zgodovina 
matematike, metodologija matematike 

2.5. Teorija grafov 
2.6. Druga področja: algebra s teorijo števil, verjetnostni ra- 

čun in statistika, matematične metode v mehaniki, mate- 
matične metode v ekonomiji 

Kot smo že zapisali, je matematika ključnega pomena za 
skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. Uporablja se v t.i. 
eksaktnih znanostih, kot sta fizika in astronomija, v tehniških 
znanostih pa tudi na številnih drugih področjih - v biologiji, 
ekonomiji itd. Zato danes skoraj ni visoke šole, kjer ne bi bila 
matematika eden izmed pomembnih predmetov. 
Prizadevati si moramo, da se sčasoma izboljša raven matema- 
tičnega znanja pri nas. Zato je potrebno, da imamo dovolj 
uč iteljev in asistentov matematike za vse visoke šole in dovolj 
matematičnega kadra za razvojne inštitute v industriji in razi- 
skovalne ustanove. Le ob znanstvenem delu se lahko vzgajajo 
dobri kadri za potrebe visokih šol in prakse. 
3. IMFM 
4. Znanstvena javnost, izobraževalne in druge znanstvene in- 

stitucije 
5. 18,750.000 din/1981-85; 3,750.000 din na leto 

1.2.1. FIZIKA 
V letih 1981-85 se bodo raziskave usmerjale predvsem v 
spoznavanje naslednjih področ ij: 
21. Fizika jedra, atoma, plazme in reaktorska fizika 

Študij fotonuklearnih reakcij, priprava merilnih sistemov 
in študij multipolnih veleresonanc prek sevalnega zajetja 
polariziranih in nepolariziranih nukleonov ter sipanja 
elektronov, študij jedrskih procesov pri srednjih energi- 
jah z lahkirrii hadroni in nekaterih procesov v fiziki os- 
novnih delcev, vpeljava novih detekcijskih sistemov inoi- 
zirajočega sevanja ter novih merilnih metod na osnovi 
energijsko disperzivne spektroskopije žarkov gama, 
rentgenskih žarkov in naelektrenih delcev, študij pojavov 
v notranjih lupinah atomov, študij sevalnih prehodov v 
jedrih, Mossbauerska spektroskopija, raziskave nelinear- 
nih efektov plazme v magnetnem polju, transportna teo- 
rija nevtronov, jedrski preseki. 

2.2 Fizika kondenzirane materije, fizika površin in biofizika 
Raziskave feroelementov( in antiferoelektrikov, tekoč ih 
kristalov, supraionskih prevodnikov, struktura in dinami- 
ka trdne snovi, raziskave transportnih pojavov, fizika 
površin in tankih plasti, raziskave strukture in defektov v 
kristalih ter študij neurejenih struktur, študij faznih pre- 
hodov, študij procesov depozicije in rasti tankih plasti, 
študij difuzije in interakcije ionov in plazme s površinami 
razvoj novih raziskovalnih metod magnetnih resonanc, 
raziskave celičnih membran, transportnih pojavov skozi 
membrane in membranskih receptorjev, uporabna op- 
tika. 

2.3. Teorijska fizika 
Kvantna teorija trkov, struktura jeder, kvantni problem 
več teles, teorija relativnosti, astrofizika, transportni po- 
javi v fiziki trdne snovi, kinetična teorija plinov in tekočin, 
sipanje na površinah, teorija in modeli faznih prehodov, 
dinamika defektov v izolatorskih kristalih, molekularni 
mehanizmi regulacije v bioloških sistemih, matematična 
singulacija regulacijskih procesov v bioloških in drugih 
sistemih. Zunaj usmerjenih programov predvidevamo za- 
četek raziskav na področ ju geofizike. 
Osnovne naloge fizike v srednjeročnem obdobju 
1918-85 so utemeljene z zahtevami za uvajanje novega 
znanja, ki je potrebno za obstoj temeljev stroke, za Vzgo- 
jo kadrov in za pomoč pri razvoju alternativnih energet- 
skih virov ter alternativnih tehnologij, potrebnih za pre- 
strukturiranje gospodarstva. Povezovanje strukture in 
lastnosti snovi ter razvoj novih analiznih metod so eden 
izmed pogojev za razvoj novih materialov in novih tehno- 
logij, ki naj pripomorejo k tehnološki osamosvojitvi go- 

spodarstva. Nadaljnje raziskave na področju jedrske 
energije, sončne energije, direktne konverzije, novih ma- 
terialov za shranjevanje električne in sončne energije ter 
novih izolacijskih materialov so potrebne za rešitev ener- 
gijske krize, ki je pred nami. 
Raziskave na področju jedrske fizike nizkih in srednjih 
energij so skupaj z reaktorsko fiziko osnovnega pomena 
za nadaljnji razvoj jedrske energetike. Raziskave v plazmi 
so najtesneje povezane s prizadevanji za pridobivanje 
energije s pomočjo kontroliranega zlivanja atomskih je- 
der. Raziskave v atomski fiziki so posebnega pomena za 
razvoj nekaterih analitičnih metod. Fizika kondenzirane 
materije je povezana z razvojem novih materialov in 
tehnologij na osnovi tekočih kristalov in feroelektrikov, 
uspešno pa posega tudi v raziskave fizike površin in 
fizike tankih filmov, pomembnih za mikroelektroniko. 
Biofizika je usmerjena v biofiziko membran in regulacij- 
skih procesov ter je povezana z napredkom medicine. 
Raziskave na področ ju elektrooptike odpirajo možnosti 
za nove uporabe v telekomunikacijah in računalništvu. 

3.1. IJŠ, VTŠ MARIBOR 
3.2. IJŠ, IMFM, FNT-VTO FIZIKA, VTŠ MARIBOR 
3.3. IJŠ, FNT-VTO FIZIKA., VTŠ MARIBOR 
4. Znanstvena javnost, izobraževalne ter druge znanstve- 

ne inštitucije, zdravstvo, kmetijstvo, elektrokovinska In- 
dustrija, gradbena industrija 

5.1. 65,650.000 din/1981-85; 13.130.000 din na leto 
5.2. 112.972.000 din/1981-85; 22,594.000 din na leto 
5.3. 31,724.000 din/1981-85; 6,344.000 din na leto 

1.3.1. MEHANIKA 
2. Bodočo strukturo raziskovalne dejavnosti na področju 

mehanike bo v naslednjem petletnem razdobju sestavlja- 
lo sedem podprogramov: 

2.1. dinamika deformabiinih teies 
2.2. matematične metode v mehaniki 
2.3. mehanika tekočin 
2.4. seizmična mehanika 
2.5. stabilnostni oscilacijski problemi 
2.6. statika deformabiinih teles 
2.7. geomehanika 
Mehanika je po vsebini in namenu osnovna znanost, ki se na 
eni strani vrašča na področje uporabne in teoretske matema- 
tike, po drugi pa sega v eksperimentalno raziskovanje. V 
bistvu je mehanika podlaga vseh tehniških vej, zato je njen 
razvoj potreben tako za spremljanje najbolj razvitih tehnologij 
v svetu kot tudi za lastno inovacijsko dejavnost in osamosvoji- 
tev našega gospodarstva. Vse to ima svoj pomen tudi v 
obrambi in ohranitvi naše neodvisnosti. 
Raziskovalno delo na področ ju mehanike je pomembno tudi 
za vzgojo mladih kadrov za pouk mehanike, predvsem v zvezi 
z usmerjenim izobraževanjem. Znano je, da so učiteljska 
mesta za to dejavnost na srednjih šolah mnogokrat nepri- 
merno zasedena. Zaradi fundamentalnih pomenov mehanike 
le-ta vpliva tudi na razvoj in kulturo naroda. 
3. IMFM 
4. Znanstvena javnost, izobraževalne in druge 

znanstvene inštitucije 
5. 3,700.000 din/1981-85; 740.000 din na leto 

1.4.1.METEOROLOGIJA IN 
ASTROGEOFIZIKALNE VEDE 
V letih 1981-85 naj bi imele prioriteto naslednje naloge: 
2.1. Meteorologija 

- klimatske raziskave slovenskega prostora, 
- elementi za izdelavo kratkoročne in srenjeročne prog- 

noze vremena v Sloveniji, 
- fizikalni procesi v mezo-jn mikroskali (fizika oblakov, 

reagenti za preprečavanje toče, širjenje onesnaženja 
v zraku). 

2.2. Astronomija 
- proučevanje problematike razvoja in gibanj v aktivnih 

centrih na Soncu ter hitrostnega polja v mirni atmos- 
feri. 

2.3. Seizmologija 
- razvoj in izpopolnjevanje integralne mreže instrumen- 

tov za spremljanje seizmične aktivnosti in zbiranje 
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podatkov za študij potresov na področju Slovenije in 
drugod, 

- raziskave za potrebe ugotavljanja pogojev za progno- 
zo potresov, 

- študij seizmičnega rizika po slovenskih območjih, ki 
so prizadeta po močnih potresih. 

Raziskave s področja meteorologije, seizmologije in astrono- 
mije so osnovnega pomena za nacionalno znanstveno kul- 
turo. Dvig raziskovalne dejavnosti je velikega pomena za 
racionalno gospodarstvo, čeprav bi za posamezne naloge, ki 
so širšega družbenega pomena, težko našli neposrednega 
uporabnika. Tudi za univerzitetne uč itelje je poleg pedago- 
škega nujno tudi raziskovalno delo, če hočejo ohraniti visoko- 
šolsko raven. 
3. IJŠ, FNT-VTO FIZIKA, B.F; METEOROLOŠKI ZAVOD, IMFM 
4. Znanstvena javnost, izobraževalne in raziskovalne institu- 

cije 
5. 1,300.000 din/1981-85; 260.000 din na leto 
1.5.1. BIOLOGIJA 
V naslednjih letih se bodo raziskave usmerjale v: 
2.1. floristične, vegetacijske in favnistične raziskave, 
2.2. raziskave bioloških procesov in vplivov onesnaževanja 

na ekosisteme v SRS, 
2.3. raziskave strukture in funkcije bioloških sistemov, 
2.4. genetske in biokemijske raziskave. 

Temeljne biološke raziskave imajo poseben pomen za 
skladen razvoj raziskovalne dejavnosti, hkrati pa so tudi 
nacionalnega pomena. 
Rezultati raziskav bioloških pojavov in procesov ter sin- 
teza in razlaga teh rezultatov omogočajo smotrnejše 
vključevanje vseh človekovih dejavnosti v določeno oko- 
lje-, racionalno izkoriščanje in ohranjanje narave ter s tem 
tudi učinkovito varstvo okolja. Razen pomena, ki ga 
imajo temeljne raziskave za mnoge druge raziskovalne 
panoge (kmetijstvo, živilstvo, veterina, medicina, gozdar- 
stvo)" so zato te raziskave nujno potrebne za življenje in 
razvoj č loveka v naši družbi in prostoru. 

3. IBU, B! SAZU 
4. Znanstvena javnost, izobraževalne in raziskovalne insti- 

tucije, zdravstvo, kmetijstvo, živilska industrija 
5.1 36,945.000 din/1981-85; 7,299.000 din na leto 
5.2. 35,000.000 din/1981-85; 7,000.000 din na leto 
5.3. 19,000.000 din/1981-85; 3,800.000 din na leto 
5.4. 10,000.000 din/1981-85; 2,000.000 din na leto 

1.6.1. KEMIJA 
V obdobju 1981*—85 imajo prednost naslednje raziskave: 
2.1 sinteza, karakterizacija in reakcijski mehanizmi v or- 

ganski kemiji (heterociklične spojine, biološko aktivni 
nukleozidi in druge biološko aktivne spojine, organske 
peroksi spojine, naravni produkti, mehanizmi fotokemič- 
nih reakcij); 

2.2. struktura in lastnosti snovi (študij strukture in dinamike 
molekul v trdnem in tekočinah z difrakcijskimi in spek- 
tralnimi metodami ter korelacije z lastnostmi snovi, študij 
plasti na mejah faz in faznih prehodov z računalniško 
stimulacijo, razvoj in uporaba metod kvantne kemije pri 
napovedovanju lastnosti snovi, razvoj in uporaba raču- 
nalniških metod za shranjevanje, klasifikacijo in korela- 
cijo eksperimentalnih podatkov ter struktur, razvoj in 
uporaba metod masne spektrometrije za študij struktur 
in mehanizmov pretvorb); 

2 3. sinteza in karakterizacija anorganskih spojin(sinteze z 
elementarnim fluorom, sinteze z reaktivnimi fluoridi, sin- 
teze novih binarnih fluoridov, kemija žlahtnih plinov, 
kemija hidrazina, sinteze in lastnosti kompleksnih fluori- 
dov, koordinacijske spojine kroma, molibdena in volfra- 
ma, sinteza halometalatov kovin prehoda 3. in 5. skupine 
elementov, študij kompleksnih spojin lantanidov, kineti- 
ka in ravnotežje reakcij pri visokih temperaturah); 

2.4. biokemija proteinov (globularni proteini, študij hidroiaz, 
zlasti proteinaz in njihovih inhibitorjev, študij imobilizira- 
nih encimov, študij strukture proteinov); 

2.5. termodinamika in kinetika kemijskih sitemov(termodi- 
namične iri transportne lastnosti raztopin polielektroli- 
tov, elektrolitov in neelektrolitov, raziskave mehanizmov 
raznih katalitskih procesov); 

2.6. razvoj analiznih metod (spektroskopske metode, elek- 
trokemijske metode, metode na osnovi radioaktivnih in- 
dikatorjev in zaznamovanih spojin, kromatografske me- 
tode). i 

Dosežki kemije v smislu povezovanja strukture in lastnosti, 
razumevanja in obvladovanja kemičnih procesov, razvoja sin- 
teznih in analiznih metod so eden izmed pogojev za razvoj 
novih in izpopolnjenih tehnologij in novih materialov. Usiha- 
nje zalog nekaterih najpomembnejših surovin narekuje kemiji 
iskanje nadomestkov in alternativnih tehnologij, razvoj drugih 
tehnologij pa terja od kemije nove materiale in nove spojine. 
Tem izzivom lahko kemija odgovori le z izpopolnjevanjem 
zaloge znanja. Če to velja v svetovnem meri ju, potem so 
zahteve po kemijskem znanju toliko večje v naših razmerah, 
saj smo zelo revni z osnovnimi surovinami, in lahko to po- 
manjkanje vsaj delno nadomestimo z znanjem. Poudariti je 
treba, da mora biti to lastno znanje, ki se lahko razvija le z 
raziskovalnim delom. Tudi za prenos tujega znanja moramo 
imeti dovolj visoko razvito raven lastnega znanja, dovolj vi- 
soko raven ustvarjalnosti, to pa lahko dosežemo le z razisko- 
valnim delom. Dosežki raziskovalnega dela najdejo, kot kaže 
zgodovina razvoja kemijske tehnologije, slej ko prej uporabo 
v eni ali drugi obliki - neposredno ali posredno. 
Razen tega je treba poudariti še eno razsežnost potrebe po 
raziskovalnem delu oziroma nujnosti, da imamo kadre z me- 
dnarodno veljavo, in to je mednarodna menjava znanja in 
dosežkov. Svetovna zakladnica znanja ni ,v celoti dostopna v 
obliki literature; dober del izkušenj, zlasti pa najnovejši do- 
sežki so dosegljivi le z osebnimi stiki. Da lahko koristimo ta 
del znanja, je treba imeti kader, ki ga je sposoben absorbirati 
in prenesti, treba pa je tudi nekaj ponuditi v zameno. Pretok 
znanja ne more biti le enosmeren. 
3.1. FNT-VTO KEMIJA, KIBK, IJS, VTŠ MARIBOR, MF 
3.2. FNT-VTO KEMIJA, KIBK, IJS 
3.3. FNT-VTO KEMIJA, IJS, KIBK, VTŠ MARIBOR 
3.4. IJS 
3.5. FNT-VTO KEMIJA. IJS. VTŠ MARIBOR 
3.6. FNT-VTO KEMIJA, IJS, KIBK, VTŠ MARIBOR 
4. Znanstvena javnost, raziskovalni in kontrolni laboratoriji 

inštitutov, razvojni laboratoriji v industriji, izobraževalne 
in druge znanstvene inštitucije, živilska in farmacevtska 
industrija, zdravstvo 

5.1. 28,623.000 din/1981-85; 5,724.000 din na leto 
5.2. 40,086.000 din/1981-85; 8,017.200 din na leto 
5.3. 57,200.000 din/1981-85; 1,440.000 din na leto 
5.4. 35,400.000 din/1981-85; 7,080.000 din na leto 
5.5. 17,900.000 din/1981-85; 3,580.000 din na leto 
5.6. 42,000.000 din/1981-85; 8,400.000 din na leto 

1.7.1. GEOLOGIJA 
2.1. naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, pa- 

leontološke in speleogeološke raziskave, 
2.2. biostratigrafske in petrolbško-geokemične raziskave, 
2.3. osnovne geološke raziskave, 

Družbeni pomen pričakovanih rezultatov je, da so obrav- 
navane naloge fundamentalne. Pomembne so za razvoj 
in afirmacijo slovenske geološke vede doma in v tujini ter 
imajo s tega stališča svoj nacionalni in družbeni pomen. 
Obenem predstavljajo solidno bazo za najrazličnejše 
aplikativne naloge, zlasti za iskanje mineralnih surovin in 
energetskih virov. Dosedanje delo je pokazalo, da geolo- 
gija bistveno pomaga raziskavam na drugih področ jih in 
marsikateri rezultati teh strok so odvisni od rezultatov 
geoloških raziskav. Geološka zgradba našega ozemlja, 
zlasti naša mezozojska karbonatna platforma, omogoča 
našim geologom biostratigrafske, sedimentološke in pa- 
leontološke raziskave, ki predstavljajo izhodišče za inter- 
pretacijo podobnih razvojev v drugih delih Mediterana. 
Nekatere študije so prav zaradi te geološke pozicije me- 
dnarodnega značaja. 
Isto velja za petrološke raziskave in za naša alpska rudi- 
šča barvnih kovin, kar je pokazal že pred leti mednarodni 
kongres o alpskih rudišč ih na Bledu. 

3. Inštitut za paleontologijo SAZU. Inštitut za raziskavo kra- 
sa SAZU, inštitut za geologijo FNT-VTO Montanistika, 
Geološki zavod Ljubljana 

4. Izobraževalne in druge kulturno-raziskovalne inštitucije, 
znanstvena javnost 
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5.1. 24,500.000 din/1981-85; 4,900.000 din na leto 
5.2. 7,540.000 din/1981-85; 1,508.000 din na leto 
5.3. 7,160.000 din/1981-85; 1,432.000 din na leto 

2. TEHNIŠKE VEDE 
Področ je tehniških ved, ki obsega 12 znanstvenih disciplin, je 
bolj kot katerokoli drugo področje vpeto v inovacijsko verigo 
od temeljnih raziskav prek uporabnih do razvojnih raziskav. 
Je tudi področ je, kjer se morajo praviloma najprej pokazati 
ekonomski uč inki temeljnih raziskav. Hkrati pa gre za po- 
droč je, kjer je velikokrat težko potegniti mejo ločnico med 
temeljnimi in uporabnimi raziskavami, in za področje, ki mora 
biti zelo tesno povezano z naravoslovnimi znanostmi, saj prav 
iz njih črpajo osnovna spoznanja o nadaljnjem razvoju. 

2.1 ELEKTROTEHNIKA 
Skupni usmerjeni in posebni raziskovalni program s področja 
elektrotehnike je osnova po smernicah srednjeročnega na- 
črta SR Slovenije za obdobje 1981-85, ki prav tej panogi 
gospodarstva priznava največjo propulzivnost in možnost ra- 
zvoja. Elektrotehnika ima tudi velik infrastrukturni pomen za 
druge panoge, ki se bodo ob njej naprej razvijale. Program, ki 
ga navajamo, v precejšni meri podpira tudi JLA. 

2.2. RAČUNALNIŠTVO 
Računalnik je postal osnovni in nepogrešljivi pripomoček pri 
avtomatiziranju numeričnih in simboličnih postopkov na vseh 
področjih človekove dejavnosti, postaja pa tudi vse bolj »pa- 
meten« pomočnik človeku pri reševanju zahtevnih proble- 
mov. Zaradi tega so računalniške vede infrastrukturnega po- 
mena za skoraj vse druge znanstvene panoge. 
Predlagani program ima za cilj razvijati teoretske osnove in 
metode, ki so skupne računalniškim aplikacijam na raznih 
področ jih ter metodološka in programska sredstva za razvoj 
domače računalniške industrije in zahtevnih računalniških 
aplikacij. 

2.3. AVTOMATIKA 
Skupni usmerjeni raziskovalni program s področja avtoma- 
tike obsega razvojno raziskovalno dejavnost s področja so- 
dobne teorije avtomatskega vodenja oziroma regulacije dina- 
mičnih sistemov in procesov, računalniško simulacijo in iden- 
tifikacijo procesov ter aplikacije na številnih tehniških in nete- 
hniških ter interdisciplinarnih področjih. 

2.4. STROJNIŠTVO 
Strojništvo, kot ena od najmočnejših industrijskih dejavnosti, 
obsega izdelavo najrazličnejših naprav, transportnih siste- 
mov, delovnih sredstev, energetskih strojev ter naprav itd. na 
eni strani, na drugi strani pa razvija sodobno tehnologijo, ki je 
potrebna za izdelavo najrazličnejših vrst proizvodov v naši 
strojni industriji. Proizvodna tehnologija pa je pomembna 
seveda tudi v industrijah elektrotehnike, strojne industrije, 
kovinsko predelovalne industrije, metalurgije itd. Prispevek 
strojne industrije k slovenskemu nacionalnemu dohodku 
znaša za področje strojništva okrog 18% in je v primerjavi z 
drugimi industrijskimi panogami daleč najmočnejše po- 
dročje. Ker predstavlja strojna industrija s sodobno, spo- 
sobno proizvodno tehnologijo hrbtenico industrijske moč i 
države ter daje osnovo za uspešen razvoj vojne industrije, 
utrjuje naš gospodarski položaj glede na dežele v razvoju ter 
položaj naše države kot samoupravne skupnosti v Evropi 
nasploh, je pomen in vloga raziskovalnega in razvojnega dela 
na tem področju izrednega pomana za naš prihodnji razvoj in 
za mesto, ki ga bomo v svetu lahko zasedli. 

2.5. GRADITELJSTVO 
Problematika raziskovalne dejavnosti na področju gradi- 
teljstva je opredeljena predvsem z naslednjimi karakteristi- 
kami: izredno heterogena struktura, nepovezanost na gospo- 
darskem področju, veliko nesorazmerje med družbenimi in 
gospodarskimi potrebami po raziskavah, izredno velike upo- 
rabniške baze na eni strani, na drugi pa deficitarna nekonti- 

nuirana raziskovalna dejavnost in informatika na zelo nizki 
ravni. Zlasti panoga gradbeništva, skozi katero se vlagajo 
ogromna družbena sredstva v investicije, je zaradi pomanjka- 
nja lastne, tako temeljne kot na to navezujoče se aplikativne 
in razvojno raziskovalne dejavnosti prišla v položaj, ko ta 
pomanjkljivost že ovira nadaljnji razvoj, ko predvsem pomeni 
prehod na industrializirano gradnjo in izvoz. 
Dosedanja prizadevanja za načrtno in organizirano razisko- 
valno delo so bila usmerjena tako v obujanje zavesti o potreb- 
nosti raziskovalnega dela v združenem delu kot v organizira- 
nje izvajalcev raziskav, da bi sledili potrebam družbe in go- 
spodarstva na tem področju. 

2.6 KEMIJA 
Kemija, kot ena osnovnih naravoslovnih ved, predstavlja 
osnovo tehniškega razvoja č loveštva, kemijska industrija pa 
se uvršča med najbolj uspešne gospodarske dejavnosti v 
svetu. Slovenska kemijska industrija prispeva 20% vrednosti 
jugoslovanske proizvodnje, hkrati pa predstavlja s svojimi 
proizvodi osnovo za dejavnost drugih industrijskih panog. 

2.7. TEKSTILNA TEHNOLOGIJA iN 
USNJARSKO-PREDELOVALNA INDUSTRIJA 
V naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno usmeriti 
temeljne in dolgoročne raziskave predvsem v: 
- razširjanje in poglabljanje temeljnega znanja, ki je nujno 
potrebno za osvajanje novih spoznanj pri izboru in razvoju 
surovinske osnove ter osvajanju novih, višjih oblik organizira- 
nja tehnologij; 
- dvig strokovne ravni raziskovalnega dela, vzgajanje in izo- 
braževanje novih, mladih raziskovalnih kadrov na tem, ka- 
drovsko tako deficitarnem področju. 

2.8. PROMET IN ZVEZE 
Nekatere veje prometa delujejo kot dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, zato bodo tudi izsledki raziskav usmer- 
jeni k skladnejšemu in uč inkovitejšemu razvoju na področju 
prometa in zvez, zlasti pa k: 
- oblikovanju funkcionalno enotnega prometnega sistema; 
- pospešeni racionalizaciji pretoka blaga (z vidika optimal- 
nega izkoriščanja infrastrukture in optimalne družbene renta- 
bilnosti prometnih storitev); 
- racionalnejšemu povezovanju prometnega sistema in zvez 
SRS z jugoslovanskim in mednarodnim prometnim sistemom; 
- racionalnejši uporabi energije in varnosti v prometu; 
- krepitvi varnostne in obrambne sposobnosti ter zmanjšanju 
negativnega vpliva prometa na človekovo okolje. 

2.9. ENERGETIKA 
Za raziskave v energetiki je značilno, da so zelo interdiscipli- 
narne in da jih morajo izvajati tako nekateri ožje specializirani - 
raziskovalci, kot tudi drugi široko sistemsko usmerjeni. Za 
»energetske« je sicer mogoče šteti tudi številne raziskave, ki 
se izvajajo na drugih tehniških področjih, vendar pa gre pri 
njih le za zelo konkretne probleme, katerih cilj je č im ustrez- 
nejša in racionalnejša izraba energije pri določenih porabni- 
kih energjje, t. j. nekaterih aparaturah, stavbah, ipd. 
V predloženem programu štejejo kot »energetske« le razi- 
skave, ki obravnavajo sistemska vprašanja pokrivanja seda- 
njih in prihodnjih potreb po energiji, vlogo energije v širšem 
narodnem gospodarstvu, sistemske možnosti racionalizacije 
izrabe razpoložljive primarne energije in končno uvajanje 
tistih novejših tehnologij za oskrbovanje z energijo, ki še niso 
prišle v industrijsko proizvodnjo. 

2.10. GEOLOGIJA 
Temeljne geološke raziskave v SR Sloveniji so v velikem 
zaostanku v primerjavi z nivojem raziskav v svetu, pa tudi v 
določeni meri s tovrstnimi raziskavami v drugih republikah. 
Geologija se je v SR Sloveniji razvila šele po drugi svetovni 
vojni in je bila usmerjena predvsem v aplikativne raziskave za 
reševanje najbolj perečih problemov gospodarstva, to je za 
potrebe rudarstva in gradbeništva. Z izpopolnjevanjem dose- 
danjih in uvajanjem novih metod raziskav (paleontologija, 
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sedimentologija, petrologija) so se ugotovili novi elementi, ki 
dokazujejo nove rešitve v različnih geoloških aplikativnih razi- 
skavah. 
V skupnem programu RSS so zajete Temeljne geološke razi- 
skave za izdelavo geoloških kart, medtem ko je preostali del 
geologije vključen v program odkrivanja in raziskovanja suro- 
vin splošnega pomena v okviru Enote RSS za program suro- 
vin splošnega pomena. 

2.11 RUDARSTVO 
Glede na poznano usmeritev razvoja našega gospodarstva v 
naslednjem srednjeročnem obdobju (1981-85) in naprej, je 
potrebno razviti domačo surovinsko bazo predvsem v energe- 
tiki (premog, uran) kot tudi v predelovalni industriji na bazi 
domače tehnologije. 
Gospodarno pridobivanje mineralnih surovin je možno edi- 
nole ob nenehnem spremljanju in razvijanju sodobne tehno- 
logije eksploatacije in predelave. Rudarstvo je bolj kot katera- 
koli druga industrijska panoga vezana na obsežnejša razisko- 
valna dela glede specifičnih posameznih nahajališč in rudišč  
ter na reševanje posebnih problemov, ki so s temi poseb- 
nostmi povezani. 
Razvoj specifične tehnologije za predelavo domačih mineral- 
nih surovin nam bo zagotovil kvaliteto surovin in s tem močno 
razširil uporabo domačih surovin. 
Posebno pozornost pri raziskavah pridobivanja vseh vrst mi- 
neralnih surovin je treba nameniti tudi načinu pridobivanja, ki 
ne ruši naravnih pogojev življenja in zagotavlja varno delo. 
Samo s pospešenim raziskovalnim delom v rudarstvu je 
možno doseč i zastavljene cilje glede večje neodvisnosti v 
preskrbi z energijo in ostalimi mineralnimi surovinami. 

2.12. METALURGIJA 
Osnove za srednjeročni raziskovalni program izhajajo iz spe- 
cifičnosti razvojnih programov slovenske metalurgije. Analiza 
le-teh nakazuje naslednje zadolžitve: 
Črna metalurgija 
- večja prilagodljivost uporabi domačih surovin in različnih 

vrst energije; 
- povečanje produktivnosti, izboljšanje splošnega izplena; 
- uvajanje ponovčne metalurgije, konti litja gredic in slabov, 

optimizacija EPŽ postopka; 
- programska usmeritev predvsem visoko kvalitetne proiz- 

vodnje v zahteve predelovalcev in finalistov, pri čemer 
izstopajo jekla s povišano mejo plastičnosti in dobre vari- 
vosti, nerjaveča in visokosti i ci rana jekla, specialna orodna 
jekla, proti koroziji odporna jekla, tanka pločevina za mo- 
torno industrijo itd. 

Barvna metalurgija 
- avtomatizacija in krmiljenje tehnoloških procesov, znižanje 

porabe vseh vrst energije; 
- optimizacija in ekonomsko utemeljena modernizacija litja, 

stiskanja, vlečenja, kovanja, osvajanje novih kvalitet kovin 
in njihovih zlitin; 

- obsežnejše izkoriščanje domačih surovin za proizvodnjo 
ferozlitin, kompleksnih dezoksidantov, plemenitih kovin in 
zlitin ter pomožnega materiala v livarstvu; 

- izboljšanje ekoloških razmer. 
Livarstvo 
- osvojitev tehnologije, izdelave najtežjih jeklenih ulitkov za 

turbine, ladjedelništvo, izdelava lahkih in srednje težkih 
ulitkov za razne strojne objekte; 

- v sivih livarnah je treba osvojiti ulitke iz nodularne in spe- 
cialne sive litine za potrebe motorne, avtomobilske indu- 
strije in za posebne namene ter osvojiti nove tipe valjev; 

- povečati je potrebno proizvodnjo in kvaliteto ulitkov iz 
aluminija, bakra, njihovih zlitin ter osvajati zlitine za arma- 
ture, grelna telesa in za posebne namene. 

USMERJENI RAZISKOVALNI 
PROGRAMI 
2.1.1. Mikroelektronika 
1.1. Program zajema raziskave na področ ju monolitnih in 

hibridnih vezij. Program, ki je prilagojen uporabnikom, 

pa je v snovanju novih aplikacij, mikroelektronskih te- 
hnologij pri gradnji elektronskih sistemov nove genera- 
cije, v sodelovanju pri reševanju tehnoloških problemov 
in pri vzgoji kadrov. 

1.2. Vsebina raziskav 
2.1. Monolitna vezja 

- Raziskave pri postopkih suhe fotolitografije, direktne- 
ga eksponiranja silicijevih rezin z elektronskim žar- 
kom in depozicij tankih plasti (plazma, LPCVD) za 4 in 
2 um tehnologije; 

- snovanje načrtovalnih postopkov in postopkov za te- 
stiranje za zelo obširna integrirana vezja (VLSI); 

- analitične metode za raziskave kvalitete deponiranih 
plasti (AES, ESCA); 

- raziskave s področja primarne zaščite monolitnih vezij 
in metod inkapsulacije. 

2.2. Hibridna vezja 
- Vakumska depozicija in vrednotenje večplastnih viso^ 

ko stabilnih uporovnih, dielektričnih in prevodnih pla- 
sti; 

- razvoj metod za analizo tipografije tenkoplastnih vezij 
in za določanje zanesljivosti; 

- raziskave na področju večplastnih debeloslojnih vezij 
z loč ljivostjo 100 um in glede na mikrostrukturo in 
termično analizo; 

- raziskave lastnosti debeioplastnih past in substratov 
ter študij postopkov za njihovo izdelavo. 

1.3. Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jožef Štefan in 
ISKRA 

1.4. Uporabnik rezultatov je celotna elektronska industrija in 
s tem vsa industrija. 

1.5. 53,778.000 din 1981-85; 10,775.600 din na leto 

2.1.2. Profesionalizacija elementov s 
poudarkom na senzorjih, podajalnikih in 
pretvornikih 
2.1. Projekt zajema raziskave in razvoj sodobnih materialov, 

tehnologij in komponent za elektroniko. Cilj projekta je 
posodabljanje sedanjih in uvajanje novih komponent 
profesionalne kvalitete. Posebna pozornost bo namenje- 
na doseganju zahtevanih električnih karakteristik in nji- 
hovi stabilnosti, visoki zanesljivosti in miniaturizaciji ter 
uporabi domačih surovin in nadomestnih materialov. 
Predvidevamo reševanje naslednjih skupin nalog: 

2.2. Vsebina raziskav 
- Raziskave in razvoj novih sodobnih materialov, kot so 

feromagnetna, feroelektrična in polprevodna kerami- 
ka, vakuumski materiali, kontaktni materiali in spajke, 
piezokeramika in ionski pretvorniki, materiali za op- 
toelektroniko, izdelki iz prašne metalurgije itd.; 

- raziskave in razvoj sodobnih tehnologij, kot so depozi- 
cija tankih plasti, debelopiastna tehnologija, tehnolo- 
gija magnetnih mehurjev, tehnologija spojev steklo- 
kovina in keramika-kovina, tehnologija spajkanja in 
varjenja, sodobna keramična tehnologija (nalivanje, 
vroče stiskanje), inkapsulacija itd.; 

- raziskave in razvoj sodobnih komponent s posebnim 
poudarkom na miniaturizaciji, kvaliteti in zanesljivo- 
sti, kot so večplastni monolitni kondenzatorji, tanko- 
plastna vezja, zašč itni elementi (varistorji, pozistorji), 
tankoplastni potenciometri, subminiaturni releji in 
upori, displeji itd.; 

- mikrostrukturna karakterizacija s sodobnimi metoda- 
mi (TEM, TED, mikroanaliza SIMS, AES itd.) ter razvoj 
metodike; 

- razvoj teoretičnih in praktičnih osnov za ugotavljanje 
in zagotavljanje parametrov zanesljivosti. 

2.3. Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Inštitut 
Jožef Štefan, ISKRA, Fakulteta za elektr., Metalurški in- 
štitut. 

2.4. Uporabnik raziskav je celotna elektronska industrija. 
2.5. 42,290.000 din/1981-85; 8,458.000 din na leto 

2.1.3. Komunikacijski sistemi 
3.1. Ker se stopnjujejo potrebe po integriranem komunicira- 

nju, bi bilo v naslednjem srednjeročnem obdobju potreb- 
no dobiti rezultate raziskav, na katere se bi oprli pri 
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graditvi telekomunikacijskih omrežij po letu 1985 
3.2. Vsebina raziskav 

Potrebno je raziskati tak sistem, da bi dal teoretično in 
eksperimentalno vse komponente integriranega teleko- 
munikacijskega sistema, in sicer: 
- digitalni komunikacijski terminal za različne izvorne 

oblike informacij; 
- tehniko in medij prenosa med digitalnim komunikacij- 

skim terminalom in komunikacijskim centrom; 
- procesiranje integriranih služb v komunikacijskih cen- 

trih; 
- tehniko in medij prenosa med komunikacijskimi cen- 

tri. 
Pri rezultatih medija prenosa gre predvsem za optične 
atmosferske prenose in optične prenose po optovodni- 
kih zaradi naslednjih prednosti pred žičnimi prenosi:, 
- širok frekvenčni pas, 
- neobčutljivost za elektromagnetne motnje, 
- niso potrebne druge zaščite proti streli, 
- zagotavlja tajnost prenašanih podatkov, 
- surovin je v naravi v izobilju. 

3.3. Fakulteta za elektrotehniko, ISKRA, Inštitut Jožef Štefan 
3.4. Uporabnik raziskav je celotna družba. 
3.5. 20,229.000 din/1981-85; 4,045.000 din na leto 

2.1.4. Električna medicinska stimulacija in 
meritve 
4.1. Program obsega kibemetske aspekte področja funkcio- 

nalne električne stimulacije ekstremitet, električne sti- 
mulacije seč il, nuklearne diagnostike, ultrazvočne diag- 
nostike, uporabe vakuumskih sistemov v medicini in 
področje merilne diagnostike ter terapevtske elektrote- 
hnične instrumentacije v medicini. Komplementarne ra- 
ziskave bodo potekale na medicinskem področju. Sku- 
pen razuiiai bodo originaine in uč inkovitejše terapevtske 
ter diagnostične metode v medicini, ki bodo uporabne ne 
samo v naštetih ožjih področjih rehabiliracije in terapije 
bolnikov, temveč tudi v drugih vejah medicine. 

4.2. Vsebina raziskav 
- FESE - funkcionalna električna stimulacija ekstremi- 

tet, 
- FESUM - funkcionalna električna stimulacija urogeni- 

talnih mehanizmov, 
- električne naprave za nuklearno medicino, 
- vakuumske naprave za medicino, A 
- ultrazvočne naprave za medicino, 
- električna oprema za medicino in rehabilitacijo 

4.3. Inštitut Jožef Štefan, IEVT, Fakulteta za elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor 

4.4. Zdravstvo, elektronska industrija 
4.5. 28,430.000 din/1981-85; 5,286.000 din na leto. 

2.2.1 Temeljne raziskave računalniške tehnike 
1.1. Ta usmerjeni raziskovalni program obsega študij temelj- 

nih problemov pri načrtovanju, vzdrževanju in proizvod- 
nji računalniške materialne opreme. Namen teh raziskav 
je razvoj novih računalniških struktur ter razvoj metod, 
postopkov in računalniških tehnik za modeliranje, načr- 
tovanje in diagnosticiranje računalniške materialne 
opreme. 

1.2. Vsebina raziskav 
- teoretske osnove načrtovanja digitalnih sistemov ter 

metode in postopki za načrtovanje računalniške ma- 
terialne opreme; 

- formalni modeli-, jeziki in sistemi za opisovanje raču- 
nalniških struktur; 

- optimizacija, simulacija in verifikacija sinteze digital- 
nih sistemov; 

- zanesljivost in diagnosticiranje računalniških siste- 
mov; 

- računalniške arhitekture; 
- mikroprogramirani računalniški sistemi; 
- večprocesorski računalniški sistemi. 

1.3 Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za elektrotehniko, Visoka 
tehniška šola Maribor 

1.4. Računalniška proizvodnja 
1.5. 19,890.000 din/1981-85; 3,978.000 din na leto. 

2.2.2. Računalniški komunikacijski sistemi in 
mreže 
2-1. Ta_ program obsega raziskave na stič išču med računal- 

ništvom in komunikacijami, ki postajata vse bolj tesno 
prepletena tako v uporabniškem kot tehnološkem pogle- 
du. Namen programa je razvoj in analiza teoretičnih 
modelov in praktičnih rešitev računalniških mrež in ko- 
munikacijskih sistemov ter sistemov s porazdeljenimi 
računalniškimi kapacitetami. 

2.2 Vsebina raziskav 
- študij in razvoj specifikacij za nove funkcije, ki jih 

omogoča kombinacija računalništva in komunikacij; 
- standardizacija na slovenski in jugoslovanski ravni, 

razvoj in preskušanje skupnih rešitev industrije pri 
nas; 

- študij potrebe in karakteristik javne mreže za prenos 
podatkov v SRS in SFRJ (kot pomoč PTT); 

- študij in razvoj visokih mrežnih protokolov; 
- študij in razvoj lokalnih mrež za interakcijo informacij- 

skih sistemov v več jih delovnih organizacijah; 
- inteligentni mrežni prilagojevalniki in mrežni videoter- 

minal; 
- formalni modeli distribuiranih sistemov; 
- programski jeziki za distribuirano procesiranje in pa- 

ralelno programiranje. 
2.3. Inštitut Jožef Štefan, Visoka tehniška šola Maribor, Fa- 

kulteta za elektrotehniko 
2.4. Celotno gospodarstvo 
2.5. 6,630.000 din/1981-85; 1,326.000 din na leto. 

2.2.3. Temeljne raziskave za programsko 
opremo 
3.1. Ta usmerjeni program obsega raziskave teoretskih 

osnov računalništva ter metodologije razvoja računalni- 
ških aplikacij. Namen teh raziskav je razvoj računalniških 
metod, jezikov in sistemov za razvoj računalniške sistem- 
ske in aplikativne programske opreme vključno s pro- 
gramsko opremo za avtomatizacijo projektiranja na naj- 
različnejših področ jih uporabe. 

3.2 Vsebina raziskav 
- teorija algoritmov in formalnih jezikov; 
- temeljne raziskave osnovne sistemske programske 

opreme; 
- visokonivojski programski jeziki za programiranje spe- 

cializiranih sistemov; 
- teoriia paralelnega programiranja za razvoj multipro- 

cesorskih in distribuiranih sistemov; 
- teorija operacijskih sistemov s teorijo razvrščanja; 
- metodologija struktuiranega in modularnega progra- 

miranja; 
- metodologija informacijskih sistemov in podatkovnih 

baz; 
- metode računalniške grafike; 
- avtomatično projektiranje; 
- interaktivne metode programiranja; 
- metodologija programiranja za raziskave biosistemov. 

3.3. Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za elektrotehniko, Visoka 
tehniška šola Maribor 

3.4. Računalništvo, celotna družba 
3.5. 21,080.000 din/1981-85; 4,216.000 din na leto 

2.2.4. Kletode umetne inteligence 
4.1. Program temeljnih raziskav na področ ju umetne inteli- 

gence je usmerjen v študij principov in razvoj računalni- 
ških metod za reševanje logično kompleksnih problemov 
oziroma za uč inkovit razvoj zahtevnih računalniških apli- 
kacij, ki zahtevajo elemente umetne inteligence. Namen 
teh raziskav je razvoj inteligentnih programskih in robot- 
skih sistemov ter uporaba slovenskega jezika za komuni- 
ciranje z računalniškimi sistemi. 

4.2. Vsebina raziskav 
- avtomatsko reševanje problemov in hevristične me- 

tode; 
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- ekspertni informacijski sistemi; 
- avtomatsko učenje; 
- programski jeziki za umetno inteligenco in avtomatsko 

programiranje; 
- računalniški vid; 
- inteligentni roboti; 
- računalniške metode za obravnavanje slovenščine; 
- komuniciranje z računalnikom v slovenskem jeziku; 
- računalniške metode za reševanje nenumeričnih pro- 

blemov. 
4.3 Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za elektrotehniko 
4.4. Računalniški sistemi, celotna družba 
4.5. 15,000.000 din/1981-85; 3,000.000 din na leto. 

2.3.1. Računalniška avtomatizacija sistemov in 
procesov 
1.1. V avtomatiki je še poseben poudarek na sodobnem raču- 

nalniškem vodenju oziroma regulaciji industrijskih pro- 
cesov in na tehnologiji ustreznih merilnikov oziroma 
dajalnikov, naprav in procesnih računalnikov in na ra- 
zvoju ustreznih algoritmov vodenja in pripadajoče pro- 
gramske opreme. 

1.2. Vsebina raziskav 
- teorija in aplikacija moderne sistemske teorije in avto- 

matskega vodenja sistemov; 
- tehnologija sodobnih regulacijskih sistemov oziroma 

sistemov za računalniško vodenje in nadzor; 
- optifnalni regulacijski sistemi; 
- metode analize in sinteze zveznih in diskretnih, deter- 

minističnih in stohastičnih multivariabilnih in velikih 
sistemov; 

- ,teorija adaptivnih sistemov; 
- programski paketi za analizo sistemov in sintezo vode- 

nja; 
- matematične metode za vodenje sistemov. 

1.3. Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jožef Štefan, Visoka 
tehniška šola Maribor 

1.4. Avtomatizacija v industriji 
1.5. 29,984.000 din/1981-85; 5,996.800 din na leto 

2.3.2. Robotika in manipulatorji 
2.1. Tovrstne raziskave so osnova za uspešno uvajanje kom- 

pletne avtomatizacije v skoraj vse industrijske procese, 
tako v procesni kot kosovni proizvodnji, kar je tudi pre- 
dvideno z našim družbenim planom in ostalimi smerni- 
cami razvoja naše industrijske posodobitve, povečevanja 
produktivnosti in kvalitete. 

2.2. Vsebina raziskav 
- modeliranje in simulacija robotov; 
- vodenje robotov; 
- materialna in programska oprema za robotske si- 

steme; 
- aktuatorji in senzorji za robote; 
- prijemala in drugi robotski nastavki. 

2.3. Inštitut Jožef Štefan, Visoka tehniška šola Maribor 
2.4. Slovenska industrija 
2.5. 14,500.000 din/1981-85; 2,900.000 din na leto. 

2.3.3 Modeliranje, identifikacija in avtomatsko 
razpoznavanje 
3.1. V okviru tega usmerjenega raziskovalnega programa bo- 

do izvajane raziskave, ki imajo še poseben pomen za 
industrijski napredek naše družbe ter za njeno osamo- 
svojitev od uvoza tehnologije in znanja. 

3.2. Vsebina raziskav 
- metode teoretičnega in eksperimentalnega modelira- 

nja; 
- strukturna in parametrična identifikacija; 
- estimacija parametrov zaprtozančnih in nelinearnih 

sistemov; 
- modeliranje stohastičnih sistemov; 
- analogno-hibridna, digitalna in interaktivna simulacija 

zveznih sistemov; 
- simulacija časovno diskretnih sistemov; 
- simulacija diskretnih dogodkov; 
- simulacijski jeziki; 

- računalniška grafika za simulacijo; 
- koncepti paralelnega računanja; 
- identifikacija in matematično poenostavljanje siste- 

mov z zveznimi in diskretnimi metodami; 
- analiza signalov in podatkov. 

3.3. Inštitut Jožef Štefan, Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA 

3.4. Slovenska industrija 
3.5. 13,816.000 din/1981-85; 2, 763.200 din na leto. 

2.4.1. Obdelovalni sistem in proizvodna 
kibernetika 
1.1. Cilj raziskavvtem projektu je izboljšati ininovirati tehno- 

logijo, delovna sredstva ter organizacijo proizvodnje v 
strojni in elektroindustriji z uvedbo računalnikov v proiz- 
vodnjo, uvajanje fleksibilne avtomatizacije v konstrukcij- 
skem, proizvodnem in montažnem procesu (NC, CNC, 
DNC), razvoj proizvodnih celic in celičnih TOZD, razvoj 
modularnih obdelovalnih, delovnih, montažnih in strež- 
nih računalniško krmiljenih sistemov, njihovih elemen- 
tov, ki bodo prispevali k inoviranju lastne baze proiz- 
vodov visoke tehnologije. 

1.2. Vsebina raziskav 
- raziskave na področju NC-tehnologije, programiranje 

NC-sistemov, sistemov orodij, banka tehnoloških in 
konstrukcijskih podatkov, NC-krmilni sistemi, razi- 
skava postopkov konstruiranja, priprave proizvodnje 
in programiranje v dialogu z računalnikom, adaptivno 
krmiljenje NC-sistemov, povezava NC-sistemov v flek- 
sibilne integrirane obdelovalne sisteme z računalni- 
kom in robotom, grupna tehnologija proizvodne NC- 
celice in celični TOZD; 

- raziskave obdeloval nosti materialov: korelacija med 
metalurškimi in obdelovalnimi lastnostmi, integriteta 
površin, mehanizmi obdelovalnih procesov, nekon- 
vencionalni postopki (elektroerozija, elektrokemična 
obdelava, izdelava elektrod), identifikacija in optimi- 
ranje procesov; 

- raziskave in razvoj modularnih obdelovalnih, delovnih, 
strežnih ter montažnih in merilnih sistemov, krmilje- 
nih z mikroprocesorji, elementi in sistemi za pnevma- 
tično in hidravlično krmilno tehnologijo, servosistemi 
za krmiljenje delovnih procesov, merilni senzorji za 
avtomatizacijo delovnih naprav in postopkov; vpe- 
njalni sistemi v modularni gradnji; 

- raziskave statičnih in dinamičnih lastnosti. 
1.3. Strojna fakulteta, Inštitut Jožef Štefan, Visoka tehniška 

šola Maribor, TAM 
1.4. Strojna in elektroindustrija 
1.5. 30,200.000 din/1981-85; 6,040.000 din na leto. 

2.4.2 Delovni, transportni stroji, strojni elementi 
in konstruiranje 
2.1. V tem projektu so predvidene raziskave na različnih 

področjih, in sicer o na novo razvitih in že znanih strojnih 
elementih, o vplivih materiala na oblikovno trdnost, razi- 
skava samega konstrukcijskega procesa in njegove si- 
stematike ter uvajanje računalnika v konstrukcijski pro- 
ces za izračun strojnih elementov ter njihov transfer v 
konstrukcijske biroje. 

2.2. Vsebina raziskav 
- uvajanje avtomatiziranega procesa konstruiranja v 

konstrukcijske in projektivne biroje; 
- raziskava ustrezne organizacije banke podatkov za 

konstrukcijski proces; 
- raziskava optimizacijskih pogojev pri konstrukcijskem 

procesu; 
- raziskava in razvoj delovnih sistemov (strojev); 
- raziskava in razvoj posameznih komponent delovnih 

strojev in strojnih elementov; 
- raziskava materialnih lastnosti, ki so pomembne v 

konstrukcijskem procesu. 
2.3. Visoka tehniška šola Maribor, TAM, Strojna fakulteta 
2.4. Strojna industrija 
2.5. 14,500.000 din/1981-85; 2,900.000 din na leto 
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2.4.3. Turbinski stroji 
3.1. V okviru tega projekta so predvidene raziskave na po- 

dročju hidrodinamike, in sicer tiste problematike, ki je še 
posebej pomembna za izračun turbinskih strojev, nada- 
lje so predvidene raziskave in razvoj na področ ju čelnih 
turbin in nekaterih zahtevnejših elementov vodnih ener- 
getskih strojev in črpalk. 

3.2. Vsebina raziskav 
- področ je vodnih turbin; 
- področje črpalk. 

3.3. Strojna fakulteta, Visoka tehniška šola Maribor, Inštitut 
za turbinske stroje 

3.4. Industrija turbin in črpalk 
3.5. 10,600.000 din/1981-85; 2,120.000 din na leto. 

2.4.4.Vozila in motorji 
4.1. V okviru teh raziskav bo proučena vrsta problemov, ki se 

nanašajo na ekonomičnost, povečanje specifične moč i 
motorjev z majhnimi močmi, poudarek bo dan tudi pro- 
blematiki alternativnih goriv in konstrukcije motorjev za 
taksna goriva, nadalje raziskava dvokoles kot masovne- 
ga transportnega sistema za individualni prevoz ter ra- 
zvoj računalniških metod za izračun konstruiranja in 
simuliranja delovanja vozil in motorjev ter njihovih aare- 
gatov. 3 

4.2. Vsebina raziskav 
prispevki prihodnjemu razvoju pogonskih strojev za 
lažja cestna štirikolesna in za dvokolesna vozila; 

- raziskave za povečanje specifične moči, izboljšanje 
ekonomičnosti in ekoloških lastnosti današnjega 
koncepta gradnje motorjev v diapazonu majhnih mo- 
torjev za dvokolesna vozila do motorjev za gospodar- 
ska cestna vozila; H 

- izboljšanje zagonskih in eksploatacijskih lastnosti po- 
gonskih agregatov gospodarskih vozil; 

- alternativna goriva za pogon motorjev z zunanjim izvo- 
rom vziganja (etanol); 

- obraba delov motorja - metoda ugotavljanja in vre- 
dnotenja; 

dvokolesno vozilo kot sredstvo masovnega prevoza - 
raziskava njegovega prihodnjega razvoja; 

analiza napetostnih stanj in deformacij v strukturalnih 
in sekundarnih sistemih vozil in motorjev;* 

- razvoj sistemov vzmetenja kolesnega sklopa in drugih 
sklopov gospodarskih vozil in prikolic — aktivno pnev- 
matsko vzmetenje; 

- razvoj specialnih delovnih agregatov in opreme qo- 
spodarskih vozil in prikolic; 

- razvoj sistemov, ki prispevajo k varnosti obratovanja z 
vozili in prikolicami; 

- razvoj računačniških metod za definiranje, konstruira- 
nje in simuliranje delovanja vozil in motorjev ter nji- 
hovih agregatov. 

4'3' rrviAe visoka tehniška šola Maribor, TAM, IOMOS, ZRMK 
4.4. Industrija vozil 
4.5. 28,000.000 din/1981-85; 5,600.000 din na leto 

2.4.5. Procesna tehnika 
5.1. V okviru raziskav na tem projektu bo posebna pozornost 

namenjena razvoju naprav za nekatere procesne tehnike, 
s tem da bi se povečal delež domače opreme v procesni 
industriji, izvedene bodo nekatere fundamentalne razi- 
skave transportnih lastnosti eno in dvofaznih snovi ter 
raziskave naprav za izvedbo mehanskih postopkov pro- 
cesne tehnike kot mletje, sejanje itd. 

5.2. Vsebina raziskav 
- razvoj naprav za izvedbo operacij procesne tehnike; 
- povečanje deleža domače opreme v procesni indu- 

striji; 
- transportne lastnosti eno in dvofaznih snovi; 
- raziskave naprav za izvedbo mehanskih postopkov 

procesne tehnike; 
- vplivi tehnoloških postopkov za racionalizacijo ener- 

gije. 

5.3. Strojna fakulteta, Inštitut za turbinske stroje, ZRMK Vi- 
soka tehniška šola Maribor 

5.4. Proizvodnja opreme v procesni industriji 
5.5. 14,000.000 din/1981-85; 2,800.000 din na leto. 

2.4.6. Varjenje 
6.1. V okviru tega projekta bodo raziskani različni varilni 

stroji in naprave, pri čemer bo dan poudarek avtomatiza- 
ciji tega postopka, nadaljnje težišče raziskav bo usmerje- 
no v tehnologijo varilnih postopkov, še posebej glede na 
različne sorodne postopke varivosti jekel in nekovin, 
toplotno obdelavo zvarov in konstrukcij ter tehnološko 
procesno analizo. Tretje težišče bodo raziskave različnih 
varjenih konstrukcij ter razvijanje metod za njihov izra- 
čun. 

6.2. Vsebina raziskav 
2.1. Varilni stroji 

- izvori, 
- robotika, 
- regulacijski sistemi,. « 
- procesna tehnika, 
- stroji in naprave za varjenje v zaščitnih plinih in 

zašč itnih sredstvih, 
- naprave za uporovno varjenje. 

2.2. Tehnologija 
- varilni postopki, 
- varivost jekel in ostalih kovin, 
- varivost nekovin, 
- razvoj osnovnih dodajalnih materialov, 
- toplotna obdelava zvarov in konstrukcij, 
- napetost in deformacije, 
- tehnološka procesna analiza. 

2.3. Varjene konstrukcije 
- varilno tehniško pravilno konstruiranje, 
- izračun varjenih elementov iz jekla in ostalih kovin 
- zagotavljanje kvalitete varilskih izdelkov. 

6.3. Inštitut za varilstvo, VTŠ, Strojna fakulteta, METALNA 
6.4. Strojna industrija 
6.5. 15,000.000 din/1981-85; 3,000.000 din na leto 

2.4.7. Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija 
7.1. V okviru tega programa bodo potekale raziskave nekate- 

rih fundamentalnih vprašanj prenosa toplote, izolacije 
toplote s ciljem prihranka energije, razvoj in raziskave 
novih virov za ogrevanje s ciljem racionalnejšega izkori- 
ščanja energije, razvoj novih hladilnih postopkov in nji- 
hovo optimiranje, optimizacija hibridnih sistemov, kot so 
sončna energija, toplotne črpalke in drugi klasični viri, ter 
razvoj in raziskave krmilnih sistemov za področje ogre- 
vanja in hlajenja in klimatizacije. 

7.2. Vsebina raziskav 
- raziskave nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov; 
- razvoj novih ogrevalnih sistemov; 
- uvajanje ujDorabe nekonvencionalnih virov energije; 
- raziskave sistemov daljinskega ogrevanja; 
- raziskave in razvoj merilnikov toplote, 
- prenos toplote na rebrastih površinah pri prisilni kon- 

vekciji; 
- optimizacija sistema za prezračevanje v stanovanjskih 

in poslovnih zgradbah glede na zmanjšanje uporabe 
energije; 

- raziskave novih sistemov regulacije v ogrevalnih, hla- 
dilnih in klimatskih sistemih (uvajanje mikroprocesor- 
ske tehnologije), 

- raziskave in razvoj absorpcijskih hladilnih naprav; 
- razvoj toplotnih črpalk za razna področ ja uporabe; 
- optimizacija hibridnih sistemov (sončna energije, to- 

plotne črpalke, klasični viri); 
- optimizacija regulacijskih in ostalih armatur v ogreval- 

ni, hladilni, klimatizacijski in sanitarni tehniki. 
7.3. LTH, Strojna fakulteta, VTŠ 
7.4. Energetika in strojna industrija 
7.5. 17,500.000 din/1981-85; 3,500.000 din na leto. 

2.5.1. Konstrukcije v gradbeništvu 
1.1. Izhodišča za oblikovanje usmerjenega programa; 

Za varno in ekonomično projektiranje konstrukcij je po- 
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treben točen račun. Metode računanja konstrukcij so v 
zadnjem desetletju naglo napredovale. Namen tega 
usmerjenega programa je spremljati razvoj v svetu, poi- 
skati relevantne dosežke, raziskati njihovo uporabnost v 
naših razmerah in postaviti temelje, na katerih bo mogo- 
če v okviru posebne raziskovalne skupnosti razvijati ra- 
čunalniške programe, tabele, navodila predpise itd. ter 
tako omogoč iti bolj varno in racionalno gradnjo. 

1.2. Usmerjeni program konstrukcij v gradbeništvu obsega tri 
soodvisne teme. Prva tema zajema mehaniko konstrukcij 
iz jekla, betona, lesa in drugih materialov. Mehanika 
nelinearnih konstrukcij pri normalnih in visokih tempera- 
turah, mehanika loma, nove metode računanja in preiz- 
kušanja konstrukcij so osrednji problemi te teme. 
Druga tema obravnava mehaniko zemljin. Reološke sovi- 
snosti pri stalni in dinamični obtežbi za Zemljine, hidra- 
vlična polja in likvifakcija, nove, predvsem mnogo opti- 
malnejše metode računanja in preizkušanja temeljnih tal 
in zemeljskih objektov so glavna področja teme. 
Tretje tema je potresno inženirstvo, ki delno črpa iz prve 
in druge teme, ter še z mnogih drugih znanstvenih po- 
droč ij. Glavni ciij je razumeti vplive potresa na gradbeni 
objekt. Obsega mnoge podrobnosti - od študije pričako- 
vanih potresov, prek dinamične obravnave konstrukcij in 
študija porušnih mehanizmov do praktičnih ukrepov za 
aseizmično gradnjo in rekonstrukcijo poškodovanih ob- 
jektov. 

1.3. Pri realizaciji usmerjenega raziskovalnega programa so- 
delujejo: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 
Ljubljana; Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana; 
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
Ljubljana; Visoka tehniška šola Maribor ter Zavod za 
raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana 

1.4. Nova spoznanja bodo omogočila varno in racionalno 
gradnjo objektov, zato bodo uporabniki rezultatov po- 
sebna raziskovalna skupnost za graditeljstvo in zakono- 
dajna telesa, ki bodo omogočili izvedbo aplikativnih razi- 
skav in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso prek 
svojih programov in ustreznih mehanizmov. 

1.5. 27,872.000 din/1981-85; 5,574.400 din na leto. 

2.5.2.Teoretična hidravlika 
2.1. Izhodišča za oblikovanje usmerjenega programa: 

Temeljne raziskave hidravlike so pomembne za razvoj 
aplikativnih in razvojnih raziskav v širšem vodnem go- 
spodarstvu, varstvu vodotokov kot tudi v medicini. 

2.2. V okviru omejenih materialnih možnosti bo v obdobju 
1981-85 raziskovalno delo potekalo predvsem na dveh 
temah: 
- vpliv povprečnih hidravličnih količ ip ter hrapavosti in 

morfologije korita na turbulentno difuzijo v prečni 
smeri vodnega toka in 

- gibanje nenevvtonskih tekoč in. 
Predvideni rezultati prve teme bodo dali možnost izraču- 
na razširjanja kakršnegakoli onesnaženja v prečni smeri 
vodotoka, rezultati druge teme pa naj bi omogoč ili dolo- 
čanje izgub zaradi trenja in določanje pretoka pri gibanju 
nenevvtonskih tekočin po ceveh. 

2.3. Izvajalca raziskav sta Fakulteta za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo, Ljubljana in Vodnogospodarski inšti- 
tut, Ljubljana. 

2.4. Uporabniki rezultatov so izvajalci aplikacij na področju 
varstva voda, posredno pa vše organizacije, ki onesnažu- 
jejo vodo in vsi tisti, ki imajo v svojem delovnem procesu 
opravka z nenevvtonskimi tekočinami. 

2.5. 3,694.000 din/1981-85; 738.800 din na leto. 
2.5.3. Tehnične naprave v zgradbah 
3.1. Izhodišče za oblikovanje usmerjenega programa je po- 

manjkanje oprijemljivih osnov v zvezi z izračunavanjem 
naprav v zgradbah. Namen programa je na podlagi razi- 
skav v programu posebne raziskovalne skupnosti za gra- 
diteljstvo izvesti raziskave, katerih rezultati bodo uporab- 
ni kot osnova za izdelavo standardov, predpisov in nor- 
mativov za področje tehničnih naprav v zgradbah. 

3.2. Raziskave bodo usmerjene v: 
- primerjalne analize teoretičnih osnov in uporabnosti 

izpeljanih metod določanja upornosti pri pretoku ra- 

zličnih medijev skozi krožne profile z upoštevanjem 
fizikalnih vrednosti, dosegljivih v realnih proizvodnih 
procesih, in časovnih sprememb; 

- izbiro in presojo metodloških pristopov k vrednotenju 
temeljnih informacij o materialnih, predmetih in opre- 
mi fluidne tehnike, pri uporabi za namene transporta 
materiala in energije; 

- raziskavo teoretičnih osnov za optimalno izvedbo in 
sočasno opredelitev tolerančnih območij pri avtomat- 
ski kontroli proceosv ustvarjanja in zagotavljanja po- 
trebnih pogojev (OZK) v delovnih prostorih. 

3.3. Pri realizaciji usmerjenega programa sodelujeta Fakulte- 
ta za strojništvo in Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo 
in geodezijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

3.4. Uporabniki raziskav so raziskovalne organizacije, ki bo- 
do v posebni raziskovalni skupnosti za graditeljstvo na- 
daljevale raziskavo do aplikacije, končni uporabniki pa 
so vsi izvajalci gradenj, samoupravne interesne skupno- 
sti na tem področju ter zakonodajna telesa v SR Sloveniji 
in SFRJ. 

3.5. 2.349.000 din/1981-85; 469.800 din na leto. 

2.5.4. Geodezija 
4.1 Izhodišča za oblikovanje usmerjenega programa 

Geodetske informacije o zemljišč ih in prostoru v obliki 
kart, načrtov in evidenc pomenijo temeljne informacije v 
družbenem sistemu informiranja, v prostorskem planira- 
nju ter izvajanju planov in gradenj. 
Potrebe po ustreznejših, hitrejših in natančnejših infor- 
macijah naraščajo. Da bi temu ustregli, je potrebno 
izboljšati ali na novo uvajati in razvijati organizacijo ter 
tehnologijo vodenja transfera potrebnih podatkov v okvi- 
ru evidenc in sistemov. 

4.2. Cilj usmerjenega raziskovalnega programa je postavitev 
sodobnega sistema evidenc in informiranja kot osnove 
za racionalno izkoriščanje prostora, objektov in naravnih 
virov za družbene potrebe v okviru naslednjih raziskoval- 
nih tem: 
- osnove geografske mreže in izmere; 
- fotogramtrija in fotointerpretacija; 
- kartografija; 
- katastri in evidence; 
- lociranje prostorsko zemljiških podatkov. 

4.3 Izvajalci usmerjeneta programa so Geodetski zavod SRS 
- Inštitut, Ljubljana, Inštitut za geodezijo in fotogrametri- 
jo, Ljubljana ter Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo, Ljubljana. 

4.4. Uporabniki rezultatov so vse družbenopolitične skupno- 
sti v SR Sloveniji, planske službe in naslednje gospodar- 
ske panoge: urbanizem, kmetijstvo, lesarstvo, gradi- 
teljstvo in geologija. 

4.5 11,417.000 din/1981-85; 2,283.400 din na leto. 

2.5.5 Arhitektura 
5.1 Izhodišča za oblikovanje usmerjenega programa; 

Družbene potrebe po oblikovanju delovnega in bivalne- 
ga okolja, ki bi predstavljal optimum funckionalnih, 
estetskih, ekonomskih, tehnoloških in prostorskih para- 
metrov v sodobni socialistični družbi. To je tudi namen in 
ciij raziskav, ki bodo usmerjene k dvem skupinam; 

5.2 Arhitekturna teorija: 
- kompozicija modularnih proporcij, 
- arhitektura v slovenskem prostoru,ki obsega ljudsko 

stavbarstvo, tipologijo in optimalizacijo elementov v 
sodobnem arhitekturnem oblikovanju 

Gradbena fizika (toplota, zvok, vibracije, in resonanca) . 
5.3 Izvajalci programa so Fakulteta za arhitekturo, gradbe- 

ništvo in geodezijo, Zavod za raziskavo materiala in kon- 
strukcij ter Urbanistični inštitut SR Slovenije. 

5.4. Neposredni uporabniki so vse organizacije in skupnosti, 
ki bodo v posebni raziskovalni skupnosti za graditeljstvo 
na teh osnovah izvajale raziskave za praktično uporabo, 
ter vse interesne in družbenopolitične skupnosti, ki so 
zadolžene, da v slovenskem prostoru skrbijo za optimal- 
no oblikovanje bivalnega okolja. 

5.5. 8,060.000 din/1981-85; 1,612.000 din na leto. 
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2.5.6. Stanovanjsko gospodarstvo 
6.1. Izhodišča za oblikovanje usmerjenega programa: 

Problematika stanovanjskega gospodarstva je izredno 
kompleksna, neposredno povezana z interesi vsakega 
posameznika in sna, neposredno povezana z interesi 
vsakega posameznika in družbe kot celote. Zato je na 
tem_ področju še posebej pomembno, da ima politika 
družbe kot osnovo za odločanje rezultate kompleksnih 
sistemskih študij, kot so: 

6.2. - samoupravni sistem in družbenoekonomski odnosi v 
stanovanjskem gospodarstvu, 

- sistemske raziskave o planiranju, graditvi, racionaliza- 
ciji in revitalizaciji v stanovanjskem gospodarstvu. 

Rezultati raziskav bodo temeljna izhodišča za izvajanje 
politike in aplikativnih raziskav za družbeno prakso na 
področju stanovanjskega gospodarstva. 

6.3. Izvajalci raziskav bodo naslednje raziskovalne organiza- 
cije. Gradbeni center Slovenije, Zavod za raziskavo ma- 
teriala in konstrukcij, Fakulteta za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo, Urbanistični inštitit SR Slovenije in 
GIPOSS. in Inštitut za ekonomska raziskovanja. 

6.4. Neposredni uporabniki raziskav bodo samoupravne inte- 
resne in družbenopolitične skupnosti ter zakonodajna 
telesa, posredno pa vsak uporabnik stanovanj v SR Slo- 
veniji. 

6.5. 10,744.000 din/1981-85; 2,148.800 din na leto. 

2.5.7. Komunalno gospodarstvo 
7.1. Izhodišč i za oblikovanje usmerjenega programa sta po- 

treba po racionalizaciji v komunalnem gospodarstvu 
predvsem glede na velika vlganja v komunalno oskrbo in 
pa dejstvo, da energija in voda že postajata omejitvena 
faktorja razvoja. 
Raziskave bodo potekale v naslednjih tematskih skupi- 
nah: 
- oskrbovalni komunalni sistemi v SR Sloveniji; 
- sistem financiranja komunalnih sistemov v SR Slove- 

niji; 
- funkcija zemljišča v komunalnih in urbanih sistemih 

glede na družbeno reprodukcijo; 
- interakcija med stopnjami razvijanja komunalnih siste- 

mov in stopnjo družbenega razvoja. 
Rezultati raziskav bodo dali osnove za dolgoročno politi- 
ko na tem področju, segali bodo še najmanj v naslednje 
srednjeročno obdobje. Ker gre za specializirano, kadrov- 
sko deficitarno dejavnost, je kadre mogoče preusmerjati 
in usposabljati le na podlagi dolgoročne vsebinske 
usmeritve, ki se opira na ustrezen sistem financiranja 
raziskovalnega dela. 

7.3 Izvajalec programa je Fakulteta za arhitekturo, graebe- 
ništvo in geodezijo, Ljubljana s svojimi internimi inštituti. 

7.4. Uporabniki rezultatov raziskav bodo vsi glavni dejavniki, 
ki v SR Sloveniji načrtujejo razvoj in sistemske oblike v 
komunalnem gospodarstvu. 

7.5. 6,380.000 din/1981-85; 1,276.000 din na leto. 
✓ 

2.5.8.Gradbeni material 
8.1. Raziskovalne naloge temeljijo na problemih, ki se pojav- 

ljajo v gradbeništvu in so temeljnega ter splošnega po- 
mena: 
- korozijski pojavi kovin v gradbeništvu, 
- poraba energije za Ogrebanje zgradb. 

8.2. Namen in cilji raziskav: 
- izboljšanje sistemov korozijske zaščite, predvsem z 

raziskavami napetosne korozije visokotrdnostne ar- 
mature, in študij protikorozijskih zaščitnih sistemov 
ob upoštevanju zaščite okolja, 

- zmanjšanje porabe energije za ogrevanje z raziskava- 
mi: izdelavo karte geoklimatskih con Slovenije, študi- 
jo difuzijskega transporta vodne pare v obodnih grad- 
benih konstrukcijah in vpliv na zmanjšanje toplotne 
izolativnosti ter izdelavo dinamičnega modela toplot- 
nega odziva zgradb. 

8.3. Pri realizaciji usmerjenega programa sodelujeta Zavod 
za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana Fakulteta 
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana VTŠ 
Maribor. 

8.4. Rezultati raziskav bodo namenjeni celotni družbi. Koro- 
zijski procesi uničujejo družbeno premoženje, zato je 
nujno intenzivno proučevati te procese in načine zaščite 
pred njimi, posebno take, ki imajo čim manjši vpliv na 
ekologijo okolja. Zmanjšanje porabe enrgije za ogreva- 
nje prostorov prav tako narekuje pospešeno raziskoval- 
no delo. 

8.5. 14,102.000 din/1981-85; 2,820.400 din na leto. 

2.6.1. RAZISKAVE S PODROČJA 
ANORGANSKE KEMIJE 
1.1. - raziskave domačih surovin in tehnologije predelave 

- razvoj nekovinskih materialov; 
- razvoj katalizatorjev; 
- ostale raziskave 

1.2 Namen raziskav je pridobiti iz domačih surovin in osnov- 
nih kemičnih proizvodov produkte, ki zaradi dodatno 
vloženega znanja pridobijo pri ceni in povečajo možnosti 
za realizacijo v domači industriji ter zmanjšujejo odvi- 
snost od uvoza končnih izdelkov. 

1.3. FNT, VTO-KEMIJA, KIBK, IJS 
1.4. Izobraževalne in druge raziskovalne inštitucije, razisko- 

valni in razvojni laboratoriji v industriji, znanstvena jav- 
nost 

1.5. 27,390.000 din/1981-85; 5,478.000 din na leto. 

2.6.2. RAZISKAVE S PODROČJA ORGANSKE 
KEMIJE 
2.1. - Izolacija, polsinteza in sinteza organskih spojin za 

kemijsko, farmacevtsko, živalsko in ostale industrije; 
- razvoj organskih materialov; 
- razvoj polimerov in elastomerov; 
- zašč itna sredstva; 
- ostale raziskave. 

2.2. Namen raziskav je povečati oziroma uvesti proizvodnjo 
preparatov na osnovi domačih surovin in znanja ter s 
poznavanjem lastnosti, pridobivanja, predelave in upo- 
rabnosti modernih visokomolekularnih materialov omo- 
goč iti razvoj sodobne industrije. 

2.3. FNT-VTO KEMIJA, KIBK, VTŠ MARIBOR 
2.4. Izobraževalne in druge znanstvene inštitucije, farmacevt- 

ska, gumarska, bazna in predelovalna industrija, znan- 
stvena javnost 

2.5. 17,900.000 din/1981-85; 3,580.000 din na leto. 

2.6.3. Raziskave s področja biokemije in 
biosinteze 
3.1 - fermentativno pridobivanje antibiotikov in alkaloidov; 

- fermentativno pridobivanje encimov, proteinov in vita- 
minov; 

- fermentativno pridobivanje organskih in aminokislin; 
- ostale raziskave. 

3.2. Namen raziskav je odkrivanje temeljnih biokemičnih za- 
konitosti življenjskih procesov in temeljnih biostinteznih 
reakcij ter proučevanje možnosti prenosa tako pridoblje- 
nega znanja na področje tezniških ved. Cilj je vzgoja 
tehnoloških kadrov in tehnologij na tem, pri nas sora- 
zmerno nerazvitem področ ju ter razvoj in izkoriščanje 
domačih surovin. 

3.3. KIBK, IJS 
3.4. Izobraževalne in raziskovalne inštitucije, farmacevtska in 

živilska industrija, industrija organskih kislin, encimov in 
proteinov 

3.5. 15,890.000 din/1981-85; 3,178.000 din na leto. 

2.6.4. Raziskave razvoja procesne tehnike 
4.1. - razvoj metod kemijske analize; 

- metodološke raziskave kemijsko-tehnoloških postop- 
kov. 

4.2. Namen raziskav je gojiti in poglabljati analizne in fizikal- 
no kemijske metode, ki so osnova za vsa področja kemi- 
je, ter razviti penter akumuliranega znanja in izkušenj s 
področja procesne tehnike, ki bi lahko sodeloval s po- 
tencialnimi in sedanjimi izdelovalci opreme za kemijsko 
industrijo. Za to je potrebno vzgojiti kadre, ki bodo omo- 
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gočali hiter prenos znanja in tehnologije na področje 
procesne tehnike. 

4.3. FNT-VTO KEMIJA, VTŠ MARIBOR, KIBK 
4.4. Izobraževalne in druge znanstvene institucije, kontrolni 

in razvojni laboratoriji v industriji 
4.5. 14,840.000 din/1981-85; 2,968.000 din na leto. 

2.6.5. Raziskave in proučevanje ohranitve 
zdravega okolja 
5.1 - razvoj metod in spremljanje onesnaženosti okolja; 

- materiali in tehnologija čiščenja odpadnih voda; 
- postopki za znižanje vnašanja škodljivih kemijskih 

preparatov v okolje, 
- ostale raziskave. 

5.2. Namen raziskav je omogočiti izdelavo normativnih aktov 
in predlogov tehnoloških rešitev na podlagi znanstveno- 
tehnoloških spoznanj, cilj pa zagotoviti dejansko zaščito 
okolja in ohraniti sprejemljivo čistost tudi ob gradnji 
novih proizvodnih obratov. 

5.3. KIBK, IJS 
5.4. Izobraževalne in druge znanstvene inštitucije, načrtoval- 

ci prostorske ureditve SRS, kontrolni laboratoriji celotne 
bazne industrije SRS in več ji del predelovalne industrije 

5.5. 40,167.000 din/1981-85; 8,033.400 din na leto 

2.6.6. Raziskave izkoriščanja sekundarnih 
surovin 
6.1. Namen raziskav je sistematično reševanje problemov 

odpadkov ob vključevanju strokovnjakov vseh strok. Iz- 
delati je treba temeljit sistematični pregled vseh odpa- 
dnih snovi v SRS s ciljem kvantifikacije le-teh in ekono- 
mičnost izkoriščanja ali deponiranja. Končni cilj je po- 
magati tehnološkim kadrom v industriji pri graditvi obra- 
tov za predelavo odpadkov. 

6.2. Ovrednotiti posamezne odpadke s stališča sekundarnih 
surovin in na podlagi laboratorijskih poskusov izvesti 
tiste polindustrijske poskuse, ki bodo služili pri projekti- 
ranju posameznih obratov. 

6.3 KIBK, IJS 
6.4. Načrtovalci prostorske ureditve SRS, vsa bazna in prede- 

lovalna industrija 
6.5. 14,713.000 din/1981-85; 2,942.600 din na leto 

2.7.1. Raziskave usmerjene v srednjeročni in 
dolgoročni razvoj panog 
1 1 usklajevanje razvoja tekstilne industrije z razvojem 

ostale industrije v Sloveniji,- 
- raziskave srednjeročnega in dolgoročnega razvoja us- 

njarskopredelovalne industrije in njenega prestruktu- 
riranja; 

- večja stopnja organizacije dela. 
1.2. Poglobljeno raziskovalno delo naj z objektivno znanstve- 

no metodo in nepristranskimi zaključki prispeva k na- 
daljnjemu usmerjanju tekstilne in usnjarsko-predeloval- 
ne industrije in opredeli ter utrdi mesto teh panog v 
splošnem družbenem razvoju. 

1.3. FNT-ITT, TIM MARIBOR 
1.4. Raziskovalne inštitucije, DO obeh panog 
1.5. 1.898.000 din/1981-85; 379.600 din na leto 

2.7.2 Osvajanje novih tehnoloških postopkov 
2.1 - lastnosti barvil in barvalnih sistemov; 

- vpliv fiksiranja in voluminoznošti na kvaliteto in upora- 
bo tekstilij; 

- medsebojni vpliv vrhunskih apretur; 
- substitucija uvoženih tekstilnih pomožnih sredstev in 

barvil z domačimi proizvodi; 
- uvajanje novih tehnoloških postopkov predenja, tka- 

nja in plemenitenja; 
- vzgoja raziskovalnih kadrov za osvajanje tehnologije; 
- osvajanje novih tehnoloških postopkov v usnjarsko- 

predelovalni industriji; 
- racionalnejše izkoriščanje materiala in energije; 
- transport in avtomatizacija proizvodnje. 

2.2. Bistveno več jo produktivnost bi dosegli le z uvajanjem 

visoko produktivnih tehnologij in nove tehnologije pre- 
delave, z boljšo delitvijo dela in s specializacijo. 

2.3. FNT-ITT, TIM, VTŠ-MARIBOR, KIBK 
2.4. Izobraževalne in raziskovalne inštitucije, DO obeh panog 
2.5. 13,680.000 din/1981-85; 2,736.000 din na leto. 

2.7.3. Osvajanje novih surovin 
3.1. - razvoj in uvajanje domačega kemičnega prediva in 

filamentov; 
- razvoj analiznih metod za ugotavljanje lastnosti teksti- 

lij: 
- vloga in uporabnost sintetičnih materialov v specialnih 

tehničnih izdelkih; 
- vzgoja raziskovalnih kadrov za osvajanje novih surovin 

in izdelavo analiznih metod; 
- raziskave domačih surovin v usnjarsko-predelovalni 

industriji; 
- sekundarne surovine, predelava in izkoriščanje od- 

padkov. 
3.2. Z nadomeščanjem znanih surovin z novimi materiali za 

potrebe obeh panog bi ob zadostni in kvalitetni proiz- 
vodnji dosegli pomembne rezultate. Kljub temu ne bo 
smela biti zanemarjena naravna surovinska osnova, tre- 
ba si je prizadevati za povečanje njene proizvodnje ter 
njeno oplemenitenje. Vso pozornost je potrebno name- 
niti tudi zbiranju in predelavi sekundarnih surovin kot 
dodatnega vira surovin in tudi z ekološkega stališča. 

3.3. FNT-ITT, TIM, VTŠ-MARIBOR, KIBK 
3.4. Izobraževalne in znanstvene inštitucije, DO obeh panog 
3.5. 3,412.000 din/1981-85; 682.400 din na leto. 

2.7.4. Raziskave, usmerjene v zašč ito okolja 
4.1. - zboljšanje delovnega okolja in pogojev dela v obeh 

panogah; 
- humanizacija defa v industriji. 

4.2. Spričo splošnih družbenih prizadevanj za izboljšanje 
ekoloških pogojev v delovnem in bivalnem okolju je 
treba kompleksno reševati probleme čiščenja odpadnih 
voda, zraka in drugih škodljivih emisij v tekstilni in us- 
njarsko-predelovalni panogi. 

4.3. TIM, KIBK 
4.4. Raziskovalne inštitucije, DO obeh panog 
4.5. 2,110.000 din/1981-85; 422.000 din na leto. 

2.8.1. Železniški promet 
1.1. Osnovni cilji raziskav na tem področju so usklajeni s 

širšimi družbenimi interesi in globalnimi cilji razvoja že- 
lezniškega in cestnega prometa v srednjeročnem obdob- 
ju, kar je tudi vgrajeno v že opredeljene cilje Raziskoval- 
ne skupnosti SR Slovenije. 

1.2. Raziskave o izbiri načina prevoza v počitniškem in bla- 
govnem prometu so-ob pomanjkanju energetskih virov, 
zaradi zaščite okolja in ustrezne varnosti v prometu - 
izjemnega pomena za z družbenega vidika optimalno 
načrtovanje razvoja transportnega sistema SR Slovenije. 
Predlagane raziskave obsegajo tako makro kot mikro 
področje planiranja v železniškem prometu ter ob tem 
ustrezno izgradnjo enotnih podatkovnih osnov, ki bodo z 
uporabo za to prirejenih matematičnih modelov omogo- 
č ili stimulacijo prihodnjega razvoja železniške infra- 
strukture z družbeno optimalnega vidika. 

1.3. Prometni inštitut ŽG 
1.4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
1.5. 6,222.000 din/1981-85; 1,244.400 din na leto. 

2.8.2. Cestni promet 
2.1. Raziskave na tem področju so ozko povezane s sprejeti- 

mi družbenimi cilji na področ ju razvoja cestnega prome- 
ta in ustrezne infrastrukture. Kapacitete cest ne ustrezajo 
sedanjim potrebam cestnega prometa, pa tudi gostota 
cestnega omrežja je v primerjavi z razvitejšimi državami 
majhna (ie 0,71 km na km2 površine). 

2.2. Delež tovornih vozil dosega celo 28% vseh vozil. Zato 
bodo raziskave obravnavale mikro in makro problemati- 
ko razvoja cestnega gospodarstva na območju mesta, 
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regij ter možnosti za ustreznejše vključevanje slovenske- 
ga prostora v jugoslovanske in evropske prometne toko- 
ve. Usmerjene bodo k manjši porabi energije, varstvu 
okolja in varnosti pri smotrni delitvi transportnega dela. 

2.3. Prometni inštitut ŽG, Urbanistični inštitut 
2.4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
2.5. 6,349.000 din/1981-85; 1,269.800 din na leto. 

2.8.3. Zračni promet, letališka dejavnost in 
žičnice 
3.1. Predlagane raziskave na tem področju bodo omogočile 

valorizacijo slovenskega prostora v ožjem, širšem jugo- 
slovanskem in najširšem svetovnem obsegu, tako z vidi- 
ka dolgoročnega razvoja letališč v SR Sloveniji kot tudi 
prihodnjega razvoja zračnega prometa. 

3.2. S pomočjo temeljne analize potencialnih potreb po stori- 
tvah v zračnem prometu (potniški in tovorni promet) bo 
opredeljen prihodnji razvoj letališkega omrežja v SR Slo- 
veniji v smislu racionalne delitve dela med letališč i in 
temu ustreznega razvoja. 
Rezultati raziskav bodo z družbenoekonomskega zorne- 
ga kota omogočili utemeljen pristop k načrtovanju ra- 
zvoja tega področja. 

3.3. Prometni inštitut ŽG 
3 4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
3-5. 2,967.000 din 1981-85; 593.400 din na leto. 

2.8.4. Pomorski promet in luška dejavnost 
4.1. Na tem področju bodo raziskave usklajene s cilji, postav- 

ljenimi za prihodnji razvoj celotnega transportnega siste- 
ma SR Slovenije. 

4.2. Pomorski promet in luška dejavnost sta integralni del 
transportnega sistema SR Slovenije. Raziskave, ki bodo 
v srednjeročnem obdobju opravljene na tem področju, 
bodo podlaga dolgoročnega načrtovanja razvoja pomor- 
skega prometa. 

4.3. Fakulteta za strojništvo 
4 4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
4.5. 829.000 din 1981-85; 165.800 din na leto. 

2.8.5. PTT promet in telekomunikacije 
5.1. Osnovni cilj, h kateremu so namenjene raziskave na tem 

področju, je ugotoviti optimalne izvedljive možnosti za 
posodobitev telekomunikacij v SR Sloveniji do leta 2000. 
V ta sklop sodijo raziskave integriranih sistemov teleko- 
munikacij, njihovo upravljanje in študij mobilnih avto- 
matskih zvez v SR Sloveniji. 

5.2. Rezultati predlaganih raziskav bodo omogočili usklajeno 
in z družbenoekonomskega vidika nujno posodobitev 
PTT prometa in telekomunikacij. 

5.3. Združene PTT organizacije 
5.4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
5.5. 5,073.000 din/1981-85; 1,014.600 din na leto 

2.8.6. Integralni transport in izobraževanje 
kadrov 
6.1. Klasična funkcija prometnih vozlišč , ki povezujejo pro- 

metno omrežje, se zelo spreminja zaradi novih transport- 
nih sredstev in vse večje težnje po optimalizaciji tran- 
sportne tehnologije ob ustrezni koncentraciji prometa. 

6.2. Cilj raziskav na tem področju je prouč iti možnosti v 
našem gospodarstvu in podati ekonomsko utemeljene 
predloge za pospešeno uvajanje transporta blaga s kon- 
tejnerji in paletami oziroma drugimi sodobnimi sistemi 
ob ustrezni gradnji prometnih (blagovno-transportnih 
centrov). Raziskave pa bodo obravnavale tudi logistiko v 
inženiringu slovenskih OZD ter potrebno izobraževanje 
kadrov. 
Rezultati navedenih raziskav bodo omogoč ili smotrne 
družbene naložbe na tem področju in s tem tudi kvalitet- 
nejše transportne usluge ob nižjih transportnih stroških. 

6.3. Prometni inštitut ŽG, Visoka šola za organizacijo dela 
Kranj, Ekonomski center Maribor, Inštitut za poslovno 
logistiko VEKŠ Maribor 

6.4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 
cije, raziskovalne inštitucije 

6.5. 11,328.000 din/1981-85; 2,265.600 din na leto. 

2.8.7. Varnost v prometnih sistemih 
7.1. Zagotavljanje varnosti v prometu je ena od prioritetnih 

nalog naše družbe. K temu cilju so usmerjene tudi pred- 
lagane raziskovalne naloge, ki obsegajo raziskavo vzro- 
kov za nastajanje nevarnih mest na prometnicah, njihovo 
vrednotenje in predloge za njihovo odpravljanje ter pre- 
ventivo pri zašč iti pešcev - otrok. 

7.2. S področja varstva človekovega okolja pa so naloge 
usmerjene predvsem k ugotavljanju in prognozi promet- 
nega hrupa ter ugotavljanju ukrepov za njegovo zmanj- 
šanje. 

7.3. Prometnotehnični inštitut FAGG 
7.4. Uporabniki: znanstvena javnost, izobraževalne organiza- 

cije, raziskovalne inštitucije 
7.5. 3,532.000 din/1981-85; 706.400 din na leto. 

2.9.1. Elektroenergetika 
1.1. Po sedanjih ocenah se bo poraba električne energije v 

obdobju 1980-2000 povečala za okrog 8200 na kakih 
25000 GWh. Za kritje teh potreb bodo potrebna velika 
investicijska sredstva, nastali pa bodo tudi nekateri po- 
vsem tehnični problemi (npr. prenos zelo velikih količ in 
električne energije iz drugih republik), ki ne bodo lahko 
rešljivi. 
Neodgovorno bi se bilo odločati o izrabi sredstev za ta 
namen brez ustreznega študijskega raziskovalnega dela; 
zlasti še, ker gradnja posameznih več jih objektov traja (v 
svetovnem merilu) več kot 5 let, čas med ugotovitvijo, da 
je gradnja potrebna in njenim začetkom pa tudi do 10 let. 

1.2. Cilj raziskav v tem programu je dvojen: omogočiti pravo- 
časno izbiro najustreznejše variante razvoja elektroener- 
getskega sistema po letu 1985 in pravočasno podati 
rešitve problemov obratovanja bodočega elektroener- 
getskega sistema. Le tako bo porabnike na področ ju 
Slovenije mogoče oskrbovati z (do določene stopnje) 
zagotovljeno in kvalitetno električno energijo in pri tem 
paziti na čimbolj racionalno Izrabo tudi primarne ener- 
gije. 
V skupni raziskovalni program se vključujejo naslednje 
teme: Vpliv VN na č loveka, odvisnost med EES in podsi- 
stemi, metode za optimiranje konfiguracije omrežij EES, 
izokeramična karta in vodnogospodarska ter energetska 
izraba majhnih vodotokov. 

1.3. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, Fakulteta za 
elektrotehniko, Ljubljana 

1.4. Elektrogospodarstvo Slovenije, Samoupravna interesna 
skupnost elektroenergetike, Ljubljana, Komite za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo, Ljubljana. 

1.5. 30,370.000 din/1981-85; 6,074.000 din na leto 

2.9.2. Oskrba s toploto v SR Sloveniji 
2.1. Znižanje rasti družbenega proizvoda, ki je sedaj predvi- 

deno v naslednjem obdobju, bo zahtevalo (vse do leta 
2000 in kasneje) občutno znižanje rasti porabe koriščene 
energije. Poraba koriščene energije za ogrevanje, ki je 
doslej dosegala skoraj tretjino, se bo morala zmanjšati. 
Ce že to ne pomeni občutnega znižanja ogrevalnega 
standarda prebivalstva in slabše oskrbovanje s sanitarno 
toplo vodo, bo treba energijo za ogrevanje racionalneje 
izkoristiti, tega pa ni mogoče doseč i brez investicijskih 
vlaganj. 

2.2. Cilj programa je najti optimalno usmerjanje teh vlaganj. 
2.3. Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehni- 

ko, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za ekonomska razi- 
skovanja, Ljubljana 

2.4. Komunalne organizacije, načrtovalci razvoja naselij, Ko- 
mite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 

2.5. 4,979.000 din/1981-85; 995.800 din na leto 
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2.9.3. Jedrska energetika 
3.1. Jedrski raziskovalni program obsega dolgoročne usmer- 

jene raziskave na področ jih tehnologije jedrskih surovin 
in goriva, obratovanja in varnosti jedrskih elektrarn ter 
varstva okolja pred sevanji. 
Na prvem področju obsega program nadaljnje raziskave 
predelave uranovih rud v uranov koncentrat ter uranov 
heksafluorid, raziskave uranove keramike in razvoj te- 
hnologije izdelave jedrskih goriv pa tudi osnovne razi- 
skave fizikalnih in kemijskih postopkov izotopskega obo- 
gatenja. Raziskave konstrukcijskih, obratovalnih in var- 
nostnih značilnosti jedrskih elektrarn zajemajo analize in 
razvoj toplotno-hidravličnih, jedrskih, radiacijskih, var- 
nostnih in procesnih pojavov, metod in postopkov, spe- 
cifičnih za jedrsko tehniko in za izkoriščanje jedrskega 
goriva. Varstvo okolja jedrskih naprav in raziskave po- 
stopkov predelave in skladiščenja jedrskih odpadkov 
združujejo program v celoto. 

3.2. Sestavni del programa je vzgoja strokovnih kadrov na 
navedenih področjih, ki so potrebni za bodočo realizaci- 
jo programa gradnje jedrskih objektov in njihovega izko- 
riščanja. Dosedanja raziskovalna prizadevanja in gradnja 
prvih dveh več jih jedrskih objektov v Jugoslaviji - jedrske 
elektrarne Krško in Rudnika urana Žirovski vrh, so izho- 
dišče za srednjeročni program raziskav, ki mora dati 
osnove za nadaljnje izvajanje slovensko-hrvaškega do- 
govora o skupni gradnji, ter zagotoviti temelje za naš 
delež v jugoslovanskem programu gradnje jedrskih elek- 
trarn do konca stoletja. Predvideni rezultati morajo pred- 
vsem omogočiti več ji delež domačega znanja in domače 
realizacije pri naslednjih jedrskih objektih. Program je 
del medrepubliškega projekta »Energija«. 

3.3. Inštitut Jožef Štefan, Visoka tehniška šola Maribor, Fa- 
kulteta za naravoslovje in tehnologijo, Fakulteta za elek- 
trotehniko. 

3.4. Nuklearna elektrarna Krško, Rudnik urana Žirovski vrh, 
Elektrogospodarstvo Slovenije, Maribor, Samoupravna 
interesna skupnost elektrogospodarstva, Ljubljana, Re- 
publiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 
Exoterm, Litostroj, Metalna, Hidromontaža, Iskra, Inže- 
nirski biro elektroprojekt. 

3.5. 63,282.000 din/1981-85; 12,656.000 din na leto 

2.10.1. Nekonvencionalni viri energije 
1.1. Cilj raziskav je proučevanje, raziskovanje in razvoj siste- 

mov in naprav za pretvarjanje nekonvencionalnih virov 
energije (energija sonca, geotermalna energija itd.) v 
oblike, ki jih potrebujemo. Pri tem bodo raziskave pote- 
kale tako, da bodo rezultati v krajšem ali daljšem časov- 
nem obdobju neposredno uporabni, odvisno od eko- 
nomskih in tehnoloških možnosti. 

1.2. V okviru programa bodo potekale raziskave o nizkotem- 
peraturnem in visokotemperaturnem pretvarjanju sonč- 
ne energije, pridobivanju vodika, akumulaciji energije in 
uporabi energije vetra ter določanje njihovega poten- 
ciala. 

1.3. Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Inštitut Jožef Štefan, 
Ljubljana, Kemijski inštitut Boris Kidrič , Fakulteta za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Biotehniška fa- 
kulteta, Fakulteta za elektrotehniko. 

1.4. Industrijsko montažno podjetje IMP, Loške tovarne hla- 
dilnikov, Tovarna avtomobilov in motorjev, ISKRA, Gore- 
nje, IMOS, GIPOS, Gospodarska zbornica Slovenije, po- 
ljedelstvo. 

1.5. 11,200.000 din/1981-85; 2,240.000 din na leto 

2.10.2. Temeljne geološke raziskave za 
izdelavo geoloških kart 
2.1. Med temeljne geološke raziskave štejemo giostratigraf- 

ske, sedimentološke, geokemične, petrološke in tekton- 
ske raziskave. Te raziskave so pomembne kot prepotreb- 
na osnova za aplikativne raziskave, predvsem pri iskanju 
mineralnih surovin in energetskih virov ter za izdelavo 
geoloških kart. 

2.2. V skupnem programu RSS so zajete Temeljne geološke 
raziskave za izdelavo geoloških kart, medtem ko je preo- 

stali del geologije vključen v program odkrivanja in razi- 
skovanja surovin splošnega pomena v okviru Enote RSS 
za program surovin splošnega pomena. 

2.3. Geološki zavod, Ljubljana 
2.4. Rezultati temeljnih raziskav bodo služili vsem, ki se uk- 

varjajo z geološkimi raziskavami. 
2.5. 6,000.000 din/1981-85; 1,200.000 din na leto. 

2.11.1. Perspektiva rudarjenja in razvoja 
tehnologije eksploatacije ter predelave vseh 
mineralnih surovin v Sloveniji 

1.1. Rudarska dejavnost v SR Sloveniji ima dolgoletno tradi- 
cijo, posledica tega pa je izkoriščenost boljših predelov 
posameznih nahajališč in rudišč . Razvoj industrije v SR 
Sloveniji narekuje potrebo po iskanju novih tehnologij 
pridobivanja in izkoriščanja rudnih zalog premoga, iska- 
nje možnosti novih ekonomsko zanimivih rudišč  in naha- 
jališč ter tudi predelave energetskih in mineralnih suro- 
vin, ki jih imamo na voljo v zanimivih količ inah. 

1.2. Raziskave s tega področja bodo omogočile razvoj tehno- 
logije pridobivanja za specifične montan-geološke po- 
goje v SR Sloveniji in pokazale perspektivne možnosti 
razvoja tako premogovništva kot tudi ostalega rudarstva 
glede na zaloge, sodobno tehnologijo pridobivanja in 
ekonomske pogoje. 

1.3. Rudarski inštitut, Ljubljana in VTO Montanistika, Ljub- 
ljana 

1.4. Premogovniki v SR Sloveniji (RLU Velenje, ZTP-Trbov- 
Ije), Rudnik urana Žirovski vrh, Rudniki svinca in topilni- 
ca Mežica, Rudnik živega srebra Idrija, vsi nementalni 
rudniki v Sloveniji ter rudarsko graditeljstvo (tunelograd- 
nja, industrija gradbenih materialov - gradbeništvo) 

1.5. 18,669,000 din/1981-85; 3,733.800 din na leto 

2.12.1 Tehnologija obdelave jekla s posebnimi 
postopki sekundarne rafinacije 

1.1. Zahteve predelovalcev obsegajo naslednje: 
- večjo homogenost jekla (manj plinov in vključkov); 
- nizko vsebnost S + P; 
- nizko koncentracijo C pri nerjavnih jeklih; 
- nove kvalitete jekel - borova, orodna jekla, jekla z 

visoko trdnostjo in dobro varivostjo, jekla za krio- 
tehniko; atomske centrale (armature) in za posebne 
namene (JLA). 

1.2. Raziskave moramo usmeriti v definicijo in osvajanje nove 
tehnologije, ki ustreza navedenim zahtevam oziroma 
omogoča uvajanje novih vrst jekla za tržišče. To tehnolo- 
gijo, imenovano ponovčno metalurgijo, uvajajo v žele- 
zarnah Ravne, Jesenice in delno Šotre. Z rezultati osnov- 
nih raziskav, predvsem s področ ij oksidacije (aktivni ki- 
sik), uporabe sintetičnih zelo aktivnih prožnatih nekovin- 
skih in kovinskih materialov v fazi rafinacije in dezoksi- 
dacije v E-peč i; 
- vakuumske oksidacije in dezoksidacije v ponovci; 
- kinetike odžveplanja in odfosforenja; 
- tvorbe definirane oblike in sestave nekovinskih vključ - 

kov; 
- definicije tvorbe raznih faznih komponent pri nekate- 

rih vrstah jekel, definicije vplivnih parametrov pri kon- 
ti litju itd.; 

- bomo ustvarili osnove za polindustrijske in industrij- 
ske raziskave. 

Aparature, katerih cilj je povečana produktivnost, osvoji- 
tev novih kvalitet jekel (širši asortiment visokovrednih 
jekel), povečana ekonomika obstoječega kvalitetnega 
programa (manj obratovalnega rizika, zanesljivejše ana- 
lize, v sestavi manj izmečka), nov način litja jekla (znatno 
več ji izkoristek, boljša površina, manj izmečka). 

1.3. Metalurški inštitut Ljubljana 
1.4. Slovenske železarne, Veriga Lesce, Plamen Kropa, Tovil 

Ljubljana, TAM, IMV, Metalna, UNIOR, ISKRA (Železniki 
in Nova Gorica), Litostroj 

1.5. 7,217.000 din/1981-85; 1,443.400 din na leto 
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2.12.2. Raziskava izoblikovanja in lastnosti 
mikrostrukture ter intenziviranje proizvodnje v 
obratih za predelavo jekel in kovin 
2.1. V smislu usmeritve Slovenskih železarn in nekaterih pre- 

delovalcev jekel moramo s čim višjo stopnjo predelave 
ustvariti vrednejše in popolnejše ter nove polkončne in 
končne izdelke (predvsem v piočevini, trakovih, palicah, 
izkovkih itd.). Ta zahteva je povezana z vrsto problemov 
fundamentalne narave, kot so: 
- vpliv deformacije na mehanske in fizikalne lastnosti; 
- kontrolirani predelovalni postopki; 
- termomehanična predelava; s 

- kinetika in morfologija postopkov izločanja in sferoidi- 
zacije itd.; 

- teorija plastičnosti iz gledišča novih velič in koeficien- 
tov za razne kvalitete jekla; 

- osvajanje metodologije določanja preoblikovalnih 
lastnosti kovin in zlitin v hladnem in toplem stanju. 

2.2 Rezultati osnovnih raziskav bodo podlaga za pristop k 
industrijskem uvajanju: 
- optimalnega načrtovanja, tehnologije plastične prede- 

lave; 
- novih procesov za zahtevnejše proizvode; 
- osvajanja novih kvalitet - dural jekla, orodna jekla za 

izdelavo orodij s hladnim vtiskovanjem in vroč im izo- 
statškim stiskanjem prahov, 

- predelave specialnih EPŽ kvalitet (ultra č ista jekla itd.). 
2.3. Metalurški inštitut Ljubljana, FNT VTO Montanistika, RO 

Železarna Jesenice 
2.4. Slovenske železarne, Veriga, Plamen, Tovil, Unior, TO- 

MOS, ISKRA (Nova Gorica), TAM, Metalna, ALPS, Statur- 
nus 

2.5 13,436.000 din: 1981-85; 2,687.200 din na leto 

2.12.3 Kovinski in nekovinski materiali za 
tehnologijo oblikovanja in obdelavo sive litine v 
staljenem stanju 
3.1. Običajne kvalitete sive litine z natezno trdnostjo do 300 

N/mm2 ne zadovoljujejo več . Trdnost 350-700 N/mm2, ki 
naj bi jo imela siva litina za konstrukcijske elemente, 
dosežemo z modifikacijo sive litine z lamelastim in kro- 
glastim grafitom. Cepivo na bazi FeSi in CaSi daje krat- 
kotrajni uč inek povečane trdnosti, zato prehajamo k 
uporabi kompleksnih modifikatorjev z Zr in Ba. Za proiz- 
vodnjo sive litine s kroglasto, izoblikovanim grafitom, kar 
daje natezno trdnost do 700 N/mm2, uporabljamo kot 
cepivo Mg. 

3.2. Pri uporabi navedenih modifikatorjev nastaja vrsta doce- 
la nerešenih osnovnih problemov: 
- kinetika raztapljanja nodulatorja v litini s kroglastim 

grafitom, izkoristek Mg; 
- vpliv Mn, S in oligoelementov na kinetiko; 
- raztapljanje C in Si v sivi litini z lamelastim grafitom- 
- reakcije pri cepljenju med talino in cepivom itd., 
- plini v staljeni litini; 
- izolacijska sredstva v tehniki napajanja. 
Dobljeni rezultati so podlaga za pristop k izbiri domačih 
surovin za proizvodnjo nodulatorjev in modifikatorjev za 
industrijske raziskave in uvajanje v prakso uporabo tako 
proizvodnih surovin za kvalitetne produkte in sive in 
nodularne litine (avtomobilska, traktorska industrija, do- 
mač i livarski peski, fenolne smole itd.). 

3.3 Metalurški inštitut, FNT VTO Montanistika, Ljubljana 
3.4. Termit, Exoterm. TAM, Gorenje Muta, Livar (Ivančna go- 

rica) Litostroj, Slovenske železarne, ML (Maribor), Donit 
(Medvode) 

3.5. 5,117.000 din/1981-85; 1,023.400 din na leto 
2.12.4. Racionalna poraba energije v metalurški 
industriji 
4.1. Pomanjkanje energije in stalno naraščanje cen na eni 

strani ter nujna prilagodljivost proizvodnih agregatov za 
uporabo različnih vrst energije narekuje sistematične 
študije in raziskave na tem področju. Metalurški agregati 
so bili do nedavnega obravnavani predvsem z gledišča 
produktivnosti, elastičnosti za izdelavo raznih tehnologij 

in možnosti, da s čimmanj popravil čimbolj izkoristimo 
letni koledarski fond ur. Danes vse bolj stopata v ospre- 
dje tudi poraba energije in delež stroškov energije v 
strukturi cen. 
Zmanjšanje porabe energije v ogrevanih in proizvajalnih 
pečeh je ključni problem, ki ga z raziskavami že nekaj let 
rešujejo Metalurški inštitut in toplotni oddelek VTO Mon- 
tanistika pa tudi raziskovalni oddelki pri direktnih upo- 
rabnikih. 
Zaradi energetske krize se morajo uporabniki prilagajati 
različnim energetskim virom, pri čemer prodira v ospre- 
dje zemeljski plin in kot nadomestilo ali pa nujno potreb- 
ni dodatek mazut ter tekoč i naftni plin. Vprašanje prila- 
godljivih gorilnikov je torej ključnega pomena. 
Strokovnjaki v svetu napovedujejo določeno kritično ob- 
dobje v preskrbi z energijo in vse večkrat je slišati napo- 
vedi o vračanju k uporabi premoga. Pri uporabi moder- 
nih agregatov je treba dobro prouč iti možnosti ponovne 
uporabe premogov oziroma plina iz vplinjenja premoga. 

4.2. K izkoristku toplote in s tem neposredni ekonomiki upo- 
rabe določene vrste energije sodi vedno bolj uč inkovito 
izkoriščanje odpadne toplote. Pri tem pa se pojavlja 
nujno potrebna rešitev, da s programiranjem tehnoloških 
postopkov, torej z uvajanjem procesnih računalnikov v 
posamezno tehnološko fazo, vplivamo na možnost pove- 
čanega izkoristka toplote. Problemi v zvezi s tem vpraša- 
njem so zelo kompleksnega značaja in jih moramo zelo 
sistematsko reševati. 

4.3. Metalurški inštitut, FNT VTO Montanistika 
4.4. Železarna Jeseice, Ravne, Štore, Veriga, Plamen, EMO 

Celje, ML Maribor 
4.5. 5,650.000 din/1981-85; 1,130.000 din na leto 

2.12.5. Tehnološka priprava in izkoriščanje 
sekundarnih surovin 
5.1. V razvitem svetu vse bolj narašča poraba kovin in kovin- 

skih izdelkov, s tem se veča obseg odpadkov, to je 
sekundarnih kovinskih surovin. Njihovo izkoriščanje je 
imperativ, tako z gledišča energetske kot gledišča sub- 
stitucije železonosnih materialov v Sloveniji za potrebe 
črne metalurgije. Ovrednotenje obstoječ ih in novih pri- 
marnih surovin ter nastajajočih odpadkov in odpadkov 
iztrošenih kovinskih izdelkov mora biti cilj širokega kom- 
pleksnega raziskovalnega dela. 
Konkretno narašča v svetu stopnja proizvodnje kovin iz 
sekundarnih surovin hitreje kot proizvodnja iz primarnih 
kovin. Tehnološko pripravo medproduktov in odpadkov 
v uporabne sekundarne surovine imperativno narekujejo 
tako ekološke zahteve kot tudi vse bolj kritična situacija s 
surovinami. Utemeljitve za tako potezo so pri jeklu, ba- 
kru, cinku itd 

5.2 Tudi v ekstraktivni in predvsem v predelovalni barvni 
metalurgiji je pri nas vse bolj čutiti pomanjkanje osnov- 
nih surovin zato je kompleksno izkoriščanje primarnih 
surovin ter pridobivanje kovin iz sekundarnih surovin na 
tem področju še posebej pomembno. 
Iz navedenega izvirajo problemi široke kompleksnosti, ki 
so predmet raziskav in smo jih zajeli v zgoraj navedenem 
naslovu usmerjenega raziskovalnega programa. 

5.3. Metalurški inštitut, FNT VTO Montanistika, Ljubljana 
5.4. ML Maribor, TGA Kidričevo, Tovarna dušika Ruše, Impol 

Slovenska Bistrica, Rudnik svinca in topilnica Mežica, 
Rudnik živega srebra Idrija, Cinkarna Celje 

5.5. 5,940.000 din/1981-85; 1,188.000 din na leto 

2.12.6. Študij in raziskave litja, predelave in 
ekoloških problemov v metalurgiji barvnih kovin 
in zlitin 
6.1. Znatno povečanim potrebam avtomobilske industrije, 

elektroindustrije, industrije gospodinjskih strojev in ar- 
matur bomo mogli v livarnah neželeznih kovin zadostiti 
le s prisvajanjem moderne livarske tehnologije, ki temelji 
predvsem na postopkih visokotlačnega, nizkotlačnega in 
kokilnega gravitacijskega litija. Reševanje problematike 
pri uvajanju novih tehnologij temelji na poglobljenem 
študiju in raziskavah posameznih tehnoloških faz izdela- 
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ve, na reševanju vpliva livarske tehnologije na mehanske 
in fizikalne lastnosti, korozijsko obstojnost, nadaljnjo 
sposobnost mehanske oziroma površinske obdelave itd. 
Predelava barvnih kovin in zlitin je za barvno metalurgijo 
izredno pomembna dejavnost, saj moramo zaradi po- 
manjkanja primarne surovinske osnove usmerjati razvoj 
v bolj kakovostni razvojni program. Pri tem se poraja 
vrsta problemov fundamenta!nega in uporabnega znača- 
ja. Le z zadostnim poglabljanjem v teorijo fizikalne meta- 
lurgije predelovalnih procesov lahko izlušč imo vplivne 
kazalce, ki zagotavljajo optimizacijo tako uiivanja, stiska- 
nja, vroče in hladne predelave, vlečenja itd. Ta poteza je 
skupnega značaja za področje aluminija, bakra, cinka, 
svinca, plemenitih kovin in zlitin. 
Za metalurško dejavnost so značilni številni stranski 
uč inki na delovno okolje, emisije v zrak in odplake ter 
nastanek trdnih odpadkov. Škodljive so nekatere sestavi- 
ne plinov, odpadne vode vsebujejo škodljive snovi in pri 
odlaganju trdnih odpadkov potekajo na odvalih nekateri 
fizikalni in kemični procesi z negativnimi uč inki na floro 
in favno. 

6.2. V vseh delovnih organizacijah stopa v ospredje izboljša- 
nje ekoloških razmer, zato je stalno prisotna zahteva po 
sistematičnem pristopu k raziskavam in praktičnim izva- 
janjem rešitev na tem področju. To zasluži toliko večjo 
pozornost, ker proizvodnjo povečujemo, vključujemo 
nove tehnološke postopke, večamo površino obratov in 
tudi njihovo število, kar vse stopnjuje onesnaževanje 
okolja. 
Če temu dodamo še dejstvo, da bo nadajnji razvoj dejav- 
nosti ob sedanjem in prihodnjem pomanjkanju delovnih 
moč i bistveno odvisen od delovnih razmer; potem je 
sanacija ekoloških razmer eden najpomembnejših druž- 
benih imperativov. 
Ekologije ni mogoče ločevati od osnovne tehnologije 
oziroma je treba pri osnovnih raziskavah tehnologije v 
tehnološkem ciklusu sočasno raziskovati tudi ekološke 
vplive in zaščito, pri čemer mora ravno raziskovalno delo 
zagotoviti zanesljive prognoze za predvidene objekte. Iz 
tega razloga moramo raziskovalni potencial sistematič - 
no usmerjati v raziskave splošne in specifične ekološke 
problematike. 

6.3. Metalurški inštitut, FNT VTO Montanistika 
6.4. Rudnik Mežica, ML Maribor, Cinkarna Celje, TGA Kidri- 

čevo, Impol Slovenska Bistrica, LTH Škofja Loka, Satur- 
nus Ljubljana, Zlatarna Celje, TAM Maribor 

6.5 13,340.000 din/1981-85; 2,668.000 din na leto 

3. MEDICINSKE VEDE 
Dvig ravni zdravstvenega varstva je pogojen z napredovanjem 
znanja tako iz temeljnih raziskav kot v uporabi novega znanja 
ter njegovi aplikaciji v preventivi, klinični in splošni medicini. 
Pospeševali bomo razvoj temeljnih bioloških in medicinskih 
ved, še posebej tistih, ki omogočajo aplikativnost svojih do- 
sežkov. S podpiranjem nalog, usmerjenih v nacionalne pro- 
bleme zdravstvenega varstva in v aktiviranje domačega zna- 
nja ter tehnologije, se bomo vključ ili v stabilizacijska gibanja 
in v programiranje zdravstvenih storitev za dvig produktivno- 
sti delavcev, za preprečevanje telesne in duševne invalidnosti 
ter motenj v psihosomatskem razvoju. Iskanje novih metod bo 
usmerjeno v iskanje domačih diagnostičnih pripomočkov in 
zdravil. Nadaljevali in pospeševali pa bomo razvoj temeljnih 
bioloških in medicinskih raziskav, ki so dosegle na naših 
inštitutih že visoko raven in imajo možnosti, da se njihovi 
rezultati aplicirajo v zdravstveno varstvo. 
Ponujeni programi predstavljajo sklop usmerjenih raziskoval- 
nih nalog, ki se smiselno in funkcijsko povezujejo v raziskova- 
nje pereče zdravstvene problematike od osnovnih preko ra- 
zvojnih do aplikativnih raziskav. Biomedicinske raziskave s 
tem dosegajo tisto raven, ki jo terjajo potrebe naše družbe. 
Cilji predlaganih usmerjenih programov so preprečevati obo- 
levost, jo zmanjšati in povečati produktivnost delavcev. 
Baza za biomedicinske vede v SRS so inštituti in klinike 
Medicinske fakultete, zdravstvene ustanove republiškega po- 
mena in večje bolnišnice, ki imajo raziskovalne odelke. V teh 
ustanovah združujejo svoje raziskovalno delo tudi č lani Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti. 

V raziskavah so bila doslej zastopana vsa pomembnejša po- 
dročja medicinskih raziskav. Raziskave so bile delno vklju- 
čene v republiški in medrepubliški usmerjeni program, večje 
število raziskav pa je bilo usmerjeno v bazične raziskave z 
možnostjo neposredne aplikacije. Na klinikah potekajo razi- 
skave, ki črpajo znanje iz tujih bazičnih raziskav, in sicer 
aplikativnimi cilji in iskanjem rešitev zdravstvenih problemov. 
Raziskovalci so univerzitetni učitelji in asistenti ter delavci 
klinik, ki ob raziskovanju opravljajo tudi pedagoško in zdrav- 
stveno delo. 
Odgovori raziskovalnih ustanov in raziskovalcev na anketne 
liste iniciativnega odbora področne raziskovalne skupnosti in 
odbora za raziskovalno delo MF so dali vpogled v opravljeno 
raziskovalno delo in program za obdobje 1981-85. Delovna 
skupina in možni nosilci usmerjenih programov so iz zbra- 
nega materiala sestavili programe, ki vsebujejo opis in cilj 
bazičnih raziskav posameznega programa, ki v nadaljevanju 
vključuje klinične in aplikativne raziskave in razvoj ter evalua- 
cijo terapije in preventive. Izbor področja raziskave temelji na 
upoštevanju najbolj perečih problemov zdravstvenega varstva 
v Sloveniji, na možnih raziskovalnih kapacitetah in ciljih pre- 
dvidenih raziskav. V posamezne programe, ki zajemajo v 
Sloveniji najbolj razširjene bolezni z največjo umrljivostjo 
oziroma invalidnostjo, se vključujejo inštituti in klinike MF, 
raziskovalci Inštituta »Jožef Štefan«, biološke fakultete in 
drugih zdravstvenih ustanov z raziskovalnimi oddelki v SRS. 

USMERJENI RAZISKOVALNI 
PROGRAMI 
Raziskave na področju medicinskih ved smo združili v štiri 
usmerjene raziskovalne programe. Vsak program vključuje 
bazične oziroma temeljne raziskave. Rezultate teh raziskav pa 
bodo raziskovalci uporabili v aplikativnih kliničnih raziskavah, 
ki se bodo nadaljevale v programih Posebne raziskovalne 
skupnosti za zdravstvenp in socialno varstvo. 
Raziskave posameznih usmerjenih raziskovalnih programov 
so usmerjene proučevanju bolezni srca in rakastih obolenj. 
Tretji usmerjeni raziskovalni program je naravnan k proble- 
mom reprodukcije človeka in rasti ter razvoja otrok. Usmer- 
jeni raziskovalni program »Nevrobiologija« koordinira razi- 
skave zdravega in bolnega živčevja in mišič ja s ciljem odkriti 
nove in učinkovite preventivne in zdravstvene ukrepe. V 
skupni program smo uvrstili tudi programe manjših razisko- 
valnih skupin, ki rešujejo za zdravstvo izredno pomembne 
probleme v bakteriologiji, imunologiji in računalniški obdelavi 
biomedicinskih podatkov oziroma procesov. 
Celotno programirano raziskovalno delo na področju medi- 
cinskih ved je razdeljeno na naslednje usmerjene razisko- 
valne programe: 

3.1.1. Srce in ožilje 
2. Cilj raziskav, vključenih v omenjeni usmerjeni raziskovalni 

program, je raziskovanje funkcijskih in morfoloških spre- 
memb srca pri različnih boleznih, predvsem pa zaradi koro- 
narne bolezni in zvišanega krvnega pritiska. Rezultati teh 
raziskav bodo uporabni v aplikativnih kliničnih raziskavah. 

3. Medicinska fakulteta, Klinični center in Inštitut Jožef Štefan 
4. Klinični centri in Splošne bolnišnice Slovenije. 
5. 21,455.000 din/1981-85; 4,291.000 din na leto. 

3.2.1. Rak 
2. Cilj osnovnih raziskav, vključenih v ta program, je prouče- 

vanje vzročnih in pospešujočih dejavnikov, ki vplivajo na 
nastanek ali razvoj raka, proučevanje in ugotavljanje izraz- 
nosti njegovih bioloških značilnosti in njegove reaktivnosti 
na zdravilna sredstva pod različnimi pogoji. Rezultati teh 
raziskav bodo utegnili dati nove, bolješe možnosti za pre- 
prečevanje, zgodnejše odkrivanje, natančnejše ugotavlja- 
nje in uč inkovitejše zdravljenje rakavih bolezni. 

3. Medicinska fakulteta, Klinični center Ljubljana, Onkološki 
inštitut, BF VTO za veterino in Inštitut Jožef Štefan 

4. Klinični centri in Splošne bolnišnice Slovenije 
5. 26,520.000 din/1981-85; 5,304.000 din na leto. 
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3.3.1. Rizični dejavniki v reprodukciji in 
neugodni vplivi na rast ter razvoj otrok in 
mladine 
2. Cilj raziskav v omenjenem usmerjenem raziskovalnem pro- 

gramu je usmerjati raziskovalna prizadevanja glede na na- 
cionalno patologijo, vpeljevati nova doktrinama stališča in 
uvajati nove dosežke v klinično prakso. 

3. Klinični center s sodelavci iz Splošnih bolnišnic in Splošna 
bolnišnica Maribor 

4. Ginekološki in Pediatrični oddelki Kliničnih centrov in 
Splošnih bolnišnic Slovenije 

5. 19,995.000 din/1981-85; 3,999.000 din na leto. 

3.4.1. Nevrobiologija 
2. Cilj osnovnih in osnovno aplikativnih raziskav je multidisci- 

piinarno koordinirano raziskovanje normalnih in patološko 
spremenjenih funkcij živčevja in mišic. Vse raziskave se po 
svojem bazičnem značaju vključujejo v skupni program 
Raziskovalne skupnosti, sočasno pa se ta program vklju- 
čuje v medrepubliški usmerjeni program »Proteini in en- 
cimi v biomedicini, farmacevtski in prehrambeni industriji«. 

3. Inštitut za biologijo Univerze, Medicinska fakulteta in Inšti- 
tut Jožef Štefan. 

4. Rezultati teh raziskav se bodo uporabljali v aplikativnih 
kliničnih raziskavah. 

5. 51,392.000 din/1981-85; 10,278.000 din na leto. 

3.5.1. Bakteriološko-imunološke preiskave in 
elektronska analiza nuklearno medicinskih 
podatkov 
2. Na to področ je se vključujejo individualne raziskovalne 

naloge, ki so za razvoj medicine nujno potrebne in sicer: 
- raziskave s področja bakteriologije in virologije, 
- imunski mehanizmi in uporaba imunoloških metod, 
- elektronska analiza nuklearno medicinskih podatkov, 
- farmakološke študije histamina in drugih biogenih ami- 
nov. 

3. Medicinska fakulteta, Klinični center, Inštitut Jožef Štefan 
in Zavod za rehabilitacijo invalidov. 

4. Rezultati teh raziskav bodo uporabljeni v aplikativnih kli- 
ničnih raziskavah in neposredni klinični praksi. 

5. 15,338.000 din/1981-85; 3,067.000 din na leto. 

4. BIOTEHNIŠKE VEDE 
Vedno več ja potreba po temeljnih raziskavah na področju 
biotehniških ved se pojavlja tako v svetu kot doma, ko pri- 
manjkuje hrane, surovin in energije. Zato ni naključ je, da smo 
v našem srednjeročnem načrtu raziskovalnega dela strnili in 
predlagali družbi dolgoročne temeljne raziskave, ki so poseb- 
nega ali kljčnega pomena za skladen razvoj raziskovalne in 
gospodarske dejavnosti Slovenije ter imajo več ina nacionalen 
pomen. Uvrščamo jih v skupni program Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije, ker so splošnega družbenega pomena in nepo- 
grešljive za razvoj in obstoj naroda. Izbiro raziskovalnih nalog 
v skupni program RSS so nam narekovali različni kriteriji. 
Znanstvene raziskave morajo biti bazične na podlagi analiz 
bioloških pojavov v najširšem smislu. Rezultati teh raziskav in 
njihova sinteza pa so nujno potrebni za razvoj in obstoj 
č loveštva, zlasti č loveka v naši družbi in prostoru. Vse te 
raziskave imajo širok pomen in ne koristijo le določeni stroki, 
temveč več ini strok s področja biotehniških ved pri nadalj- 
njem znanstvenem in gospodarskem razvoju. Raziskave so 
dolgoročne in bodo osnova za nadaljnjo aplikacijo v gospo- 
darstvu, brez njih si ne moremo zamisliti pravega napredka v 
stroki. Rezultati proučevanj naj bi privedli do racionalnejših 
postopkov pri pridelavi hrane in surovin ter zmanjševali uvoz. 
Cilj je, da z lastnim znanjem in spremljanjem drugih domač ih 
in tujih temeljnih znanstvenih dosežkov ter spoznavanjem 
tujih tehnoloških novosti, ki jih sprejemamo znanstveno kri- 
tično in prilagajamo našim razmeram, pridobimo več kako- 
vostne hrane, surovin oziroma energije. Pri tem namenjamo 
posebno pozornost varstvu okolja, optimalnim življenjskim 
razmeram in utrjevanju biološkega ravnovesja v naravi. 
Biotehniške vede so deležne v svetu sve pozornosti in pod- 

pore, ker so svoja raziskovalna področja močno ' razširile. 
Manj pa to velja za naše razmere. 
Biologija kot veda je dosegla zadnje čase dokajšnje znan- 
stvene uspehe in preobrazbo, zlasti na področju eksperimen- 
talne biologije. Nič manj pa ni pomembna pri poznavanju 
naravne dedišč ine narodovga ozemlja. Znanstvena odkritja 
na področju biologije so zanesljiva osnova in pot drugim 
narovostovnim vedam, kot so gozdarstvo, kmetijstvo, veteri- 
narstvo ipd. 
Več kot polovico slovenskega ozemlja porašča gozd, ki je 
najnaravnejši element in nosilec ekoloških razmer našega 
prostora. Ta zapleten ekosistem, v katerem se prepletajo živi 
in neživi dejavniki, ki gradijo dinamično ustaljeno celoto, 
moramo čimbolj prouč iti in spoznati ter z njim smiselno 
gospodariti na osnovi znanstvene misli in skrbeti za njegovo 
biološko ravnovesje tako, da bo č loveku v vsestransko korist. 
V tej zvezi opozarjamo na pomembnost biotehniških ved za 
potrebe SLO. 
Eden poglavitnih glavnih proizvajalcev dobrin je kmetijstvo. 
Dobra tretjina slovenskega ozemlja je kmetijskih površin, s 
katerimi moramo mnogo skrbneje gospodariti in pridelati 
č imveč kvalitetne hrane, ne da bi narušili obstojnost ekolo- 
škega kompleksa. Pri tem so izredno pomembni znanstveni 
dosežki na področju kmetijstva, živilstva in veterinarstva. 
Kmetijstvo, ki gospodari s tako pomembnim deležem sloven- 
skega prostora, ni akumulativno in je močno razdrobljeno. S 
85% kmetijskega prostora, ki je osnovna proizvodna kapaci- 
teta v kmetijstvu, gospodarijo zadružniki in kooperanti, kate- 
rih dohodek pa ni zajet v dohodku kmetijskih organizacij in 
zato ni osnova za prispevek posebni raziskovalni skupnosti. 
Pri tem moramo vedeti, da nam srednjeročni plan v SRS 
nalaga, da doma pridelamo 85% potrebne hrane. 
Biotehniške vede se ukvarjajo s pomembnimi znanstvenimi 
problemi, to je predelavo surovin, hrane in energije. Pri tem 
moramo upoštevati, da je njihov raziskovalni prostor najob- 
sežnejši in ga predstavlja skoraj vsa površina slovenskega 
ozemlja. Narava-gozd, zemlja, vode, so naravni laboratoriji, v 
katerih delamo poskuse ter želimo spoznati znanstvene re- 
snice in metode, ki bi koristile č loveštvu. Rezultati raziskovanj 
so pomemben element načrtovanja novih virov surovin, hrane 
in energije ter hkrati nadaljnjega družbenega razvoja. 
Iz zapisanega povzemamo dejstva, ki uvrščajo znanstveno 
raziskovalno delo biotehniških strok v listo nacionalno po- 
membnih raziskav, te pa so: 
- ekološka naravnanost številnih raziskav glede na naš na- 

cionalni prostor. 
Ekološko specifičen slovenski nacionalni prostor, ki je 
ekološko gledano drobnozrnat in poln plodov, potrebuje 
raziskovalno delo kot je to sicer. V takšnem prostoru je 
proizvodnja hrane (vključno z raziskovalnim delom) za- 
htevnejša in dražja, kar še povečuje razliko med proizvo- 
dimi stroški in dovoljeno prodajno ceno. Zato je ra- 
zumljivo, da bremeni ta negativna razlika slehernega po- 
trošnika hrane: 

- Velika zahtevnost proizvodnje hrane in njen življenjski po- 
men za naš obstoj. 
Pri skromnih surovinskih virih, ki jih ima Slovenija na voljo, 
so biosurovinski viri (biosubstanca od lesa do proteinov) 
poglavitna gospodarska baza, ki je v mnogočem po- 
manjkljivo izkoriščena; 

- energijsko varčna proizvodnja biosurovin kot edine po- 
membne skupine surovin v Sloveniji; 

- zahteva po temeljnejši naravnanosti s posebnim poudar- 
kom na fizioloških in genetskih raziskavah; 

- intenzivnejše dolgoročno raziskovalno delo v genetiki »na 
zalogo« zaradi ohranjanja oziroma izpopolnjevanja proiz- 
vodnje na že doseženem nivoju oziroma zaradi vedno 
več je potrebe po proizvodnji bolj kakovostne hrane; 

- iskanje kakovostnih, odpornih in rastišču oz. okolju prila- 
gojenih vrst in sort oziroma pasem, tako da bi imeli v 
kriznih razmerah na voljo primeren asortiment in pasem- 
sko sestavo; 

- nadaljnje intenziviranje živinorejske proizvodnje, ene naj- 
pomembnejših vej biotehnike v Sloveniji, terja temeljne 
raziskave za izboljšanje plodnosti in izdelave kar najbolj 
sodobnih sistemov zdravstvenega varstva živali, kar bo 
omogočilo nemoten razvoj selekcije in proizvodnjo za- 
dostnih količ in zdravstveno neoporečnih živil živalskega 
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izvora za rastoče potrebe domačega trga in za izvoz živali 
ter njihovih proizvodov; 

- iskanje energijsko varčnejših metod in iskanje ekološko 
optimalno naravnanega gospodarjenja z obnovljivimi na- 
ravnimi viri kot so naravni ekosistemi, npr. gozd, tla, voda 
in krajina. 
Dosedanja pomanjkljivost glede razvijanja energijsko 
varčnih tehnologij, ki velja za splošno pomanjkljivost go- 
spodarstva nasploh, posebej prizadene ekološko omejeno 
biogospodarstvo. širši družbeni interes in zahteva sta, da 
pospešeno razvijamo energijsko varčnejše tehnologije. 
Tovrstne raziskave so materialno zahtevnješe in uspešne 
le, če so fundamentalno naravnane; 

- razvijanje tehnologije za proizvodnjo zdrave hrane. V pri- 
hodnje bodo potrebna zelo velika znanstvena prizadeva- 
nja, da razvijemo tehnologijo pridelave in predelave hrane, 
ki ne bo vsebovala škodljivih primesi; 

- velika ekološka omejitev primarne proizvodnje v primerjavi 
s tehniškimi področ ji (prostor, rastišče in njegova pestrost, 
odvisnost od vegetacijskih dob). 

Pomembna sta razvijanje in prenos ekološko vezanih tehno- 
logij v biotehniki v dežele v razvoju. 
Razvijanje razmeram primernih lastnih tehnologij je naša 
osrednja skrb, hkrati pa je primerno, da predvsem s takšnimi 
tehnologijami pomagamo tretjemu svetu pri razvoju biogo- 
spodarstva. 
Posebnosti posameznih raziskovalnih področ ij v biotehniki, ki 
zahtevajo raziskave: v skupnem programu, so: 
Program bazičnih bioloških raziskav obsega raziskave struk- 
ture in funkcij bioloških sistemov, flore, vegetacije, favne, 
nekaterih genetskih in biokemičnih pojavov ter bioloških pro- 
cesov in vplivov onesnaženja ekosistemov (morje, sladke 
vode, kopno) v Sloveniji. Naštete raziskave so pomembne za 
splošni razvoj znanja, znanosti in metodologij. Med njimi pa 
so nekatere, ki imajo še poseben pomen za spoznavanje 
naravne in kulturne dedišč ine Slovenije. V veliki meri imajo te 
raziskave tudi cilj, da bomo uspešno in biološko uravnove- 
šeno obvladovali prostor in varovali okolje pred onesnaže- 
njem. Le v manjši meri je cilj raziskav zagotavljanje pridobiva- 
nja energetskih in surovinskih virov. 
Skupni program s področja gozdarskih ved obsega temeljne 
raziskave iz ekologije ter naravnih zakonitosti razvoja in funk- 
cij gozda. Usmeritev raziskav naj zagotovi biološko ravno- 
vesje in zdravo življenjsko okolje ob hkratni optimalni izrabi 
naravnih potencialov rastišč za proizvodnjo kvalitetne suro- 
vine. Pri tem se dosledno upoštevajo načela trajnosti vseh 
funkcij gozda in načela racionalnega vlaganja dela in sred- 
stev. Ob bioloških funkcijah gozda bomo razvijali še družbo- 
slovni vidik razvoja gospodarjenja z gozdovi. 
Na področju lesarstva je pomembna temeljna raziskava v 
zvezi s problematiko varstva okolja, ki jo štejemo v skupni 
program RSS. Gre za raziskave, z rezultati katerih bi prepreč ili 
škodljive vplive imisije lesnega prahu v zraku, raznih kemikalij 
v odpadnih vodah ipd. Cilj raziskave je predvsem varstvo 
okolja, hkrati pa splošni razvoj znanosti, zlasti metodologij. 
Pri tem je treba proučevati varčno predelavo lesa iz plemenite 
surovine. 
Raziskovalni program iz kmetijskih ved je usmerjen k pred- 
vsem več ji in kvalitetnejši proizvodnji hrane. Grajen je na 
temeljnih ekoloških, genetskih (selekcijskih) raziskavah, razi- 
skavah in uvajanjih novih tehnologij, mehanizacije in njene 
racionalne uporabe ter načina prehrane živali in rastlin. 
Osnovni cilj je permanentno zagotavljanje kakovostne hrane 
ob č im boljši in smiselni rabi prostora, ob upoštevanju narav- 
nih danosti in potencialnih produkcijskih zmogljivostih pro- 
stora in njegovega varstva. 
Raziskovalni program s področja živilstva obsega sklop na- 
log, ki obravnavajo problematiko predelave hrane in pijač , 
tehnologijo sekundarnih surovin ter uvedbo sodobnih tehno- 
logij v živilsko industrijo. Cilj raziskav je uvajanje novih analit- 
skih metod, vrednosti, prav tako s stališča senzoričnih in 
organoleptičnih lastnosti, alimentarne intoksikacije ter muta- 
geno delovanje surovin in aditivov. 
Skupni raziskovalni program s področja veterinarskih ved je 
usklajen s splošnimi prizadevanji razvoja kmetijstva. Zato 
obsegajo temeljne raziskave v veterinarstvu še nadaljnja izpo- 
polnjevanja na področju diagnostike, preventive in zatiranja 
živalskih kužnih, zajedavskih, presnovnih in nutricijskih bo- 

lezni, sistema kompleksnega zdravstvenega varstva repro- 
dukcije v različnih vejah intenzivne reje živali, reje in zdrav- 
stvenega varstva divjadi, rib, čebel, mesojedov in drugih živali 
ter razvoja veterinarske dejavnosti na področju higiene živil, 
javnega zdravstva, splošnega ljudskega odpora in varstva 
okolja. 

USMERJENI RAZISKOVALNI 
PROGRAMI IN RAZISKOVALNI 
PROJEKT 

4.1.1. Floristične, vegetacijske in favnistične 
raziskave 
2. Pester rastlinski in živalski svet Slovenije in Jugoslavije 

predstavlja bogato naravno dedišč ino, ki smo jo dolžni 
čimbolje prouč iti in tudi ohranjati. Namen tega programa je 
predvsem inventarizacija avtohtone flore, vegetacije in 
favne Slovenije ter Jugoslavije, natančne taksonomske ra- 
ziskave bioloških značilnosti našega ozemlja (endemne 
vrste), fitogeografske in zoogeografske raziskave, paleove- 
getacijska proučevanja, izdelava vegetacijske karte Slove- 
nije in Jugoslavije ter priprava gradiva za izdajanje mono- 
grafij flore, vegetacije, vegetacijske karte ter favne Slove- 
nije in Jugoslavije. V ta program so vključene naslednje 
temeljne naloge: Polimorfizem in endemizem v flori Jugo- 
slavije, vegetacijske raziskave, Favna Slovenije in Jugosla- 
vije ter Flora Slovenije. 

3. Biološki inštitut Jovan Hadžija SAZU in Inštitut za biologijo 
Univerze v Ljubljani 

4. Raziskave so splošnega družbenega pomena, torej ko- 
ristne za vse naravoslovne panoge, varstvo okolja, vodna, 
kmetijstva, gozdna in podobna gospodarstva, industrijo itd. 

5. 13,627.000 din/1981-85; 2,725.400 din na leto 

4.2.1. Raziskave bioloških procesov in vplivov 
onesnaževanja na ekosisteme v Sloveniji 
2. Poglavitni cilj teh raziskav je ugotavljanje poteka bioloških 

procesov in njihovih sprememb pod vplivom onesnaževa- 
nja v najbolj ogroženih ekosistemih naše republike. Speci- 
fičnost slovenskega prostora in našega gospodarskega ra- 
zvoja opravičujeta in zahtevata nadaljevanje in razširitev 
teh raziskav, s katerimi bomo ugotavljali, usmerjali in v 
čimveč ji meri preprečevali negativne vplive človekove ak- 
tivnosti na celotno naravo. V ta program so vključene 
naslednje temeljne naloge: Raziskave morskih ekosiste- 
mov in njihove ogroženosti pod vplivom onesnaževanja, 
Raziskave vegetacije morskih bentonskih alg, Raziskave 
kopenskih talnih ekosistemov in njihove ogroženosti pod 
vplivom onesnaževanja, Raziskave sladkovodnih ekosiste- 
mov in njihove ogroženosti pod vplivom onesnaževanja in 
ostalih č lovekovih posegov. 
3. Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani in Biološki inšti- 
tut Jovana Hadžija SAZU 
4. Raziskave so splošnega družbenega pomena, torej ko- 
ristne za vse naravoslovne panoge, varstvo okolja, vodno 
gospodarstvo, industrijo ipd. 
5. 6,000.000 din 1981-85; 1,200.000 din na leto 

4.3.1 Raziskave strukture in funkcije bioloških 
sistemov 
2. Poznavanje funkcij in strukture bioloških sistemov je 

nujno potrebno za izvajanje vseh ostalih bioloških in drugih 
iz njih izhajajoč ih raziskav. 
Z uvajanjem novejših raziskovalnih metod (biotestnih in 
biokemičnih, kulture tkiv, elektronske mikroskopije itd.) 
bomo raziskovali strukturne in funkcionalne adaptacije or- 
ganizmov (zlasti endemičnih), ki žive v nekaterih ekstre- 
mnih biotopih, razen tega pa nekatere doslej še ne povsem 
proučene regulacijske mehanizme (npr. v procesu kalitve, v 
primerih simbioze ali parazitizma med glivami in rastli- 
nami). V ta program so vključene temeljne naloge: Funk- 
cionalna morfologija živali, Fitofiziologija in Zoofiziologija. 
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3 Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani 
4. Rezultati teh raziskav bodo osnova za nadaljnje razi- 
skave v ostalih bioloških programih, v programih s po- 
dročja kmetijstva, gozdarstva in deloma medicine. 
5. 6,000.000 din 1981-85; 1,200.000 din na leto 

4. 4. 1. Raziskave gozdnih rastišč  Slovenije in 
razvojnih procesov avtohtonih rastlinskih in 
živalskih vrst ter avtohtonega gozda, ki 
predstavljajo naravno dedišč ino 
2. Značilnosti rastišč  v Sloveniji so v mnogočem neproučene, 

predvsem zaradi velike pestrosti našega prostora. Brez 
poznavanja te osnove našega gozdnega prostora ni možno 
pravilno ovrednotiti in aktivirati. 
Dosedanje poznavanje gozda temelji pretežno na prouče- 
vanju umetnega gozda, zato so rezultati mnogokrat neupo- 
rabni. Pravilnejši pristop je, če poskušamo spoznati razvoj 
naravnega gozda in te zakonitosti uporabimo v gospodar- 
skem gozdu. 
Gozd je zapleten ekosistem, kjer se prepletata živalska in 
rastlinska komponenta. Poznavanje usklajenosti obeh v še 
ohranjenih prvobitnih gozdnih ekosistemih se uporaba za 
komparacijo spremembam, ki so s človekovim delovanjem 
nastale v kultiviranih, spremenjenih, nenaravnih ekosiste- 
mih. Raziskave so temeljnega pomena, kajti njihov namen 
je, da se proučujejo naravne danosti gozdnega prostora, ki 
predstavljajo tudi našo naravno dedišč ino. 
Rezultati raziskav pa imajo tudi uporabno vrednost. Iz 
spoznanj raziskav bo mogoče izdelati smernice za takšno 
gospodarjenje z gozdovi, ki bo zagotavljalo trajno okolje- 
tvorno in proizvodno funkcijo gozdov v Sloveniji! 
- spoznati rastiščne značilnosti in posebnosti v Sloveniji; 

- spoznati razvojne mehanizne v življenju naravnega 
gozda; - prouč iti skladen razvoj tistih vrst divjadi, ki 
naseljujejo gozdni prostor in ugotoviti njihov pomen in 
mesto v kompleksu gozd - divjad; 

prouč iti ekološke niše posameznih predstavnikov 
»drobne favne« ter vpliva, ki ga imajo na zmanjševanje 
škod v gozdu. 

3. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani, VTOZD za gospodarstvo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani 

4. Gozdna gospodarstva, Splošno združevanje gozdarstva SR 
Slovenije. SIS za gozdarstvo SR Slovenije, Republiški ko- 
mite SRS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SR 
Slovenije za statistiko, Lovska zveze Slovenije, Zavodi za 
gojitev divjadi, lovske družine, Zavod SRS za varstvo kul- 
turne in naravne dedišč ine. 

5. 4,610.000 din 1981-85; 922.000 din na leto 

4. 5. 1. Raziskave s področja varstva okolja 
in splošno koristnih funkcij gozdov 

2. Gozd je najbolj prvobitno ohranjena naravna tvorba s 
široko splošno družbeno potrebno okoljetvorno in proiz- 
vodno vlogo. Razvijanje in krepitev teh funkcij je tudi ak- 
tivna oblika varstva našega okolja. Vse več je negativnih 
vplivov na gozd, kot so onesnaženo ozračje, relativno kako- 
vostno in količ insko predimenzioniran stalež divjadi, požari 
ter drugi fizični in biološki pritiski na gozdni ekosistem. 
Razvijanje ter krepitev okoljetvornih in drugih splošnoko- 
ristnih funkcij gozda v prostoru je obenem tudi aktivna 
oblika varstva našega okolja. Sočasno postaja opredelitev 
teh funkcij gozda nujna za namene prostorskega planira- 
nja. Za ohranitev našega gozda je zelo pomembno prouče- 
vanje negativnih vplivov nanj: 
- prouč iti vlogo okoljetvornih in drugih splošnokoristnih 

funkcij gozda v slovenskih razmerah; 
- izdelati konkretna merila za kvalitativno in kvantitativno 

opredeljevanje teh funkcij in njihovih potreb; - izdelati 
stvaren pikaz ogroženosti gozdnih ekosistemov v SR 
Sloveniji zaradi prekomerno onesnaženega zraka, divja- 
di, urbanizacije in požarov; 

- izdelati zanesljive osnove za načrtovanje dopustnih 
obremenitev, regulacijo odškodnine, sanacijo posledic 
in za gospodarjenje z gozdom pod stresom različnih 
negativnih vplivov nanj. 

3. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF v Ljubljani, 
VTOZD za gozdarstvo BF v Ljubljani, SAZU 

4. Gozdna gospodarstva, Splošno združenje gozdarstva SR 
Slovenije, SIS za gozdarstvo SRS, Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški komite SRS 
za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za druž- 
beno planiranje, Skupščine občin, Zavodi in organizacije 
za urbanizem, Urbanistični inštitut SRS, Zveza skupnosti za 
varstvo zraka Slovenije, Hidrometeorološki zavod SRS, 
emitenti, Inštitut Jožef Štefan, Lovska zveza Slovenije, za- 
vodi za gojitev divjadi, lovske družine 

5. 9,220.000 din 1981-85; 1,844.000 din na leto 

4. 6. 1. Stabilnost gozda v Sloveniji (biološka, 
mehanska, ekonomska) 

2. 
2. Zaradi dolgotrajnih vplivov človeka na gozd in prostor v 

Sloveniji sta gozd in gozdnata krajina v relativno labilnem 
stanju. Funkcija gozda za produkcijo lesa in varovanje 
krajine je zmanjšana. Trajna produkcija je zagotovljena le, 
če v gozdu polno funkcionirajo vsi »horneostatični« meha- 
nizmi. Spoznanje zakonitosti teh mehanizmov omogoča 
zmanjšanje inputov v gozd ob hkratnem zmanjšanju go- 
spodarskega rizika. 
- Spoznati in prouč iti homeostatične mehanizme (biolo- 

ške, mehanične in posredno gospodarske) na različnih 
rastišč ih 

3. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF, VTOZD za 
gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. 

4. Gozdna gospodarstva, Splošno združenje gozdarstva SR 
Slovenije, SIS za gozdarstvo SR Slovenije, Republiški ko- 
mite SRS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

5. 1,773.000 din 1981-85; 354.600 din na leto 

4. 7.1. Raziskave v zvezi z varstvom okolja pred 
emisijami lesnega prahu in škodljivih kemikalij 
v odpadnih vodah. 
2. Problem varstva okolja pred škodljivimi vplivi raznih lesno- 

tehnoloških proizvodenj je potreben znanstvene obrav- 
nave, ker na tem torišču praktično nimamo zbranih dovolj 
lastnih raziskovalnih dosežkov. 
Cilj raziskav je rangirati onesnaževalce okolja po »teži 
onesnaževanja« (in vrsti) in priti do kvantifikacij emisij 
škodljivih materij z namenom, da bi te podatke koristno 
uporabili pri projektiranju tehničnih čistilnih naprav ipd. 

3. Pri SP je potrebno vključ iti domače inštitucije, ki se ukvar- 
jajo s sorodno problematiko. 

4. Uporabniki rezultatov so obstoječ i lesnoindustrijski obrati, 
predvsem industrija lesnih tvoriv, žagarstvo in industrija 
finalnih lesnih izdelkov. 

5. 1.109.000 din 1981-85; 221.800 din na leto 

4.8.1. Promocijske raziskave znanih (domačih) 
in manj znanih (tujih) lesnih vrst 
2 Ugotavljanje anatomskih, fizikalnih, kemičnih, mehanskih 

in tehnoloških lastnosti lesa z namenom napovedi njegove 
optimalne končne uporabe in dajanja napotkov za njegovo 
industrijsko predelavo. Zaloge standardnih tropskih lesov 
naglo kopnijo, zato je industrija prisiljena iskati nadome- 
stilo v doslej manj znanih ali neznanih lesnih vrstah, ki pa 
predstavljajo daleč največ ji del lesne zaloge tropskih goz- 
dov. Znano je, da tudi Jugoslavija, še posebej paSR Slove- 
nija s svojo razvito lesno industrijo krije vse manj potreb po 
lesu in je prisiljena uvažati tropske lesove, pri čemer se 
sooča z naštetimi problemi. Prav tako bi bilo treba širše 
uvesti v industrijo tudi nekatere domače hitrorastoče dre- 
vesne vrste, kot sta topol in jelša. Trenutno potekata v 
okviru VTOZD za lesarstvo dva mednarodna projekta s tega 
področja: 
- jugoslovansko-ameriški projekt: »Obdelavnostne in so- 
rodne lastnosti petih lesnih vrst območja Bayange (Central- 
noafriška republika)« in 
- jugoslovansko-mehiški projekt: »Promocijska študija 43 
mehiških tropskih lesnih vrst« v okviru znanstveno tehnič - 
nega sodelovanja med Jugoslavijo in Mehiko. 
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3. VTOZD za lesarstvo pri BF, Ljubljana 
4. Tovrstne raziskave so pomembne za domačo lesno in- 
dustrijo, saj se je zaradi pomanjkanja lesa prisiljena vse 
pogosteje angažirati pri eksploataciji tropskih gozdov in 
uporabljati tudi doslej manj znane ali neznane lesne vrste. 
5. 221.000 din (1981-85; 44.200 din) na leto 

4.9.1. Ekologija in pedologija 
2. Prostor z vsemi svojimi ekološkimi parametri je osnovno 

proizvodno sredstvo rastlinske proizvodnje. 
Posamezni ekološki faktorji, zlasti tla in klima, so specifici- 
rani za vsak prostor posebej. Geografske opredeljenosti, 
kmetijskega prostora ne pogojuje le pedogeneza na posa- 
meznih matičnih substratih, temveč je od nje odvisna tudi 
klima kot pomemben dejavnik v tehnologiji rastlinske pro- 
izvodnje. 
Od stopnje pedogeneze so odvisne fizikalne in kemične 
lastnosti tal, klima pa je dejavnik, ki s svojimi posameznimi 
elementi predstavlja osnovni, naravno dani energetski po- 
tencial. 
Tuje raziskave in ugotovitve lahko uporabimo v tovrstni 
problematiki le kot primerjalne vrednosti za preverjanje 
lastnih sklepov in zaključkov. Vsekakor pa je proučevanje 
nacionalnega kmetijskega prostora izključna domena do- 
mačih raziskovalcev. 
Cilj usmerjenega raziskovalnega programa je poglobljena 
prouč itev in ovrednotenje vseh v prostoru prisotnih ekolo- 
ških parametrov, ki posredno ali neposredno vplivajo na 
rastlinsko proizvodnjo. V program so vključena raziskova- 
nja, ki ne obravnavajo le sama tla, temveč vse mogoče 
raziskave, ki so v tesni povezanosti s celotno problematiko 
kmetijskega prostora (metrologija, struktura namembnosti 
zemljišč , tržišče, socialna struktura prebivalstva v kmetij- 
skem prostoru ipd.) 
3. VTOZD za agronomijo - VDO BF, Kmetijski inštitut Slo- 
venije 
4. Rezultati usmerjenih raziskovanj naj bi v končni fazi 
omogočili ovrednotiti proizvodni potencial določenega 
kmetijskega prostora, oziroma osnovnega proizvodnega 
sredstva kmetijske dejavnosti. 
Raziskovalni rezultati niso koristni le neposredni uporabni- 
kom kmetijskega prostora (zemljiške skupnosti, agrokom- 
binati, kmetijske zadruge, zasebniki, gozdnogospodarske 
skupnosti), temveč so izredno pomembni tudi za potrebe 
urbanizma, komunale, varstva okolja in splošno ljudsko 
obrambo. 
5. 9,408.000 din (1981-85; 1,881.600 din) na leto 

4.10.1. Biološke osnove kmetijskih rastlin 
2. Vrednotenje in pestrost rastlinskega potenciala je bila do 

sedaj v Sloveniji premalo raziskana in izkoriščena v kmetij- 
stvu. Prenos tujih rezultatov tovrstnih raziskav je mogoč le 
v omejenem obsegu zaradi specifičnosti bioloških pogojev 
in naravnih danosti kot tudi zaradi organizacijskih oblik 
pridelovanja kmetijskih rastlin. Raziskave bodo obsegale 
dve skupini problemov: 
- genetiko z žlahtnjenjem kmetijskih rastlin ter 
- fiziologijo rasti in razvoja kmetijskih rastlin. Ob ohranja- 
nju naravne genetske raznolikosti ter ob pridobivanju 
umetno inducirane, je namen raziskav vzgoja novih kulti- 
varjev pomembnejših kmetijskih rastlin. Z upoštevanjem 
genetsko pogojenih sposobnosti rastlin v danih pedokli- 
matskih razmerah in ustreznih agrotehničnih ukrepih bo 
proučevanje potekalo v smeri optimalizacije višine in kako- 
vosti pridelka. S prouč itvijo zakonitosti rasti in razvoja 
kmetijskih rastlin v odvisnosti od danih (ekoloških) in vode- 
nih (introduciranih) rastnih dejavnikov, želimo ugotoviti 
biološke temelje optimalizacije pridelovanja glede na koli- 
č ino, kakovost in stabilnost pridelkov, pomembnih za pri- 
delovanje v slovenskem kmetijskem prostoru. V raziskave 
so vključena proučevanja dedovanja posameznih lastnosti, 
heterozis, hibridizacija, introdukcija in vzgoja novih sort žit, 
okopavin, krmnih rastlin, hmelja, vrtnin, sadnih vrst itd. 
3. VTOZD za agronomijo - VDO BF, Kmetijski inštitut Slo- 
venije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Višja 
agronomska šola Maribor 
4. Rezultati bodo osnova za nadaljnje aplikativne raziskave 

glede na potrebe kmetijske proizvodnje v Sloveniji, istoča- 
sno pa so prispevek k razvoju naravoslovnih ved. 
5. 32,222.000 din (1981-85; 6,444.400 din) na leto 

4.11.1. Patologija in varstvo kmetijskih rastlin 
2. Cilj in namen je inventarizacija bolezni in škodljivcev v 

slovenskem kmetijskem prostoru, prouč itev njihove biolo- 
gije in ugotovitev naravoslovnih ter tehnoloških parame- 
trov za zanesljivo in gospodarno varstvo kmetijskih rastlin s 
posebnim poudarkom na varovanju naravnega okolja. 
Ob vse več ji intenzifikaciji rastlinske proizvodnje pridobiva 
pomen varstvo posevkov in nasadov pred boleznimi, škod- 
ljivci in plevelom. Škodo, ki jo le-ti povzročajo, ocenjujejo v 
povpreč ju za vse gojene rastline na okoli 35 %, v kar je 
zajeto le količ insko zmanjšanje pridelkov, medtem ko je 
teže oceniti zmanjšanje kakovosti pridelkov, ki lahko za- 
jame znaten obseg. 
Tehnološki posegi v biocenozo v znatni meri spreminjajo 
tudi razmerja med parazitnimi organizmi in njihovimi na- 
ravnimi sovražniki. >V tej zvezi bodo raziskave pomenile 
prispevek k fitomedicinski znanosti v specifičnih naravnih 
razmerah Slovenije. 

3. VTOZD za agronomijo - VDO BF, Kmetijski inštitut Slove- 
nije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Višja agro- 
nomska šola Maribor 

4. Rezultati raziskav bodo predstavljali temelj za izdelavo me- 
tod usmerjenega in integralnega varstva vseh skupin kme- 
tijskih rastlin. 

5. 16,031.000 din/1981-85; 3,206.200 din na leto 

4.12.1.Uvajanje tehnike v kmetijsko proizvodnjo 
2. V srednjeročno plansko obdobje vključujemo novo razi- 

skovalno tematiko - racionalizacijo porabe klasične ener- 
gije v primarni proizvodnji in zajemanje novih virov ener- 
gije. Uvajanje tehničnih postopkov v pridelovanje hrane je 
bistvenega pomena za posodabljanje te proizvodnje in po- 
večanje produktivnosti dela v kmetijstvu. 
Naše raziskave morajo verificirati primernost tujih dognanj 
in rezultatov, ko se uporabniki odločajo za uvedbo novih 
tehnoloških postopkov, za katere je treba izbrati ustrezne 
strojne linije za potrebe družbenega in zasebnega sektorja 
v naših lastnih razmerah. Domača industrija kmetijske 
opreme in strojev često stoji pred težkimi odloč itvami in 
dilemami, ko mora pri konstruiranju v č im več ji meri upo- 
števati eksploatacijske in tehnološke momente domačih 
uporabnikov in se mora opreti na parametre, ki jih lahko 
dajo le raziskovalni dosežki. 

3. Kmetijski inštitut Slovenije, Višja agronomska šola Maribor, 
VTOZD za agronomijo BF 

4. Raziskovalni dosežki bodo omogočili v več ji meri osamo- 
svojitev naše industrije kmetijskih strojev in bodo name- 
njeni neposrednim uporabnikom kmetijskih strojev. 

5. 9.025.000 din/1981-85; 1.805.000 din na leto. 

4.13.1. Melioracije in urejanje kmetijskega 
prostora 
2. Cilj in namen raziskovalnega dela na tem tematskem po- 

droč ju je iskanje optimalnih možnosti za odpravljanje ne- 
gativnih posledic klime, vode in samih lastnosti tal ter 
prostorske neurejenosti za kmetijsko (rastlinsko) proizvod- 
njo, da bi zagotovili stabilno in visoko rastlinsko proizvod- 
njo, ki bi jo bilo možno doseč i tudi ob nižjih stroških. 
Raziskave so pomembne predvsem zato, da bi lahko opti- 
malno obvladali kmetijski prostor s pravilno rabo vseh 
razpoložljivih naravnih virov. 

3. VTOZD za agronomijo BF 
4. Rezultati raziskav bodo uporabni predvsem za izdelavo 

osnov za projektiranje in izvedbo novih osuševalnih in 
namakalnih sistemov ob upoštevanju specifičnih klimat- 
skih, orografskih in edafskih pogojev v naši republiki. 

5. 1,824.000 din/1981-85; 364.800 din na leto 

4.14.1. Genetika in selekcija živali 
2. Raziskave bodo prispevale novo znanje iz citogenetike, 

imunologije, populacijske genetike in metod selekcije do- 
mačih živali. Raziskave bodo obsegale proučevanje kromo- 
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somskih sprememb in njihov pomen za selekcijo ter rabo 
ernbrijev za hitrejši selekcijski napredek. Izdane bodo nove 
ocene genetičnih parametrov populacij govedi, prašičev, 
perutnine in ovac. Iskali bomo metode in parametre za 
izdelavo bolj uspešnih selekcijskih programov in križanj za 
posamezne vrste živine. Z novimi raziskavami bomo po- 
glabljali znanje v imunologiji, ki je izrednega pomena za 
odrejo mladičev. 
Družbeni pomen teh raziskav je v tem, da dajejo osnovno 
znanje in parametre o naših populacijah domačih živali, ki 
so potrebni za izvajanje aplikativnih nalog, katerih rezultat 
bo povečanje produktivnosti živali, izboljšanje njihove vi- 
talnosti in uspešnost vzreje mladih živali. To je posebej 
pomembno ob novih načinih reje, ki nastajajo zaradi pove- 
čanja produktivnosti živega dela in izboljševanja ekono- 
mičnosti živinorejske proizvodnje. 

3. VTOZD za živinorejo BF, Kmetijski inštitut Slovenije 
4. Ob sedanji organiziranosti selekcije domačih živali so upo- 

rabniki genetskega napredka vsi živinorejci, ki proizvajajo 
meso in mleko. 

5. 17,192.000 din/1981-85; 3,438.400 din na leto 
4.15.1. Prehrana živali 
2. Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v iskanje kvali- 

tetno in kvantitetno optimalne krme za posamezne vrste in 
kategorije živine, v iskanje novih virov krme, novih poti za 
izboljšanje kakovosti in konverzije krme ob znižanje stro- 
škov krme za enoto živalske proizvodnje. Ob aplikativnem 
cilju je pri raziskavah iz prehrane treba redno opravljati tudi 
temeljne raziskave, ker je večina več jih problemov nereš- 
ljiva brez iskanja temeljnih genetskih, biokemičnih, fiziolo- 
ških in mikrobioloških zakonitosti, ki jih zajema določen 
prehranski problem. Šele tako je mogoče doseč i splošno 
veljavne rešitve problemov, ki imajo širšo aplikativno in 
znanstveno vrednost. 
Racionalizacije v prehrani imajo velik vpliv na proizvodne 
stroške in produktivnost dela v živinoreji. Z novimi viri 
krme, izboljšanjem metod konzerviranja krme in boljšim 
izkoriščanjem pridelkov s travinja lahko zmanjšamo obseg 
uvoza krme in izboljšamo gospodarjenje na travinju, kar 
ima velik vpliv na poseljenost hribovskih območ ij Slovenije. 

3. VTOZD za živinorejo BF, Kmetijski inštitut Slovenije 
4. Raziskave bodo dale osnove za aplikativno delo na po- 

droč ju prehrane vseh vrst živali. Rezultate bo uporabljalo 
veliko število proizvajalcev pri racionalizaciji krmljenja in 
vključevanju novih virov krme. 

5. 12,635.000 din (1981-85; 2,527.000 din) na leto 

4.16.1. Etologija, ekologija in varstvo okolja v 
živinoreji 
2. Z intenzivno umetno selekcijo in zrejo visokoproduktivnjh 

populacij domačih živalih v zadnjih desetletjih se bistveno 
spreminjajo etološke zahteve in etološke znač ilnosti novih 
populacij. Uvajanje tehničnega napredka v živinorejsko 
proizvodnjo in velike koncentracije živali na več jih obratih 
prinašajo dodatne probleme. 
Tehnološke rešitve, ki jih uvajamo, morajo zato ustrezati 
drugačnim zahtevam živali in zahtevam po varstvu okolja. 
Zato se pojavlja večja potreba po temeljnih raziskavah s 
področja etologije, ekologije in uporabe ekskrementov. 
Raziskave bodo usmerjene v proučevanje ponašanja naših 
novih vrst in pasem domačih živali v različnih okoljih in 
sistemih reje ter v proučevanje njihovih ekoloških zahtev. 
Rezultate bo treba upoštevati pri načrtovanju selekcijskih 
programov in iskanju najprimernejših tehnologij. Razi- 
skave o možnih načinih rabe ekskrementov so prav tako 
potrebne pri iskanju novih tehnologij, ki morajo upoštevati 
zahteve po čistem okolju. 

3. VTOZD za živinorejo BF, Kmetijski inštitut Slovenije. 
4. Rezultati bodo namenjeni aplikativnemu in razvojnemu 

delu pri vseh proizvajalcih, ki se usmerjajo v sodobno 
veliko živinorejsko proizvodnjo. 

5. 9,901.000 din (1981-85; 1,980.200 din) na leto 

4.17.1. Pedološko kartiranje SR Slovenije 
2. Od leta 1963 naprej se v vseh jugoslovanskih republikah 

izvaja sistematično kartiranje kmetijskih in gozdnih zem- 

ljišč . V ta namen je bila leta 1965 formirana pri Zveznem 
fondu komisija za izdelavo pedološke karte (podobno kot 
geološke karte Jugoslavije). 
Ko so kasneje republiške raziskovalne skupnosti prevzele 
financiranje, so bila pedološkemu kartiranju in raziskova- 
nju namenjena sredstva premajhna, da bi se delo uč inko- 
vito nadaljevalo. Nekatere republike so že skoraj pri kraju 
izdelave pedološke karte v merilu 1:50,000 in prehajajo v 
projekte manjšega merila. Pred nami pa je še 7 let intenziv- 
nega dela in obveznosti do medrepubliškega projekta, ki ga 
je RSS podpisala 1978, vendar so se finančne zmožnosti 
izboljšale šele v letu 1980. 
Pedološka inventarizacija kmetijskih in gozdnih zemljišč , 
podana v obliki pedološke karte in komentarja, daje vpo- 
gled v kemične, fizikalne in biološke lastnosti tal in pred- 
stavlja osnovno za načrtovanje in gospodarjenje s talnim 
fondom. Tla so narodna dobrina, s katero razpolagajo 
številni upravljalci z zelo različnimi interesi. Pedološka 
karta s pripadajoč im komentarjem je namenjena kmetij- 
skim in gozdarskim strokovnjakom na terenu pri oceni: 
- naravne optimalne rabe zemljišč za razne kulture, 
- potrebe po agro-in hidromelioracijah, 
- načina obdelovanja in gnojenja. 
Izsledki pedoloških raziskav dopolnjujejo celovitost priro- 
dnih znanosti. Poleg prirodnoznanstvenega pomena dajejo 
pedološke raziskave osnovo: 
- za bonitiranje kmetijskih zemljišč in izvedbo revizije ka- 

tastrskih vzorčnih parcel, 
- za urbanizacijo prostora, 
- kot osnova za kategorizacijo zemljišč , 
- za regionalno planiranje, 
- za varstvo tal in okolja. 

3. VTOZD za agronomijo, Kmetijski zavod Maribor, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Geodetski zavod SR Slo- 
venije 

4. Kmetijske in gozdarske organizacije, občinske zemljiške 
skupnosti, vodne skupnosti, občinske skupnosti za pro- 
storsko planiranje, Geodetski zavod SRS, Geodetska 
uprava SRS, Urbanistični zavodi, JLA. 

5. 4,162.000 din/1981-85; 832.400 din na leto 

4. 18. 1. Tehnološki parametri živil 
rastlinskega in živalskega izvora 
2. Usmerjeni program živil rastlinskega in živalskega izvora 

obsega sklop raziskovalnih tem, ki obravnavajo problema- 
tiko živilskih tehnologij z namenom uveljavljanja sodobnih 
trendov razvoja v posameznih tehnologijah. Raziskave 
bodo omogočale povečevanje znanja in hitrejši razvoj živil- 
ske stroke. Za plansko obdobje 1981-85 je v usmerjenem 
programu rastlinskega in živalskega izvora predvidenih se- 
dem usklajenih programov: 

2.1. Tehnologije predelave iriesa, 
2.2. Tehnologije mleka, 
2.3. Skladiščenje in predelava sadja in vrtnin, 
2.4. Vinifikacija in kakovost yina, 
2.5. Tehnologija piva in osnovne surovine za proizvodnjo 

piva, 
2.6. Tehnologija sekundarnih surovin, 
2.7. Sodobne tehnologije v živilski industriji. 
Program tehnologije predelave mesa obsega ovrednotenje 
kakovosti mesa, pridobljenega po sodobnih tehnoloških 
postopkih. Namen raziskav je poiskati optimalne parametre 
s stališča kakovosti mesa in mesnih izdelkov. 
Na področju predelave mleka se bodo v raziskave vključ ile 
možnosti novih tehnoloških prijemov pri izdelavi mlečnih 
izdelkov. Prouč ile se bodo možnosti izkoriščanja stranskih 
proizvodov mlekarske industrije (sirotka, pinjevec idr.), ki 
ostajajo pri nas neizkoriščeni. 
Program skladiščenja in predelave sadja in vrtnih obsega 
proučevanje sadnih in zelenjavnih sort. Proučujejo se tudi 
razlike v lastnostih pridelka različnih provenienc iz Slove- 
nije. Proučujejo se posledice pomanjkanja nekaterih makro 
in mikro elementovna skladiščne sposobnosti sadja in zele- 
njave. Z namenom pospeševanja mednarodne trgovine se 
proučujejo sodobni embalažni materiali, ki bodo našim 
proizvajalcem omogoč ili uspešno vključ itev na mednaro- 
dni trg. 
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Naloga programa vinifikacija in kakovost vina je reševanje 
problematike v zvezi s proizvodnjo vina na industrijski 
način, ki je tehnološko-fizikalno-biokemične narave. 
Program tehnologije piva in osnovnih surovin za proizvod- 
njo obravnava procese kemične predelave hmelja, pivovar- 
sko vrednost novih sort hmelja in neizkaljivih žit ter lastno- 
sti pivskega kvasa. 
Tehnologija sekundarnih surovin razvija postopke za fer- 
mentacijo tekočih odpadkov v živilski industriji. Cilj razi- 
skav je spoznati obnašanje produktov fermentacije odpad- 
kov te industrije, da se lahko programira njihovo najbolj 
smiselno izkoriščanje. 
Sodobne tehnologije v živilski industriji. Cilj te naloge je 
uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov v živilsko indu- 
strijo in podati ustrezne tehnološke in ekonomske utemelji- 
tve. 

3- VTOZD za živilsko tehnologijo, VTOZD za živinorejo, Kme- 
tijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovar- 
stvo Žalec, Kemijski inštitut Boris Kidrič  

4. Raziskave so splošno družbenega pomena, torej koristne 
za vse panoge živilske industrije. 

5. 20,336.000 din/1981-85; 4,067.200 din na leto 

4. 19. 1. Kakovostni parametri surovin in 
končnih proizvodov v živilski industriji 
2. Usmerjeni program Kakovostni parametri surovin in konč- 

nih proizvodov obsega sklop raziskovalnih tem. Ta pro- 
gram obravnava metodološke pristope vrednotenja kako- 
vosti surovin in končnih proizvodov živilske industrije, uva- 
janje novih analitskih metod in ovrednotenje domačih živil 
tako s stališča hranilne, energetske, prebavnostne vredno- 
sti kot tudi s stališča senzoričnih in organoleptičnih lastno- 
sti, kvar, alimentarne intoksikacije in mutageno delovanje 
surovin in aditivov. Za plansko obdobje 1981-85 v usmerje- 
nem programu so predvideni trije usklajeni programi: 

2.1. Hranilna in senzorična vrednost živil in surovin, 
2.2. Mikrobiologija z industrijsko toksikologijo, 
2.3. Analitika rastlinskih in živalskih proizvodov. 
Namen programa hranilna in senzorična vrednost živil je 
načrtno analizirati domača živila rastlinskega in živalskega 
izvora s ciljem prispevati k sestavi naših nacionalnih pre- 
hrambenih tablic za praktično uporabo pri programiranju 
prehrane. Naloga ima družbenoekonomski in socialno-me- 
dicinski pomen. 
Program mikrobiologija z industrijsko toksikologijo obrav- 
nava kvalitativno in kvantitativno determinacijo mikrobnih 
asociacij posameznih živil, fizikalne in fizilno-kemične po- 
stopke za razgradnjo in detoksikacijo enterotoksinov v 
živilih, testne metode z mikrobi za preverjanje mutagene 
aktivnosti kemičnih spojin. Ker so enterotoksini bojni 
strupi, je naloga pomembna tudi za SLO. Na podlagi dob- 
ljenih rezultatov bo lažje izbrati smotrni tehnološki proces 
predelave in zagotoviti mikrobiološke neoporečne, biolo- 
ško stabilne in kvalitetne končne izdelke. 
Naloga analitika rastlinskih in živalskih proizvodov skladno 
z razvojem novih proizvodov zasleduje njihov biokemični 
sestav, sestav škodljivih substanc in razvija sodobne anali- 
tične metode. 

3. VTOZD za živilsko tehnologijo, Kemijski inštitut Boris Ki- 
drič  

4. Rezultati teh raziskav bodo prispevali k bolj zdravi in pra- 
vilni prehrani našega človeka, in to predvsem glede na 
količ ino, prebavljivost, nasitnost obrokov pa tudi hranil- 
nost, energetsko in senzorično vrednost. 

5. 5,513.000 din 1981-85; 1,102.600 din na leto 

4. 20. 1. Metaboiizem dušika 
2. Ta usmerjeni program obravnava nedorečenosti v kroženju 

dušika v naravnih in obvladovanih sistemih (tla, voda, rast- 
linska hrana). Program se navezuje na teme s področja 
znanosti o tleh. 
Obsega dve temi: 

2.1. Talne bakterije in potrebe nitritnega dušika, 
2.2. Kontrola evtrofikacije s posegom v metaboiizem du- 

šika. 
3. Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, VTOZD za agrono- 

mijo, VTOZD za živilsko tehnologijo 

4. Rezultati teh raziskav bodo osnova za nadaljnje raziskave v 
programih s področja kmetijstva, biologije in deloma medi- 
cine. 

5. 1,841.000 din 1981-85; 368.200 din na leio 

4.21.1. Veterinarska morfologija, fiziologija, 
farmakologija in toksikologija 
2. S temeljnimi raziskavami na področju temeljnih veterinar- 

sih ved želimo omogočiti poglobljeno razumevanje fiziolo- 
ških procesov ter odzivnost posameznih tkiv in organov na 
trajnejše zunanje in notranje vplive. 
Raziskovali bomo endokrine, presnovne in reprodukcijske 
kapacitete živali ter nagnjenje živali k posameznim patolo- 
škim pojavom. 
Razvijali bomo metode za proučevanje morfologije in funk- 
cij živalskih organov, tkiv, celic in telesnih tekočin v biolo- 
škem ciklusu proizvodnih živali, zlasti plodil, endokrinih 
organov in tkiv, od katerih je odvisna specifična in nespeci- 
fična obramba organizma pred infekcijami in invazijami. 
Proučevali bomo tudi toksičnost različnih pesticidov. 

3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Veterinarske OZD, farmacevtska industrija 
5. 6,428.000 din 1981-85; 1,285.600 din na leto 

4.22.1. Epizootiologija in veterinarska 
dejavnost v javnem zdravstvu in higieni živil 
2. Ta raziskovalni program obsega proučevanje aktualne 

problematike s področja kužnih in zajedavskih bolezni go- 
ved, prašičev in perutnine. Zajete so tudi bolezni, ki so 
skupne ljudem in živalim (zoonoze). 
Drugo področje raziskav v tem usmerjenem programu ob- 
sega proučevanje kontaminacije živil živalskega izvora z 
biološkimi in drugimi rezidui, ki postajajo vse več ji problem 
vzporedno z uvajanjem novih tehnologij prehrane in zreje 
živali (antibiotiki, sulfonamidi in drugi kemoterapevtiki, 
biostimulatorji, pesticidi, težke kovine idr.). 
Cilj teh proučevanj je ugotovitev stopnje kontaminacije 
živil, izdelava in uvajanje metodike dokazovanja in razširje- 
nosti kontaminacije ter realnih predlogov za dopustne koli- 
č ine reziduov in drugih snovi v živilih. 

3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Veterinarske OZD, živinorejske OZD, javno zdravstvo 
5. 6,690.000 din 1981-85; 1,338.000 na leto 

4.23.1. Nutricijska patologija in higiena 
prehrane domačih živali 
2. V zadnjih letih smo v Sloveniji registrirali vrsto novih zdrav- 

stvenih problemov, ki se vse pogosteje pojavljajo v inten- 
zivni perutninarski, prašičerejski in govedorejski proizvod- 
nji ter so etiološko povezani s prehrano živali. Ta aktualna 
zdravstvena problematika, ki je v marsičem nova tudi v 
svetovnem merilu, je tesno povezana z uvajanjem premalo 
preverjenih tehnologij pri prehrani živali, pa tudi z napa- 
kami pri spravilu, konzerviranju in skladiščenju krmil, z 
uvajanjem novih surovin in aditivov za krmila, s kontamina- 
cijo krme z različnimi glivami, bakterijami oziroma njiho- 
vimi toksini, rastlinskimi toksičnimi snovni, estrogeni, go- 
nadotropini, strumogenimi snovmi, alkaloidi, pesticidi, 
strupenimi metali in nemetali, radioaktivnimi snovmi, reci- 
klažo idr. 
Gre za temeljne in dolgoročne raziskave, ki so pomembne 
tudi za preprečevanje kontaminacije živil z različnimi re- 
zidmi. Raziskave so usmerjene predvsem v proučevanje 
dinamike razvoja gliv v krmilih in sinteze mikrotoksinov, 
zlasti iz skupine trihotecenov v naših ekoloških razmerah in 
v zvezi s tem tudi v proučevanje novih metod za biološko 
testiranje toksičnosti krme na laboratorijskih živalih. Pro- 
gram obsega tudi temeljne raziskave v zvezi z motnjami v 
presnovi energije in beljakovin pri visoko proizvodnih 
molznicah. 

3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Živinorejske in veterinarske OZD, tudi zasebni živinorejci, 

tovarne močnih krmil, poljedeljske OZD, proizvajalke ko- 
ruze in drugega zrnja 

5. 5,010.000 din 1981-85 ; 1,002.000 din na leto 
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4.24.1. Reprodukcija domačih živali 
2. Uspešnost in ekonomičnost živinorejske proizvodnje sta 

docela odvisni od sposobnosti živali za intenzivno repro- 
dukcijo. Cilj predloženih temeljnih raziskav je izpopolnje- 
vanje sistema preventive in odpravljanja plodnostnih mo- 
tenj, nadaljnje razvijanje metod konserviranja živalskega 
semena, raziskovanje narave kongenitalnih malformacij ter 
sodelovanje pri selekciji živali glede na letalne in semile- 
talne faktorje. 
Nadaljevali bomo s študijem krvnih skupin in raziskali, ali je 
pri prašič ih v naših razmerah možno s krvno tipizacijo 
pospešiti selekcijo, usmerjeno zoper nagnjenost k stresu. 
Novost v programu pomeni usmeritev v transplantacijo 
oplojenih jajčec, ki naj bi omogočila racionalnejše izkori- 
ščanje elitnih plemenskih živali, zlasti ob koncu njihove 
proizvodne dobe. 
3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Živinorejske in veterinarske OZD 
5. 3,630.000 din 1981-85; 726.000 din na leto 

4.25.1. Preventivna veterinarska medicina v 
intenzivni živinoreji 
2. Osnovni cilj raziskav po predloženem usmerjenem pro- 

gramu je nadaljnje izpopolnjevanje kompleksnega zdrav- 
stvenega varstva na ravni organizirane živinoreje, upošte- 
vaje prednostne probleme, od katerih je predvsem odvisno 
doseganje začrtanih proizvodnih programov. V tem pro- 
gramu so predvidene temeljne raziskave, ki naj zagotovijo 
nemoten razvoj govedoreje, predvsem na področju pre- 
snovnih in deficitarnih motenj v različnih rejskih razmerah 
Slovenije. 
Proučevali bomo tudi sodobnejše metode diagnostike, sa- 
nacijo in preventivne virusne enzootske levkoze, ki že re- 
sno ogroža goveje črede v Sloveniji. 
Na področju zdravstvenega varstva perutnine bodo razi- 
skave usmerjene zlasti v proučevanje epizootiologije in 
sistemov zatiranja infekcioznega bronhitisa, adenoviroz in 
Marekove bolezni. 
Za nadaljnji razvoj prašičereje je nujno, da se z bazalnimi 
raziskavami na področ ju diagnostike posebno nevarnih 
kužnih bolezni, zlasti klasične prašič je kuge, pripravimo na 
eradikacijo teh bolezni in na popolno inovacijo, t.j. na 
sistem boja proti njim brez vakcinacije. Brez tega v prihod- 
nje ne bomo mogli več izvažati svinine ne zahodnoevrop- 
ska tržišča. 
Zaradi nadaljnega razvoja tehnologije na farmah in v koo- 
peraciji so nujno potrebne bazalne raziskave kompleksne 
etiologije, diagnostike in zatiranja persistentnih multifakto- 
rialnih bolezni dihal, prebavil ter problematike razmonože- 
vanja prašičev v razmerah intenzivne prašičereje. 
3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Živinorejske in veterinarske OZD, živilska industrija, In- 
ženiring za izgradnjo kmetijskih objektov 
5. 9,651.000 din 1981-85; 1,930.200 din na leto 

4.26.1. Zdravstveno varstvo in reja kopitarjev in 
mesojedov ter veterinarska kirurgija 
2. Kljub hitremu uvajanju mehanizacije v kmetijstvo ostaja 

konjereja pomembna gospodarska veja. Zelo pomembna je 
tudi vloga konja v našem konceptu SLO, posebej še tipov 
konj, ki so primerni za tovorjenje. Izreden razmah konjeni- 
škega športa in vse večja vioga konja pri rekreaciji delov- 
nega človeka nalagata stroki reševanje novih rejskih in še 
zlasti zdravstvenih problemov. 
V tem programu bomo analizirali populacijo konj v kobi- 
larni Lipica, da bi lahko ustrezno načrtovali nadaljnje rej- 
sko delo in preprečevali morebitne negativne posledice 
inbridinga, poleg tega pa bomo proučevali perinatalno 
mortaliteto pri žrebetih v Sloveniji. 
Podobno kot v ekonomsko razvitih deželah se v zadnjih 
desetletjih tudi pri nas naglo povečuje reja žlahtnih psov, 
ziasti v urbanih in suburbanih področjih. V srednjeročnem 
obdobju bomo raziskovali etiopatogenezo dermatoz, hel- 
mintoz in helmintozoonoz, dednih hib in domače pri- 
pravke, ki vplivajo na reprodukcijske organe. 
Splošen razvoj reje domačih živali nujno zahteva! da 

ustrezno razvijamo tudi veterinarsko kirurgijo z rentgensko 
diagnostiko, okulistiko ter onihoiogijo. Raziskovali bomo 
nove metode narkoze pri velikih živalih in sodobnega 
zdravljenja kostnih zlomov ter rentgenografijo digestiv- 
nega trakta pri psih in drugih živalih. 

3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Veterinarske in živinorejske OZD, zasebni živonorejci, rejci 

športnih konj, ljubitelji živali, rejci šolanih psov, kinološka 
društva, organizacije SLO 

5. 4,722.000 din/1981-85; 944.000 din na leto 

4.27.1. Proučevanje divjadi, rib in čebel 
2. Namen raziskovanja je spoznavanje nekaterih pomembnej- 

ših vrst divjadi v Sloveniji, zlasti pa določenih ekosistem- 
skih odnosov, ki vplivajo na njihovo zdravstveno stanje ter 
ustvarjajo možnost za nastajanje epizotij in epidemij. Razi- 
skovalci bomo zdravstveno in reprodukcijsko problematiko 
jelenjadi na Snežniku in gibanje njihove populacijske go- 
stote, nadalje gojitev divjadi v Pomurju ter razširjenost in 
zatiranje garij pri gamsih. 
Na področju ribištva bomo proučevali etiologijo in preven- 
tivo virusnih bolezni rib, pri čebeljih družinah pa diagno- 
stiko in preventivo najrazličnejših kužnih in parazitarnih 
bolezni. 

3. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
4. Vaterinarske OZD, ribiške in čebelarske organizacije, lov- 

ske organizacije, organizacije SLO. 
5. 2,319.000 din/1981-85; 463.000 din na leto 

5. DRUŽBENE VEDE 
Usmerjeni raziskovalni programi in projekti na področ ju druž- 
benih ved vključujejo raziskovanje socialističnega samo- 
upravnega družbenoekonomskega in političnega sistema, 
spoznavanje zakonitosti njegovega razvoja, naloge njegovega 
teoretičnega in idejnega dograjevanja ter reševanja vprašanj 
njegovega nadaljnjega razvoja. Ker moramo take naloge 
opraviti sami na temelju marksistične analize, bodo razisko- 
valne organizacije, izvajalke tega programa namenile po- 
sebno pozornost razvoju in uveljavljanju marksistične teorije 
in metodologije za proučevanje družbenih procesov in poja- 
vov. 

USMERJENI RAZISKOVALNI 
PROGRAMI 

5.1.1. TEORIJA SAMOUPRAVNEGA 
SOCIALIZMA 
2. Namen raziskovalnega programa je usklajen razvoj marksi- 

stične, filozofske in politične ekonomske družboslovne mi- 
sli kot znanstveno preverjenega temelja nadaljnjega ra- 
zvoja celotnega družbenopolitičnega in ekonomskega si- 
stema samoupravnega socializma, izhajajoč  iz prispevka, ki 
so ga razvoju marksistične znanstvene misli v Jugoslaviji 
dali tovariši Tito, Edvard Kardelj, Boris Kidrič  in vrsta dru- 
gih revolucionarjev. Predlagani program pomeni organizi- 
rano nadaljevanje njihovega dela, obenem pa zagotavlja 
razvoj znanstvenih disciplin na področju družbenih ved. 

2.1. Filozofski vidiki družboslovnih in humanističnih znanosti 
2.2. Zgodovina slovenske marksistične misli 

Temeljna izdaja del Marxa in Engelsa 
Aktualna vprašanja teorije znanosti in marksizma 
Marksologija in zgodovina marksizma 

2.3. Titova vloga v razvoju socialističnega samoupravljanja. 
2.4. Politična ekonomija socializma - prispevek Edvarda 

Kardelja 
Družbena lastnina in socialistično samoupravljanje 
Združevanje dela in družbenih sredstev v OZD 
Razširjevanje materialne osnove združenega dela 
Družbenoekonomski sistem 

2.5. Človek v delovnem procesu 
Pomen dela 
Marksistična teorija dela 
Osvoboditev dela 
Dezalienacija in institucionalna struktura družbe 
Uveljavljanje načela združenega dela 
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2.6. Slovenci v preoblikovanju svoje identitete 
Oblikovanje nacionalne identitete Slovencev v prihodno- 
sti 
Mesto naroda v teoriji in publicistiki delavskega gibanja 
na Slovenskem 
Socializacijski dejavniki v procesu oblikovanja nove 
identitete 
Družbeni vidiki rabe slovenskega jezika in njegove vloge 
v procesih preoblikovanja 
Odnos do kulturnih stvaritev 
Nezavedni socialni fantazmi v procesu oblikovanja iden- 
titete 
Spreminjanje estetske zavesti v zgodovini Slovencev 
Aktualne mitologije o slovenstvu 
Delavci iz drugih jugoslovanskih republik v SRS, 
procesi med imigrantsko družbo in migrantsko skup- 
nostjo 
Konstituiranje naroda v sodobni zgodovini Kitajske 
Vzorci obnašanja Slovencev 
Odnos Slovencev do institucij 
Logika realnih entitet v sistemu vrednot 

2.7. Spreminjanje idejne zavesti 
Teoretični vidiki marksističnega proučevanja družbene 
zavesti 
Izražanje družbene zavesti temeljnih socialnih kategorij 
in družbenih skupin 
Dejavniki spreminjanja družbene zavesti 
Temeljne vrednote socialistične samoupravne družbe 
Oblike in izrazi konzervativne zavesti v slovenski družbi, 
osnovni nosilci te zavesti 
Odprtost sistema in vplivi na oblikovanje zavesti 

2.8. Sociologija kulture 
Teoretična in metodološka izhodišča za sociologijo kul- 
ture 
Teoretična in metodološka izhodišča za sociologijo li- 
kovnih umetnosti 
Vprašanje raziskovalnih metod na področju sociologije 
kulture 
Raziskava kulturne dedišč ine, kulturne aktivnosti 

2.9. Religija in verske skupnosti v SRS 
Marksistična, teoretična in metodološka izhodišča za 
raziskovanje pojavov sodobne religije in cerkve 
Značilnosti vere v boga na Slovenskem 
Filozofske osnove sodobne teologije 

3. Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, 
Filozofska fakulteta, 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 
Inštitut za sociologijo Univerze 

4. Izobraževalne ustanove, družbenopolitične organizacije, 
družbenopolitične skupnosti 

5. 38,000.000 din/1981-85; 7,600.000 din na leto 

5.2.1. POLIT8ČNS m EKONOMSKU SISTEM SFRJ 
2. Usmerjeni raziskovalni program vključuje proučevanje: 
2.1 jugoslovanskega družbenega in političnega sistema,, 

ki predstavlja izvirno zasnovo in izpeljavo koncepcije 
socialističnega samoupravljanja; proučevanje vključuje 
delovanje in razvoj institucij političnega sistema, vlogo 
družbenopolitičnih organizacij, vlogo države in prava v 
procesih samoupravne preobrazbe; 

2.2. jugoslovanskega ekonomskega sistema, ki temelji na 
družbeni lastnini produkcijskih sredstev in samouprav- 
ljanju kot prevladujočem družbenem odnosu. 
Program predstavlja interdisciplinarne povezave med 
ekonomijo, politologijo, pravom in drugimi družbenimi 
vedami. 

2 1. Delovanje in razvoj političnega sistema SFRJ 
Sistemske predpostavke in funkcioniranje temeljnih in- 
stitucij političnega sistema SFRJ 
Delovanje in uresničevanje delegatskega sistema 
Problemi jugoslovanskega federalizma 
Vloga države in razvoj samoupravljanja 
Samoupravne interesne skupnosti 
Analiza prispevka Edvarda Kardelja k razvoju političnega 
sistema SFRJ 
Položaj delovnih ljudi v samoupravnem družbenopolitič - 
nem sistemu 

Vloga subjektivnega faktorja v razvoju samoupravnega 
družbenopolitičnega sistema 
Metode odločanja v samoupravni družbi 

2.2. Proučevanje delovanja družbenopolitičnih organizacij 
SFRJ 
Zavestno usmerjanje in vloga spontanosti 
Teorija partije delavskega razreda 
Vloga in položaj ZKJ v razvoju socialističnega samou- 
pravljanja 
Vloga SZDL kot množične frontne organizacije 
Interesno in družbenopolitično združevanje 
Pridobivanje in delitev dohodka 
Sistem razširjene reprodukcije 
Sistem družbenega financiranja 
Denarni, kreditni in bančni sistem 
Sistem stanovanjskega gospodarstva 
Ekonomski, organizacijski in pravni vidiki dohodkovnih 
odnosov v OZD 

2.3. Vloga komunikacijskega sistema in javnih obč il v sa- 
moupravnem sistemu SFRJ 
Teoretična opredelitev komunikacijskega sistema samo- 
upravne demokracije 
Informiranje in komuniciranje v združenem delu 
Komuniciranje in odločanje v družbenopolitičnih skup- 
nostih 
Komuniciranje in odločanje v SIS 
Komuniciranje v družbenopolitičnih organizacijah 
Vloga javnih obč il v uresničevanju delegatskega sistema 
Samoupravna organiziranost javnih obč il 
Množične komunikacije, kufturni in družbeni razvoj 
Slovenski politični jezik 

2.4. Teoretične, metodološke in empirične osnove sociolo- 
škopolitološkega raziskovanja problematike splošne 
ljudske obrambe 

2.5. Raziskovanje javne uprave v samoupravni socialistični 
družbi 
Varstvo pravic občanov v postopkih pred upravnimi in 
samoupravnimi organi 
Javria uprava in občan 
Sodobni nadzor med konkretnimi upravnimi in samou- 
pravnimi akti 
Upravno pravni vidiki urejanja prostora in okolja 

2.6. Pravni vidiki obveznosti, odgovornosti in pravic delav- 
cev v združenem delu 
Opredelitev, pravna narava in pojavne oblike družbeno 
pravne osebe 
Analiza samoupravnega urejanja delovnih razmerij v go- 
spodarskih, upravnih, družbenih dejavnostih in samou- 
pravnih organizacijah 
Delovne obveznosti ter samoupravljalske obveznosti in 
pravice 

2.7 Podružbljanje prava, sodne funkcije in pravosodnih in- 
stitucij 

2.8. Oblikovanje družbenolastninskih inštitutov in sistema 
2.9. Narava in dejavnost OZD in spremembe v organiziranju 

TOZD in DO 
2.10.Razvoj ustavnega prava glede na stopnjo avtonomije 
2.11. Raziskovanje deviantnosti na Slovenskem 

Vedenjski družbenonadzorni mehanizmi 
Izvrševanje kazenskih sankcij 
Vrednotenje moralno oporočenih vedenjskih manifesta- 
cij 
Mladi kot žrtve in kot objekt kazensko pravnega varstva 
Pravne posledice obsodbe 
Kazenska zakonodaja in sodna praksa 
Družbena samozaščita v KS 
Sistemi pravnih sredstev v sodobnem kazenskem proce- 
snem pravu 
Raziskovanje prometne nediscipline 
Raziskovanje gospodarske kriminalitete 
Družbeni pogoji nastajanja korupcije v raznih tipih so- 
dobnih družb 

3. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 
Visoka ekonomsko komercialna šola, Inštitut za javno 
upravo, Inštitut za delo, Pravna fakulteta, Inštitut za kri- 
minologijo 

4. Družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organi- 
zacije, izobraževalne ustanove 
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5. 32,205.000 din/1981-85; 6,441.000 din na leto 

5.3.1 USMERJANJE DRUŽBENEGA IN 
EKONOMSKEGA RAZVOJA SRS IN SFRJ 
2. Usmerjeni raziskovalni program »Usmerjanje družbenega 

in ekonomskega razvoja SRS in SFRJ« obsega teme, ki 
obravnavajo teoretične osnove, metodološke koncepcije in 
mehanizem ter metode, s katerimi vplivamo na spremembo 
odnosov in na delovanje družbenih subjektov. Usmerjanje 
je zavestna, družbeno organizirana dejavnost za regulira- 
nje procesa družbene reprodukcije, ki poteka v skladu z 
družbenimi potrebami in samoupravnim ekonomskim si- 
stemom ter je odvisna od dosežene razvojne stopnje pro- 
dukcijskih sil in njim ustreznih ekonomskih odnosov. 

2.1. Samoupravno družbeno planiranje 
Sporazumevanje in družbeno dogovarjanje kot pristop k 
planiranju ter specifičnost le-tega na posameznih rav- 
neh planirajo 
Združevanje dela in sredstev v TOZD 
Sistem informacij v funkciji družbenega planiranja 
Metodologija planiranja 

2.2. Razvojna preobrazba gospodarstva in sistem ekonom- 
skih odnosov s tujino 

2.3. Sistem samoupravnega družbenega planiranja 
2.4. Sistemi in metode za reševanje regionalnih problemov 
2.5. Proučevanje in usmerjanje osebne in skupne porabe 
2.6. Ekonometrična obdelava (specifikacija in ocena posa- 

meznih sektorjev gospodarstva) 
Operacionalizacija konjunkturnega modela avtonomnih 
sprememb 
Specifikacija in ocene posameznih ključnih enačb me- 
sečnega modela 
Specifikacija in ocene planskega modela 
Mesečne analize in napovedi gospodarskih tokov 

2.7. Družbene (prostorske) strukture in razvojni procesi v 
sodobni jugoslovanski družbi 
Marksistična teorija družbenega razvoja 
Samoupravljanje in družbeni razvoj 
Empirično zajemanje in analiza razvojnih procesov 
Sociološke-politološke osnove družbenega planiranja v 
samoupravni socialistični družbi 
Socialna stratifikacija in socialna mobilnost 
Družbeno prostorske strukture in razvoj 
Družbena vloga in položaj osnovnih skupin prebivalstva 
v procesih družbenega razvoja 
Metode družbenega planiranja 

2.8. Sociološki vidiki družbenega planiranja 
Sociologija planiranja 
Priprava na prirodne in po človeku povzročene kata- 
strofe in njihova družbena regulacija 
Procesi prestrukturiranja v družbeni in ekonomski 
strukturi slovenske družbe 
Modeli integralnega planiranja 
Revitalizacija starih mestnih jeder slovenskih mest 
Indikatorji za socialno planiranje: za opis zadovoljeva- 
nja č lovekovih potreb 

2.9. Vpliv migracij na družbeni razvoj SRS 
Analiza internih migracij v Sloveniji v letih 1965-80 
Mednarodne imigracije Slovencev v letih 1965-80 
Usmerjanje procesov remigracij 
Imigracije v slovenski prostor iz drugih republik 
Sociološko-poiitološko ovrednotenje procesov imigra- 
cije v slovenski prostor iz drugih republik z vidika 
usmerjanja razvoja 

2.10. Slovensko javno mnenje 
Teoretična utemeljitev raziskovanja stališč o družbenih 
vprašanjih 
Samoupravno teoretični domet in metodološke možno- 
sti longitudinalnega raziskovanja javnega mnenja 
Statistična valorizacija vzorcev za raziskavo javnega 
mnenja 
Oblikovanje datoteke rezultatov raziskav od leta 1968 
naprej 
Primerjalne analize rezultatov raziskav javnega mnenja 
po letu 1968 
Razvijanje modela akcijskega raziskovanja na primeru 
raziskovanja javnega mnenja 

Izvajanje osnovne letne empirične raziskave 
2.11. Razvoj in usmerjanje poselitve Slovenije 

Urbanizacijski procesi v prostoru Slovenije 
Preobrazba funkcionalne in materialne strukture mest 
in drugih naselij 
Vplivi tehnoloških in socialnih sprememb na poselitve in 
zasnovo naselij 
Osnove za vrednotenje in usmerjanje družbenih proce- 
sov v prostoru 

2.12. Teoretska in metodološka izhodišča za gospodarjenje 
s prostorom 
Razvoj samoupravljanja v procesih prostorskega in ur- 
banističnega planiranja 
Metodološki problemi prostorskega in urbanističnega 
planiranja 
Vrednotenje variantnih konceptov poselitve 

2.13. Socialno-geografska in politično-geografska preobra- 
zba slovenskega etničnega ozemlja 

2.13.1. Teoretične osnove socialno-geografske diferenciaci- 
je Slovenije v povojnem obdobju 
Uč inki č lovekovih dejavnosti na prostorski razvoj 
Prebivalstvo kot element socialne in prostorske preo- 
brazbe slovenskih pokrajin 
Smeri preobrazbe slovenskega ozemlja z vidika priro- 
dnih značilnosti pokrajin in dejavnosti prebivalstva 
Problematika razvoja poselitve slovenskega ozemlja 
Vprašanja preobrazbe kmetijskega prostora in gospo- 
darstva v ravninskih in hribovskih območjih 
Socialno-geografska preobrazba urbanih območ ij 
Industrializacija v pogojih razvoja samoupravne so- 
cialistične družbe 
Prostorski uč inki terciarizacije v Sloveniji 
Prostorski elementi kvartarnih dejavnosti v Sloveniji 
Vprašanja razvoja gospodarskih dejavnosti in ohrani- 
tve č lovekovega okolja v pogojih urbanizirane družbe 
Socialno-geografske posledice predvidenih hidrolo- 
ških in hidroenergetskih posegov v pokrajino • 
Pomen materialne infrastrukture za skladnješi regio- 
nalni razvoj 
Tipologija socialno-geografskega razvoja Slovenije 

2.13.2. Teoretične osnove politično-geografskega razvoja 
Slovenije 
Politično-geografski položaj Slovenije kot dejavnik 
družbenoekonomskega razvoja 
Slovenija kot obmejna regija 
Vloga odprte meje v povezovanju Slovenije z alpskim, 
severnojadranskim in panonskim prostorom 
Prostorski problemi narodnostne pomešanosti v po- 
gojih samoupravne socialistične družbe 
Funkcija narodnostnih manjšin in narodnosti v pove- 
zovanju z matičnim narodom 
Vpliv zunanjih migracij (zdomstva in izseljenstva) na 
prostorski razvoj Slovenije 

2.13.3. Atlas SR Slovenije 
2.14. Delo, organizacija in kadri 

Večnivojska analiza moč i v DO 
Metode in tehnike samoupravljanja v strokovnih služ- 
bah 
Planiranje kadrov v OZD 
Tehnološke spremembe, družbeni odnosi, osebnost 
Družbeni vidiki produktivnosti dela 
Fluktuacija, absentizem, delovni spori 
Delovne organizacije in družbeno okolje 
»Kadrovska funkcija« v samoupravni organizaciji dela 
Funkcija in metode planiranja potreb po kadrih 

2.15. Solidarnost 
Teritorialno in proizvodno načelo solidarnosti 
Ideološke komponente meščanskih koncepcij solidar- 
nosti 
Solidarnost socialnih skupin v združenem delu - SIS in 
družbene dejavnosti 
Načelo solidarnosti in načelo nagrajevanja po delu 
Delovni potenciali ostarelih 
Dejavnost različnih socialnih kategorij ostarelih 
Spreminjanje življenjskih vzorcev v evropskih družinah 

2.16. Ženska kot faktor razvoja 
Družbena vloga žensk in teorija razvoja 
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Ženska kot faktor razvoja ter vloga podjetij v družbeni 
lastnini v DVR 
Sistem, indikatorjev za raziskovanje družbenega polo- 
žaja žensk 
Selekcijski in klasifikacijski kriteriji za potrebe doku- 
mentacije tega problemskega področja 

3. Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja, Ekonomski inštitut Pravne fakultete, Fakul- 
teta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Inštitut za 
sociologijo pri Univerzi, Inštitut za geografijo Univerze, 
Urbanistični inštitut Slovenije 

4. Družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organiza- 
cije, izobraževalne ustanove, planerji, samoupravne intere- 
sne skupnosti, upravni organi 

5. 78,830.000 din/1981-85; 15,766.000 din na leto 

5.4.1. RAZISKOVANJE MEDNARODNIH 
ODNOSOV IN RAZVOJ NOVE MEDNARODNE 
EKONOMSKE UREDITVE 
2. Zamisel programa raziskav na tem področ ju je usmerjen k 

poglobljeni marksistični analizi pojavov v mednarodnih od- 
dnosih ter položaja Jugoslavije v svetu, vključujoč  ekonom- 
sko, politološko, pravno, sociološko in komunikološko 
obravnavo. Program obsega proučevanje socializma kot 
Svetovnega procesa, pojave v mednarodnih ekonomskih 
odnosih in posebej uveljavljanje zamisli nove mednarodne 
ekonomske ureditve, proučevanje mednarodnih odnosov, 
mednarodnega prava in mednarodnega sistema komunika- 
cij. 
Program raziskav ni usmerjen le v pregled in ovrednotenje 
sedanjega stanja mednarodnih odnosov na tem področju, 
temveč naj prispeva tudi k oblikovanju strategije Jugosla- 
vije v njenem aktivnem delovanju za spreminjanje odnosov 
v sodobnem svetu. 

2.1. Strategija nasianjanja na lastne sile 
Teoretska zasnova in politika uresničevanja strategije 
nasianjanja na lastne sile v novi mednarodni ekonomski 
ureditvi in naši praksi 
Vpliv ključnih povezav domačega in tujih procesov re- 
produkcije na družbenoekonomski razvoj 
Mednarodna prostorska (regionalna) komponenta v 
oblikovanju ekonomskih odnosov s tujino 

2.2. Nekateri aspekti deviznotečajnega sistema in politika 
dežel v razvoju in Jugoslavije 
Položaj DVR v procesu reforme mednarodnega mone- 
tarnega sistema 

2.3. Gospodarsko in znanstveno tehnično sodelovanje Ju- 
goslavije in Slovenije z DVR, s posebnim ozirom na 
višjih oblikah sodelovanja 

2.4. Raziskovanje mednarodnih odnosov 
Marksistična teorija mednarodnih odnosov 
Sodobne meščanske teorije mednarodnih odnosov 
Teoretski vidiki neuvrščenosti 
Vloga SFRJ v mednarodnih organizacijah 
Vloga SFRJ v Evropi 
Odnosi SFRJ z Avstrijo in Italijo 
Vloga narodnostnega vprašanja in narodnih manjšin v 
mednarodnih odnosih 
Družbenopolitične osnove nove mednarodne gospodar- 
ske in politične ureditve 
Mesto in vloga SRS v mednarodnih odnosih 

2.5. Raziskovanje socializma kot svetovnega procesa 
Razvojne zakonitosti in povojne oblike socializma v 
svetu 
Socializem v DVR 
Pojavne oblike socialističnih družbenih odnosov v za- , 
hodni Evropi (Avstrija, Italija) 
Vpliv jugoslovanske teorije in prakse na razvoj sociali- 
zma v svetu 

2.6. Primerjalno raziskovanje političnih sistemov 
Dežele v razvoju 
Izbrane dežele zahodne Evrope (Avstrija, Italija, ZRN), 
dežele vzhodne Afrike, Indija 

2.7. Raziskovanje posledic mednarodnih migracij Slovencev 
Sociološka analiza izseljenstva Slovencev v evropskem 
prostoru 
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2.8. Mednarodno komuniciranje 
Usmerjanje in delovanje tuje propagande 
Informativno delovanje Jugoslavije s tujino 

2.9. Analiza prevladujočih teoretičnih konceptov mednaro- 
dnega komuniciranja (meščanskih teorij, različnih va- 
riant neomarksističnih pristopov, teorije dežel realnega 
socializma) 

2.10. Teorija mednarodnega komuniciranja s posebnim ozi- 
rom na položaj DVR in novi mednarodni informacijski 
red 
Analiza teoretičnih osnov nove mednarodne informacij- 
sko komunikacijske ureditve 
Pomen transfera informacijsko dokumentacijske tehni- 
ke in tehnologije v sklopu celotnega mednarodnega 
transfera tehnologije 
Pomen ekonomske propagande in njihove transnacio- 
nalizacije z vidika marsksistične teorije presežne vre- 
dnosti inovacijskih teorij o odvisnosti DVR 
Pomen transfnacionalizacije vsebine sodobnih informa- 
cijsko dokumentacijskih sredstev za uveljavitev marksi- 
stičnega koncepta o osvobajanju žensk in č loveka nas- 
ploh 

2.11. Sodobna vprašanja mednarodnega prava 
Teorije mednarodnega prava 
Mednarodnopravni vidiki varstva naravnih, etničnih, je- 
zikovnih in verskih manjšin 
Pravica do razvoja 
Mednarodnopravni vidiki NMGU 
Režimi vojne okupacije in mednarodno pravo 
Sosedsko pravo 
Pravna narava in problemi skupne dediščine človeštva 
(morsko dno, podzemlje) 
Mednarodnopravna zaščita č lovekovega okolja 
Mednarodne konvencije »ILO« in problemi jugoslovan- 
skih delavcev v tujini 
Načelo neintervencije 
Mednarodni vidiki neuvrščenosti, gibanje, načelo kon- 
sensa v procesih dogovarjanja in odločanja 
Mednarodni terorizem 
Proste carinske cone (ob uresničevanju Osimskih spo- 
razumov) 
Pravni vidiki mednarodnega gospodarskega sodelova- 
nja: tuje naložbe, carine in devizni odnosi, mednarodno 
tehnično sodelovanje in transfer znanja... 

3. Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 
Center za proučevanje sodelovanja z DVR 
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo 
Pravna fakulteta 

4. Skupščina SRS in njeni zunanjepolitični organi, gospo- 
darske zbornice, Univerza, gospodarske organizacije, 
organizacije sredstev javnega obveščanja 

5. 14,515.000 din 1981-85; 2,903.000 din 1 leto 

5.5.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI ZA RAZVOJ 
POSAMEZNIH DISCIPLIN NA PODROČJU 
DRUŽBENIH VED 
2. Program vključuje: 
2.1. Filozofske raziskave 

Aktualnost nemške klasične filozofije 
Filozofija Ludvika VVittgensteina 
Zgodovina filozofije 

2.2. Marksistična obča sociologija 
2.3. Teoretične raziskave na področju politologije 
2.4. Razvoj metodologije družboslovnega raziskovanja 
2.5. Psihološke in pedagoške raziskave 

Psihološki vidiki simbolike 
Vpliv psihičnega stresa na somatska obolenja 
Intelektualni in osebnostni razvoj predšolskega otroka 
Metodologija pedagoškega raziskovanja 

2.6. Kineziološke raziskave 
Postopki za ugotavljanje somatskih, psiholoških in so- 
cioloških dimezij 
Razvoj in študij usmerjenih kinezioloških dejavnosti 
Metode za programiranje kinezioloških aktivnosti 
Izdelava programov kinezioloških aktivnosti 

2.7. Spreminjanje družine v socialistični samoupravni družbi 
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Razvoj sistema usposabljanja vzgojnoizobraževalnih de- 
lavcev 
Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnosti na Slo- 
venskem in Slovencev v tujini 
Zasnova politehničnosti vzgojnoizobraževalnih procesov 
Razvoj in sistem slovenske pedagoške terminologije 
Kulturna vzgoja v usmerjenem izobraževanju 
Razvoj osebnosti v samoupravljanju 

3. Filozofska fakulteta, Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo, Visoka šola za telesno kulturo, Peda- 
goški inštitut 

4. bole, samoupravne interesne skupnoti za šolstvo, zdrav- 
stvo, socialno varstvo 

5. 15,150.000 din/1981-85; 3,030.000 din na leto 

6= Humanistične vede 
Humanistične vede obravnavajo pretežno ali izključno 
gradivo in problematiko slovenskega naroda; pri tem 
štejejo za svoje območje celotno slovensko etnično 
ozemlje. Te vede so že desetletja pomemben, utrjen in 
nenadomestljiv del slovenskega kulturnega življenja. 
Program humanističnih ved obsega enajst usmerjenih 
raziskovalnih programov. Programi zajemajo celovito 
problematiko posameznih strok; v tem okviru se lote- 
vajo nalog v obsegu, kot ga omogočajo razpoložljivi 
strokovni kadri in sredstva. 
V okviru usmerjenih raziskovalnih programov je za na- 
slednje srednjeročno obdobje načrtovana tudi realiza- 
cija dvanajstih projektov; sem sodijo izdaje zgodovin- 
skih virov, enciklopedična obravnava gospodarske in 
družbene zgodovine Slovencev, zasnova in pripravljalne 
študije za zgodovino kulture na Slovenskem, bibliogra- 
fije, nadaljevanja biografskega leksikona, slovarjev slo- 
venskega knjižnega jezika, izdelan bo umetnostno zgo- 
dovinski atlas. Prav tako so načrtovane interdiscipli- 
narne sinteze usmerjenih programov. 

Usmerjeni raziskovalni programi 

6.1.1. RAZISKOVANJE ZGODOV8ME 
SLOVENCEV 
2. V srednjeročnem planu je predvidena široka pahljača 

raziskovalnih nalog in projektov, namenjenih izbra- 
nim in doslej neobdelanim poglavjem iz slovenske 
zgodovine od srednjega veka do najnovejšega časa. 
Raziskave bodo opravljene v okviru dolgoročnih razi- 
skovalnih načrtov: Zgodovina Slovencev do 1918, 
Zgodovina Slovencev 1918- 1978, Raziskovanje kul- 
turne ustvarjalnosti na Slovenskem. Razen štirih na- 
log s srednjeveško kulturno in gospodarsko proble- 
matiko so vse namenjene novejši zgodovini, in sicer 
proučevanju revolucionarnih dogodkov 1848/49, ra- 
zrednih struktur gospodarske in socialne problema- 
tike, razvoja socialne in politične misli na Sloven- 
skem, vloge strank in gibanj s posebnim ozirom na 
delavsko in sindikalno gibanje ter komunistični partiji 
v Sloveniji, zgodovini narodnoosvobodilnega boja, 
socialistične graditve, boja za meje ter zgodovinski 
problematiki Slovencev v Italiji in Avstriji. Del pro- 
grama predstavlja raziskovanje narodnostnega vpra- 
šanja, ki ne zajema samo zgodovinskega vidika te 
problematike, temveč  tudi pravice, dejanski položaj in 
perspektive razvoja slovenske manjšine v sosednjih 
deželah, prav tako pa isto za italijansko in madžarsko 
narodnost v Sloveniji; s tem v zvezi pa tudi ostala 
vprašanja odnosov med narodi in narodnostmi v SFRJ 
in svetu. 
Projekti; 
Projekti za objavo zgodovinskih virov: 
srednjeveški diplomatorji, statuti, urbarji, korespon- 
dence za zgodovino do leta 1918 
za zgodovino KPJ 
za zgodovino narodnoosvobodilne vojne 

za zgodovino ljudske revolucije 
Enciklopedija gospodarske in družbene zgodovine 
Slovencev 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut 
za zgodovino delavskega gibanja, Filozofska fakul- 
teta, Inštitut za narodnostna vprašanja, Pedagoška 
akademija Maribor 

4 Vse kulturne ustanove, muzeji, arhivi, izobraževalne 
ustanove (šole, fakultete), prosvetne ustanove, posa- 
mezne delovne organizacije, posamezniki 

5..76,705.000 din/1981-85; 15,341.000 din na leto 

6.2.1. ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA 
2. Cilj arheološke dejavnosti je s sistematično analizo 

virov, s ključnimi izkopavanji in izvedbo pomembnih 
tematskih nalog prispevati k zgodovinskemu pre- 
gledu človekovega življanja v slovenskem prostoru in 
ohraniti bogato kulturno dedišč ino predslovenskega 
in slovenskega obdobja na naših tleh. Navedene na- 
loge zajemajo proučevanje predzgodovinskih, praz- 
godovinskih in zgodovinskih obdobij na našem ozem- 
lju. 
Paleolitik 
Neolit in eneolit 
Prazgodovinske kulturne skupine-v JV alpskem pro- 
storu (kovinske dobe) 
Antika (mesta, podeželje, utrdbe, materialna kultura, 
mozaiki, rimska plastika, novci, literarni in epigrafski 
viri-) 
Preseljevanje ljudstev 
Staroslovanska arheološka najdišča 
Arheološka topografija Slovenije 
Dokumentacija arheološkega gradiva in arhivov 
Centralna kartoteka arheološke literature 
Arheološka terminologija 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozof- 
ska fakulteta 

4. Kulturne ustanove (muzeji, arhivi), izobraževalne 
ustanove (šole, fakultete), posamezne delovne orga- 
nizacije, družbenopolitične skupnosti 

5. 25,071.000 din/1981-85; 5,014.000 din na leto 

6.3.1. ETNOLOŠKA RAZISKOVANJA 
2. Etnologija je specializirana historiografska disci- 

plina, ki proučuje način življenja in ljudsko kulturo. 
Raziskovalno delo slovenskih etnologov je usmerjeno 
k sintetičnemu prikazu načina življenja Slovencev v 
vseh obdobjih njihove zgodovine (posebej še v XX. 
stoletju) in k sintetični podobi njihove ljudske kulture 
v vseh oblikah njene pojavnosti. 
Tematika raziskav za naslednje srednjeročno obdobje 
je zajeta v naslovih navednih nalog in so v skladu z 
dolgoročnimi smernicami slovenskih etnoiogov 
Nač in življenja Slovencev XX. stoletja 
Raziskovanje slovenskega izseljenstva 
Proučevanje obdobja NOB 
Šege na Slovenskem 
Ljudska materialna kultura Slovencev 
Slovensko ljudsko slovstvo 
Ljudska glasbena in plesna kultura Slovencev 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozof- 
ska fakulteta 

4. Kulturne ustanove, izobraževalne skupnosti in izobra- 
ževalne'ustanove, prosvetne ustanove 

5. 33,400.000 din/1981-85; 2,855.000 din na leto 

6.4.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKEGA 
JEZIKA 
2. Raziskave slovenskega jezika bodo zajele jezik v so- 

cialnozvrstni in funkcijski razslojenosti, njegov 
ustroj, stilistiko in zgodovino. V letih 1981-85 so na- 
črtovane raziskave slovenskih dialektov, razmerja 
med dialekti in knjižnim jezikom, pogovornega in go- 
vorjenega zbornega jezika (odrski govor). Raziskave 
knjižnega jezika bodo obravnavale njegov slovarski 
sestav, pravopis, besedoslovje, slovnico in stilistiko, 
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prikazale bodo kulturo slovenskega jezika v javnosti 
in jezikovno politiko. Zgodovina slovenskega jezika 
bo upoštevana v nadaljevanju priprav za zgodovinske 
slovarje, z raziskavami slovnice slovenskega jezika, 
zgodovine knjižnega jezika in njegovega slogovnega 
razvoja ter z zgodovino slovenskega jezikoslovja. 
Nadaljevalo se bo delo za etimološki slovar, raziskovanje 
priimkov in druge onomastične študije ter druge študije iz 
primerjalne slovenske slovnice. Izdelane bodo kontrastivne 
študije slovenskega in drugih jezikov, zlasti srbohrvaščine 
in italijanšč ine. Raziskave izbranih slovenskih in nesloven- 
skih jezikov bodo upoštevale tako današnja jezikovno kul- 
turna razmerja v svetu, slovenske (jugoslovanske) jeziko- 
slovne mterese in izroč ilo. 
Projekti: 

2.1. Projekt Dialektoioški atlasi obsega zbiralno in interpre- 
tacijsko delo za tri različne atlase. Za OLA se bo v skladu 
z določ ili redakcije OLA pripravljalo gradivo za nadaljnje 
zvezke. Predvidoma bodo v tem obdobju končani in 
objavljeni fonološki opisi slovenskih govorov, ki so zajeti 
v mreži OLA. Delo na ALE vodi center v Nijmegenu 
(Nizozemska). Dokončana bo prva vprašalnica (zbrano, 
komentirano in odposlano gradivo), predvidoma tudi 
druga. Za SLA se bo nadaljevalo zbiranje gradiva in 
izpopolnjevanje kartoteke. 

2.2. Etimološki slovar slovenskega jezika ima za obdobje 
1981-85 v načrtu izid 2. knjige Etimološkega slovarja 
slovenskega jezika in izdelavo rokopisa za tretjo knjigo. 
Na koncu je še priprava dodatkov in registrov, kar bi izšlo 
kot 4. knjiga slovarja. 

2.3. Projekt Historični slovarji slovenskega jezikaima za ob- 
dobje 1981-85 v načrtu slovar slovenščine 16. stoletja in 
slovar stare prekmuršč ine. Tekla bodo zbiralna dela, 
urejanje zbranega gradiva, analiziranje posameznih 
vprašanj starejšega besedišča in starejšega jezika sploh. 
Za slovar 16. stoletja bo konec tega obdobja gradivo že 
toliko zbrano in raziskano, da se bo po tem obdobju 
lahko začelo dokončno izdelovanje slovarja. Pri slovarju 
stare prekmurščine bo ob koncu tega obdobja vsaj polo- 
vica slovarja že pripravljena za tisk. 

2.4. Slovar slovenskega knjižnega Jezika je načrtovan na pet 
knjig; vsaka knjiga po približno 1.000 strani in 22.000 
gesel, skupaj 5.000 strani in 110.000 gesel. Zaključek 
dela je predviden za konec 1989. Doslej so izšle tri knjige 
(1970, 1975,1979), četrta bo izšla ob koncu 1984 (osnov- 
na redakcija 1980-1982, pregledi in usklajevanje 1983, 
tisk 1984). Ves čas se bo v omejenem obsegu nadaljevalo 
zbiranje novega leksikalnega gradiva. 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozofska fa- 
kulteta, Pedagoška akademija Maribor 

4. Vse kulturne ustanove, muzeji, arhivi, izobraževalne usta- 
nove, šole, fakultete, prosvetne ustanove, posamezne de- 
lovne organizacije, družbenopolitične organizacije, posa- 
mezniki 

5. 79,465.000 din; 1981-85; 15,893.000 din na leto 

6.5.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE 
KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNE TEORIJE IN 
PRIMERJALNE KNJIŽEVNOSTI 
2. Osrednji predmet raziskav so besedne umetnine v sloven- 

skem jeziku, ohranjene v tisku, rokopisih in ustnem izro- 
č ilu, v starejših obdobjih slovenskega razvoja na Sloven- 
skem pa še literarna dejavnost Slovencev in na Slovenskem 
v drugih jezikih. Slovenska literarna zgodovina upošteva 
povezanost literarnega dogajanja na Slovenskem s knji- 
ževno umetnostnimi tokovi v svetu, zato jo je težko razme- 
jiti od primerjalne književnosti. 
Cilj raziskav je nov celovit pretres in ovrednotenje sloven- 
ske literarne preteklosti in sodobnosti z vidikov marksizma 
in v skladu z dosedanjim metodolškim razvojem literarne 
vede. Za dosego tega cilja so potrebna številna primerjalna 
dela od evidentiranja in sistemiziranja gradiva do ožjih 
sintetičnih pretresov posameznih obdobij in tokov ter spe- 
cialnih obravnav posameznih ključnih problemov, kot 
izhaja iz pregleda načrtovanih projektov in raziskav. 
Zgodovina, tipologija in sistem književnih zvrsti in vrst 
slovenske književnosti 

Celovita raziskava sodobne slovenske književnosti 1945-85 
Zaključek raziskave slovenskega narodnoosvobodilnega 
pesništva 1941-45 
Raziskave mladinske književnosti 
Tematske raziskave književnosti (proza s tematiko NOB, 
socialna literarna kritika, politična tematika) 
Monografske obravnave avtorjev (Levstik, Smolnikar, Čop, 
idr.) 
Zgodovina, teorija in metodologija slovenskih književnih 
ved 
Slovenska verzologija 
Primerjalne raziskave slovenske književnosti v njihovem 
razmerju do drugih jugoslovanskih književnosti 
Književni stiki Slovencev z drugimi Slovani 
Slovenska književnost v zamejstvu (italijanskem, avstrij- 
skem) 
Slovenska književnost v Ameriki 
Slovenska književnost in Evropa 1770-1970 
Germanistične, romanistične in klasične filološke raziskave 
Književne problematike na Slovenskem in v zvezi s Slo- 
venci 
Metodika pouka književnosti v usmerjenem izobraževanju 
Projekti: 
Izdajanje gradiva s področja slovenske literature 
Literarni leksikon 
Slovenski biografski leksikon 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozofska fa- 
kulteta, Pedagoška akademija Maribor 

4. Vse kulturne ustanove, muzeji, arhivi, izobraževalne usta- 
nove, šole, fakultete, prosvetne ustanove, posamezne de- 
lovne organizacije, posamezniki 

5. 30,022.000 din/1981-85; 6,004.000 din na leto 

6.6.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE 
GLEDALIŠKE USTVARJALNOSTI 
2. Katalog gledaliških dokumentov za slovensko etnično 

ozemlje » 
Odmevi NOB v gledališču in filmu 
Pripravljanje gradiva za »Informacije in raziskave« 
Priprava gradiva za »Zbornik AGRFT« 

3. Akademija za gledališče, radio, film in TV 
4. Kulturne in prosvetne ustanove 
5. 510.000 din/1981-85; 102.000 din na leto 

6.7.1. ZGODOVINA IN PROBLEM! SLOVENSKE 
LIKOVNE UMETNOSTI 
2. Program zajema raziskave, utemeljene z dolgoročnim na- 

črtom stroke, v katerem so jasno opredeljene prednostne 
naloge. Raziskave so organizacijsko vezane na dva te- 
meljna nosilca* na Filozofsko fakulteto in Slovensko akade- 
mijo znanosti in umetnosti. 
V okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti tečejo 
poleg internih štiri raziskave različnih obdobij in en projekt 
Zastopana so vsa štiri velika stilna obdobja po naselitv. 
Slovencev (srednji vek, renesansa in barok, 19. stoletje, 20. 
stoletje), posebej so nekatere raziskave namenjene prouče- 
vanju teorije ter dokumentaciji in zbiranju virov. Del razi- 
skav se hkrati povezuje v širše meddisciplinarne sklope. V 
celoti načrtujemo nad trideset raziskav, ki združujejo priza- 
devanja večine slovenskih umetnostnih zgodovinarjev. 

2.1. Projekt: Umetnostnozgodovinski atlas 
Atlas je eno temeljnih del stroke, pri njem sodeluje skupi- 
na zunanjih sodelavcev. Načrt predvideva kartografsko 
fiksiranje spomenikov posameznih stilnih epoh in tem. 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozofska 
fakulteta 

4. Vse kulturne ustanove, muzeji, arhivi, izobraževalne 
ustanove, šole, fakultete, prosvetne ustanove, posamez- 
ne delovne organizacije, posamezniki 

5. 15,015.000 din/1981-85; 3.003.000 din na leto 

6.8.1. RAZISKOVANJE SLOVENSKE 
GLASBENE UMETNOSTI 
2. Glasba v okviru slovenskega izseljenstva v ZDA 

Glasba v NOB 
Slovenska glasba na prehodu med romantiko in moderno 
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Ekspresionizem med obema vojnama 
Osterc in njegovo delo 
Glasbeno delo Franca šturma 
Evidentiranje virov v tujih in domačih nahajališč ih ter 
hkratno katalogiziranje le-teh 
Transkribiranje in spartiranje skladb D. Lagkhnerja (zače- 
tek 17. stoletja) in A. Ivanč iča (18. stoletje) namenom izde- 
lave ustreznih monografij in natiska skladb omenjenih 
ustvarjalcev 
Postopno transkribiranje zbirke Opus muslćum J. Gallusa v 
smislu sodobne prakse in z namenom izdaje te zbirke 
Raziskovanje gradiva in koncipiranje monografije o A La- 
jovcu 

3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Filozofska fa- 
kulteta 

4. Vse kulturne ustanove, muzeji, arhivi, izobraževalne usta- 
nove, šole, fakultete, prosvetne ustanove, posamezna de- 
lovne organizacije, posamezniki 

5. 5,972.000 din/1981-85; 1,194.000 din na leto 

6.9.1. RAZISKOVANJE GEOGRAFSKEGA 
OKOLJA SLOVENIJE 
2. Proučevanje naravnih elementov geografskega Okolja 
2.1. Opazovanje naravnih procesov in sprememb v geograf- 

skem okolju Slovenije, proučevanje geomorfoloških pro- 
cesov, geografskih učinkov naravnih katastrof, stalna 
opazovanja in merjenja triglavskega ledenika In ledenika 
pod Skuto, geografija poplavnih področ ij Slovenije. 

2.2. Proučevanje slovenskih regij ter njihovih posebnih na- 
ravnih In antropogenih elementov, vprašanja regionali- 
zacije Slovenije ter njene nomenklature kot strukturne 
osnove za monografijo slovenskega ozemlja, proučeva- 
nje hribovskih kmetij v SRS 

2.3. Geografska terminologija 
2.4. Sistematska bibliografska dokumentacija 
3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
4. Izobraževalne in kulturne ustanove, družbenopolitične 

skupnosti, družbenopolitične organizacije 
5. 16,633.000 din/1981-85; 3,326.000 din ha leto 

6.10.1. RAZISKOVANJE KRASA 
2. Osnovni program je v naravoslovju 
3. Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
4. Družbenopolitične skupnosti, skupnosti za vodno gospo- 

darstvo 
5. 8,410.000 din/1981 -85; 1,682.000 din na leto 

6.11.1. INTERDISCIPLINARNE SINTEZE 
USMERJENIH PROGRAMOV V OKVIRU 
FILOZOFSKE FAKULTETE 
2.1 Kulturološka izhodišča in zasnova zgodovine kulture na 

Slovenskem 
Program združuje redigirane izsledke vseh drugih razi- 
skav v okviru usmerjenega programa raziskovanja kul- 
turne ustvarjalnosti na Slovenskem. Hkrati pomeni ure- 
snič itev potrebne sinteze v obliki usklajenih preiskav 
posameznih izhodišč in priredb zgodovine kulture na 
Slovenskem. Raziskava bo trajala vse srednjeročno ob- 
dobje, ko bi moral biti raziskan več ji del zgodovine. Del 
raziskave je tudi priredba monografije o humanizmu na 
Slovenskem. 

2.2. Raziskovanje tvarne kulture zgodovinskega obdobja 
Program združuje prizadevanja zainteresiranih disciplin, 
ki lahko pridobivajo znanstveno gradivo srednjega veka 
In celo naslednjih nekaj stoletij v sodelovanju z arheolo- 

ijo (umetnostna zgodovina, zgodovina, etnologija Ipd ), 
rogram je nadaljevanje že uveljavljenega pristopa za 

katere gradove In druga naselja. Pokazalo se je, da je 
treba ta proučevanja raztegniti na vse slovensko ozemlje, 
tn sicer povsod tam, kjer pričakujemo obnovitvena dela 
na kakorkoli pomembnih spomenikih. Posebej odbiramo 
seveda spomenike z daljšo naselbinsko kontinuiteto, kjer 
so posegi zgodovinskega obdobja prekrili starejše kul- 
turne tvorbe. Pri gradovih in nekaterih drugih naseljih je 
taka starejša plast iz obdobja gradišč . Poseben interes 
tega programa je oblikovanje raziskovalcev, ki bodo za- 

htevnim nalogam prihodnjih raziskav v polni meri dora- 
sli. Vzporedno s temi raziskavami bodo na Filozofski 
fakulteti v prihodnje dopolnili tudi študijski načrt. 

2.3. Naselbinska kultura na Slovenskem 
Program združuje raziskave celotnega obdobja naselitve 
na Slovenskem od mlajše kamene dobe do danes. Zato 
pri njegovem uresničevanju sodelujejo zlasti arheologija, 
umetnostna zgodovina in etnologija ob deležu zgodovin- 
ske vede. Posebej nas seveda zanima kulturni pomen 
naselbinskih tvorb, torej oblikovna plat naselij. Posamez- 
ne raziskave tega programskega sklopa tečejo že dalj 
časa, v prihodnje bodo nujno morale postati bolj vse- 
stranske in poglobljene. Vsekakor se nam je zdelo nujno, 
da to skupino raziskav združimo v posebno celoto, saj so 
raziskave pomembne ne samo za naša spoznanja o pre- 
teklosti in sedanjosti naselbinskih dosežkov pri nas, mar- 
več so nujen pogoj tudi za sleherno poseganje v nasel- 
binska tkiva, za sleherno načrtovanje v naseljenem pro- 
storu. 

2.4. Slovensko izseljenstvo in kultura 
Program zajema skupino strok, ki lahko prispevajo k 
evidentiranju In opredelitvi kulture slovenskih Izseljen- 
cev. Znano je, da smo doslej te raziskave zelo neodgo- 
vorno zapostavljali. Raziskave se nanašajo na pojasnltev 
zgodovine izseljencev, na način njihovega življenja, ka- 
kor ga formulira sodobna etnološka veda, dalje na študij, 
jezika in literature, likovne kulture In glasbe, znanstvene 
misli slovenskih izseljencev, poleg tega pa naj bi v razi- 
skavah zbrali in pripravili tudi biografsko in avtobiograf- 
sko gradivo slovenskih izseljencev. 

2.5. Kultura v NOB 
Ta program je bil med programi skupin znanstvenih 
strok prvi oblikovan. Doslej so se vanj včlenlle raziskave 
slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva, glasbe, 
likovne umetnosti, jezika in načina življenja, v prihodnje 
pa predvidevamo tudi širše raziskave fotografije in filma 
ter gledališkega življenja. 

2.6. Mednarodna enciklopedija za zgodovino in kulturo naro- 
dov vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope od 5. do 12. 
oziroma 14. stoletja 
Raziskava je del obsežnega mednarodnega projekta, v 
katerem bomo zastopani tudi Slovenci, deloma s poseb- 
nimi gesli deloma s prispevkom k skupnim geslom v 
primernem obsegu. Pri delu bodo sodelovali kvalificirani 
raziskovalci s področja arheologije, zgodovine, umet- 
nostne zgodovine, etnologije, zgodovine jezika in litera- 
ture, zgodovine glasbe in nekaterih drugih področ ij. Po- 
skusni zvezek te enciklopedije je izšel pred meseci. 

3. Filozofska fakulteta 
4. Kulturne in Izobraževalne ustanove 
5. 5,540.000 din/1981-85; 1,108.000 din na leto 

V. PROGRAM 

ODKRIVANJA IN 

RAZISKOVANJA 

SUROVIN SPLOŠNEGA 

POMENA 
Velika stopnja industrijske rasti ter s tem povezan osebni 
standard ljudi zahteva vse več naravnih surovin. Vkljub temu, 
da ostali svet vlaga v raziskovalno delo pri iskanju surovin do 
0,5% nacionalnega dohodka, se zaloge naravnih surovin vse 
bolj zmanjšujejo. Tega se zaveda tudi naša družba, zato je v 
60. členu Zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih posebej opredelila tovrstne raziskave. 
Zaradi celovitega reševanja problema surovin v SR Sloveniji, 
obravnavamo v predloženem programu vse tiste surovine, ki 
jih že pridobivamo.ali pa jih bomo začeli pridobivati v prihod- 
njem desetletju. Te surovne so domači industriji in tudi posa- 
mezniku nujno potrebne ter predstavljajo eno izmed osnov 
narodnega bogastva. Delimo jih v energetske, kovinske, ne- 
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kovinske ter podzemske vode (mineralne, pitne in industrij- 
ske). Z naglim porastom gospodarskega razvoja raste vzpore- 
dno tudi poraba energije in ostalih surovin. Tako lahko SR 
Slovenija iz lastnih virov energije pokrije komaj polovico 
potreb, pri čemer pa vemo, da bo do konca 1995 dograjen ves 
izkoristljiv vodni potencial. 
Znane rezerve premoga v SR Sloveniji zadostujejo pri predvi- 
deni proizvodnnji za 35 do 40 let; rezerve zemeljskega plina in 
nafte pa so pri sedanji stopnji raziskanosti nepomembne. Pri 
nas so znana obsežna terciarna območja, kjer je možno 
pričakovati ležišča premoga. Ugotovljene zaloge urana pokri- 
vajo samo potrebe za obratovanje ene jedrske elektrarne. 
Podobna situacija je tudi pri kovinskih mineralnih surovinah, 
kjer so bila vlaganja v raziskovalno delo relativno manjša kot 
pri energetskih surovinah. 
V SR Sloveniji lahko imajo nekovine zelo obetavno perspek- 
tivo, predvsem pa je pomembno to, da so perspektivna ob- 
močja po vsej Sloveniji in tudi v nezadostno razvitih predelih. 
Mineralne vode nesporno predstavljajo zaloge dobre pitne in 
medicinsko priznane vode, ki so pomembne za zdravstvo in 
gospodarstvo. Tudi potrebe po ostali vodi močno naraščajo, 
zato je tem raziskavam dan ustrezen poudarek. 
Vsi usmerjeni raziskovalni programi so po namenu in sred- 
stvih razdeljeni v temeljne, regionalne poldetaljne in detaljne 
raziskave. Ta razvrstitev je tudi podloga za določitev stopnje 
financiranja programov s strani celotne družbe. 
S sredstvi, ki jih bomo vložili v raziskave mineralnih surovin v 
letih 1981-1985 bomo nadomestili del zamujenega in omogo- 
čili normalen razvoj raziskovalnega dela na tem področju. 

USMERJENI RAZISKOVALNI , 
PROGRAMI 

1.1.1. ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE 
2. SR Slovenija razpolaga z rezervami lignita In rjavega pre- 

moga. Zaradi odkopavanja v vse več jih globinah ne mo- 
remo pričakovati povečanja letne proizvodnje, temveč bo 
treba reševati probleme- vode, hribinskega pritiska, tran- 
sporta in prezračevanja. Vzporedno z reševanjem teh pro- 
blemov bo potrebno intenzivno in podrobno raziskati vse 
potencialne premogovne rpzerve tako v aktivnih premo- 
govnikih kot tudi na novih območjih ter območjih opušče- 
nih premogovnikov za zagotovitev dolgoročno načrtovane 
proizvodnje. 
Geološko rudarske raziskave urana bodo osredotočene 
predvsem na potencialnih nahajališč ih ter perspektivnih 
območjih. Cilj teh raziskav je povečanje rudnih zalog in 
njihova prekategorizacija. 
Nezadostna raziskanost nafte in plina v SR Sloveniji nare- 
kuje intenzivne raziskave na perspektivnih območjih. Razi- 
skovalno delo bo osredotočeno na globlje horizonte. Ob 
teh raziskavah se bodo ugotavljale tudi možnosti izkorišča- 
nja geotermalne energije. 
Iz navedenega je razvidno, da je razvrstitev raziskav predvi- 
dena za.I 
- raziskave premoga, 
- raziskave urana, 
- raziskave nafte in plina 
- raziskave termalnih voda in geotermične stopnje 

3. Geološki zavod Ljubljana, Rudarski inštitut, FNT-VTO mon- 
tanistika, Institut Jožef Štefan, Kemijski inštitut Boris Ki- 
drič , Metalurški inštitut. Pri izvajanju rudarskih in vrtalnih 
del bodo sodelovali: 
Geološki zavod, REK Velenje, REK Zasavje, Rudnik urana 
Žirovski vrh in INA nafta Lendava. 

4. Celotna SR Slovenija 
5. 2.579,75 mio din/1981-1985; 515,95 mio din na leto 

332,75 mio din RSS; 2,247,00 mio din ostali č lani enote RSS 
6. 40,56. 

1.2.1. KOVINSKE MINERALNE SUROVINE 
2. V naslednjem srednjeročnem obdobju bodo geološko ru- 

darske raziskave osredotočene na že znanih rudiščih 
svinca in cinka, živega srebra, bakra in antimana. V znanih 

rudišč ih bodo prevladovale poldetaljne in detaljne razi- 
skave, katerih rezultat bo povečanje zalog teh surovin. Na 
ostalih predelih (Bohor, Mokronog, Litija, Pleše, Knapovže, 
Galicija, Cerkno idr.) pa se bodo izvajale regionalne razi- 
skave. Vzporedno s temi raziskavami bodo opravljene tudi 
analitične raziskave, ki naj bi pokazale prisotnost drugih 
koristnih kovinskih mineralnih surovin. 
Temeljne raziskave bodo dale odgovor o razporeditvi in 
pogojih nastanka rud v VVetersteinskem apnencu, ugotovi- 
tvi korelacij med rudnimi pojavi, o stratigrafsko litoloških 
značilnostih, mineraloški sestavi, geokemični in minerala- 
ški korelaciji, tektoniki In analizi perspektivnih zalog Pb, 
Zn, Hg, Cu in Sb rude v SR Sloveniji. 
3. Geološki zavod, Rudarski inštitut, FNT-VTO montani- 
stika, Metalurški inštitut, Kemijski inštitut Boris Kidrič . Pri 
izvajanju rudarskih in vrtalnih del bodo sodelovali: Geolo- 
ški zavod, Rudnik Mežica in Idrija. 
4. Barvna metalurgija, kovinsko predelovalna industrija, 
kemijska industrija, avtomobilska industrija SR Slovenije. 
5. 314,35 mio din/1981-1985; 62,87 mio din na leto 264,35 
mio din RSS; 50,00 mio din ostali č lani enote RSS 
6. 20. 

1.3.1. NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE 
2. Raziskovalna dela bodo osredotočena predvsem na geolo- 

ško rudarske raziskave, katerih cilj so ugotovitve zalog, 
možnosti predelave in večstranske uporabe ter reševanje 
problemov izkoriščanja nekovinskih mineralnih surovin. 
Vse te raziskave naj bi dale osnove za kasnejše reševanje: 
- racionalnega izkoriščanja energije pri predelavi, 
- boljšega izkoriščanja nahajališč in obstoječ ih naprav, 
- nadomeščanja uvoženih surovin, 
- povečanja produktivnosti dela, 
- kompleksnega vrednotenja nahajališča, 
- izboljšanja varnosti pri delu, varstva okolja in 
- izpopolnjevanja raziskovalnega kadra. 

3. Geološki zavod, Rudarski inštitut, FNT-VTO montanistika, 
Kemijski inštitut Borisa Kidriča, Metalurški inštitut, Zavod 
za raziskavo materialov in konstrukcij 
Pri izvajanju rudarskih in vrtalnih del bodo sodelovali: 
Geološki zavod, Rudnik Kaolina Črna, Salonit Anhovo - 
rudnik Krem Nevo mesto. 

4. Kemijska gradbena, papirna industrija, industrija stekla in 
izolacijskih materialov, črna in barvna metalurgija ter livar- 
stvo SR Slovenije. 

5. 75,00 mio din/1981-85; 27,13 mio din na leto 
40,10 mio din RSS; 34,9 mio din ostali č lani enote RSS 

6. 12,83. 

1.4.1. TEHNOLOŠKE, PITNE IN MINERALNE 
VODE 
2. Po doslej zbranih podatkih je bilo že 1968 leta porabljenih 

51% vseh znanih razpoložljivih vodnih virov. Po trendu 
rasti potreb po pitni in industrijski vodi bodo že okoli leta 
1990, najkasneje pa leta 2000 izkoriščeni vsi znani vodni 
viri. Vsa ta dejstva nas silijo k intenzivnejšim hidrogeolo- 
škim raziskavam. Za zagotavljanje novih količ in vode so 
potrebne nove in bolj zahtevne hidrogeološke raziskave, 
predvsem na tistih področjih, kjer na površini ni znanih 
izvirov vode, vendar pa ugodna geološka struktura naka- 
zuje možnost akumuliranja več jih količ in podzemne vode v 
več ji globini pod površino. Ti globoko ležeč i vodonosniki 
pa bodo tudi bolje zavarovani pred neposrednim onesnaže- 
vanjem. 
Nekatera območja mineralne vode so precej raziskana, 
potrebne pa bodo podrobne študije o nastanku mineralne 
vode in njeni starosti ter izvoru C02 plina, zajetih nizko 
mineralizirane mineralne vode, problematiki zajetja, tran- 
sporta in tehnologije izkoriščanja. Na manj raziskanih ob- 
močjih pa bo potrebno poleg naštetega raziskati oziroma 
določ iti količ ino vode in plina ter možnosti večjega izkori- 
ščanja C02 plina. 

3. Geološki zavod, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut Boris 
Kidrič , Center za raziskavo mineralnih vod v Mariboru, FNT 
in Vodnogospodarski inštitut 

4. Vsa Slovenija, delno Jugoslavija in izvoz 
5. 120,42 mio din/1981-85; 24,08 mio din na leto 
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76,62 mio din RSS; 43,80 mio din ostali č lani enote RSS 
6.19. 

1.5.1. IZDELAVA OSNOVNIH GEOLOŠKIH 
KART 
2. Na podlagi samoupravnega sporazuma o izdelavi komplek- 

sne geološke karte Jugoslavije (Ur. I. SFRJ št. 20/78) je bilo 
dogovorjeno, da se izdelajo: 
- osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000 
- osnovna hidrogeološka karta SFRJ 1:100.000 
- osnovna inženirsko-geološka karta SFRJ 1:100.000 
- prognozna geološka karta mineralnih surovin 1:50.000 
Po tem sporazumu so republike zadolžene, da izdelajo 
navedene karte v roku 10 let. Osnovna geološka karta 
Jugoslavije služi kot osnova za uspešno usmerjanje geolo- 
ških raziskav pri raziskavah mineralnih surovin in podze- 
mnih vod ter pri reševanju hidrogeoloških, inženirsko-geo- 
loških geofizičnih in seizmičnih problemov. Nadalje je po- 
membna tudi za varstvo okolja, smotrno izrabo tal v kmetij- 
stvu in gradbeništvu kot tudi za narodno obrambo. 

3. Geološki zavod Ljubljana, kemične analize pa izdelujeta 
Kemijski inštitut Boris Kidrič in Inštitut Jožef Štefan 

4. Geološko karto koristijo rudniki, prostorsko planiranje, 
gradbeniki, vodno gospodarstvo, JLA in drugi 

5. 72,50 mio din/1981-85; 14,5 mio din na leto 
6. 22,5. 

1.6.1. ZAGOTAVLJANJE DEFICIRANIH VIROV 
SUROVIN ZA SR SLOVENIJO 
2. Pri izdelavi srednjeročnih programov za raziskave mineral- 

nih in energetskih surovinskih virov smo pri ugotavljanju 
novih rudnih rezerv glede na razvoj gospodarstva do leta 
2000 ugotovili, da je Slovenija z nekaterimi surovinskimi viri 
deficitarna in že danes odvisna na drugih republik ter 
uvoza. 
Podrobna analiza deficitarnih surovin nam narekuje na- 
slednje: 

2.1 Nafta: Iz predloženega programa se za to surovino ne bo 
šlo v sovlaganja v drugih republikah, ker se participacija 
odraža v ceni in prispevkih republik in pokrajin. Sovlaga- 
nja v tujini so pod kontrolo svetovnih velesil in zaenkrat 
sovlaganje SR Slovenije ni smiselno. 

2.2. Premog: Ocenjuje se, da veiikih premogovnih ležišč v 
DVR ni, zato se pričakuje sovlaganje v sosednih republi- 
kah in pokrajinah pri več jih investicijah, ne pa pri razi- 
skavah. 

2.3. Uran: Sovlaganja v raziskave uranovih rudišč pridejo v 
poštev le v deželah v razvoju, na katere pa imajo že 
močan vpliv razvite dežele. Prav gotovo bo potrebno 
določ iti kriterije, ki naj bi dal optimalne rešitve za sovla- 
ganja v raziskave. 

2.4. Kovinske mineralne surovine: Od kovinskih mineralnih 
surovin bi bilo primerno sovlaganje pri raziskav: svinca 
in cinka (v republikah in pokrajinah ter v DVR), bakra (v 
republikah in pokrajinah ter DVR), redkih in drugih kovin 
(v DVR), železa ter aluminija. 

2.5. Nekovine: Za sovlaganje so predvsem zanimivi fosfati in 
nekatere vrste okrasnih kamnov v DVR za potrebe naše 
predelovalne industrije, ki je precej razvita in bi se mora- 
la preusmeriti na izvoz svojih končnih izdelkov. 
V smislu teh ugotovitev ocenjujemo, da bi 60% predvide- 
nih sredstev morali nemeniti za raziskave urana, 40% pa 
za fosfate, nekovinske mineralne surovine in omenjene 
kovinske mineralne surovine. 

3. Geološki zavod, Rudarski inštitut - ob sodelovanju poslov- 
nih skupnosti 

4. Predelovalna industrija in interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo 

5. 25,05 mio din/1981-85; 5,01 mio din na leto 
6. 2,00. 

VI. PROGRAM SKUPNIH 

NALOG RAZISKOVALNE 

SKUPNOSTI SLOVENIJE, 

OBČINSKIH 

RAZISKOVALNIH 

SKUPNOSTI IN 

POSEBNIH 

RAZISKOVALNIH 

SKUPNOSTI, KI SE BODO 

URESNIČEVALE V 

RAZISKOVALNI 

SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Med skupne naloge, ki se bodo uresničevale v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije in so določene z zakonom o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, sodijo predvsem: 
- zagotavljanje vključevanja v mednarodno znanstveno do- 

gajanje; 
■ usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov; 
- pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih sestan- 

kov; 
- pospeševanje informacijsko-dokumentacijske dejavnosti- 
- pospeševanje razvoja raziskovalne infrastrukture; 
- pospeševanje priprave in prenosa raziskovalnih dosežkov v 

družbeno prakso; 
- zagotavljanje medrepubliškega sodelovanja ter spodbuja- 

nja medrepubliških raziskav. 

1.1. ZAGOTAVLJANJE VKLJUČEVANJA V 
MEDNARODNO ZNANSTVENO DOGAJANJE 
Vključevane v mednarodno znanstveno dogajanje zajema tri 
glavne grupe: 
1.1. Manjšinska in izseijeniška vprašanja 

a. sodelovanje s slovenskimi raziskovalnimi inštituti v 
zamejstvu 
b. medrepubliške obveze 
c. občasne akcije 
Iz sredstev združenih v RSS bomo v naslednjem plan- 
skem obdobju financirali te akcije po dinamiki: 

v mio din 
Akcija 
Leto , 1981 1982 1983 1984 1985 Skup. 
a. 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 1,60 
b. 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 1,07 
c. 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,40 

057 O06 061 063 066 O07 

1.2. Mednarodne obveznosti 
a. Kotizacije in potni stroški funkcionarjev mednarodnih 
organizacij 
b. Obveznosti, ki izhajajo iz medrepubliških sporazumov 
c. Koordinacije projektov mednarodnih organizacij 
d. Občasne akcije 
Iz sredstev združenih v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
bomo v naslednjem planskem obdobju financirali te ak- 
cije po dinamiki: , 
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v mio din 
Akcija 
Leto 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
a. 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 1,13 
b. 1,03 1,06 1,10 1,14 1,18 5,51 
c. 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 1,92 
d. 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 1,40 
1.2. 1,86 1,92 1,99 2,06 2,13 9,96 

1.3. Jugoslovansko-ameriško sodelovanje 
V okviru Jugoslovansko-ameriškega sodelovanja je pod- 
pisan dogovor o združevanju sredstev za izvajanje skup- 
nih projektov.' Iz združenih sredstev v Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije bomo za izvajanje jugostovansko-ameri- 
ških projektov namenili naslednja sredstva po dinamiki: 

v mio din 
Akcija 
Leto 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
TJ M8 1~53 1^60 1^66 173 000 

1.2.1. USMERJANJE RAZVOJA 
RAZISKOVALNIH KADROV 
Pri usmerjanju razvoja raziskovalnih kadrov se bosta izvajali 
oz. financirali dve dejavnosti: 
1.1. Štipendije 

a. tujih znanstvenih delavcev in inozemske štipendije 
b. Republiški odbor »Gibanje znanost mladini« 
c. Koordinacijski odbor za mednarodno izmenjavo stro- 
kovnih praks 
d. Recipročne štipendije: (Fullbrightov program in šti- 
pendije za podiplomce iz dežel v razvoju) 
- Štipendije za podiplomce iz dežel v razvoju 
- štipendije kadrov iz prakse in stažistov 
Izvajanje programa iz .združenih sredstev Raziskovalne 
skupnosti Slovenije bo potekalo po naslednji dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
a+b+c+d 24,02 24,96 26,00 27,02 28,10 130,10 
1.2. Sofinanciranje podiplomskega študija z glavnimi nalo- 

gami: 
- Spodbujanje novih smeri, zlasti specializacije. 
- Spodbujanje medrepubliških in mednarodnih znan- 
stvenih šol. 
Za usmerjanje kadrov naravoslovno-matematičnem, te- 
hniškem in biotehniškem področju planiramo 4% rast 
kadrov in sredstev, na medicinskem področju ne planira- 
mo rasti, na družboslovnem in humanističnem področ ju 
pa planiramo znižanje rasti za 3% letno. 
Izvajanje programa podiplomskega študija bo potekalo 
po naslednji dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
TJ. 2/I4 2/23 2/32 2^41 2^50 11,60 

enotnost in pospeševali znanstveni tisk, ki se vključuje v 
medrepubliške dogovore v okviru navedenih akcij in po 
dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
iT 19,53 20,30 21,13 21,98 22,85 105,79 

1.2. Znanstveni sestanki 
V okviru medrepubliško pokrajinskih sporazumov in do- 
govorov bomo iz združenih sredstev Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije sofinancirali znanstvene sestanke po na- 
slednji dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
TJ. O05 3/17 3/30 043 3/56 16,51 

1.4.1. POSPEŠEVANJE INFORMACIJSKO- 
DOKUMENTACIJSKE DEJAVNOSTI 
Program pospeševanja dokumentacijske dejavnosti zajema 
predvsem: 
1.1. Delovanje samostojnih knjižnic 

a. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
b. Centralna tehnična knjižnica v Ljubljani 
c. Univerzitetna knjižnica v Mariboru 
Za delovanje samostojnih' knjižnic bomo iz združenih 
sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije namenili na- 
slednja sredstva po dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
a. aoi 009 2/17 026 035 10,88 
b. 3,55 3,69 3,84 3,99 4,15 19,22 
c. 0,83 0,86 0,90 0,94 0,97 4,50 
Skupaj 6/39 064 091 7/19 7A7 34,60 

1.2. Dejavnosti za katere so sklenjeni medrepubliški dogo- 
vori in sporazumi: 
a. Bulletin Scientifique 
b. Jugoslovanski bibliografski inštitut - ISDS 
c. Jugoslovanski bibliografski inštitut - osnovna dejav- 
nost 
d. IRCIHE 
Za te obveznosti Raziskovalne skupnosti Slr>'°n,je bomo 
iz združenih sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije 
usmerili naslednja sredstva po dinamiki: 

Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
a+b+c+d 082 085 089 092 096 4 44 

1.3. Specializirani indok centri bodo financirani po nasiednji 
dinamiki: 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
•KO 21,08 21,90 22,81 23,71 24,66 114,16 

1.3.1. POSPEŠEVANJE ZNANSTVENEGA 
TISKA IN SESTANKOV 
1.1. Znanstveni tisk 

Pri sofinanciranju znanstvenega tiska bomo v srednje- 
ročnem obdobju 1981-1985, iz združenih sredstev Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije, po že sklenjenih sporazu- 
mih in dogovorih sofinancirali 9 izdajateljev mladinske 
periodike, jugoslovanski leksikografski zavod, Mladin- 
sko knjigo, CZP, Komunist, Založbo borec, Delavsko 

1.5.1. POSPEŠEVANJE RAZISKOVALNE 
INFRASTRUKTURE 
1.1. Vzdrževanje velike raziskovalne opreme 

Za pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja velike 
raziskovalne opreme kot je: 
- reaktor TRIGA MARK II, 
- Generator Van de Graf 
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- Betatron 
- Botanični vrt 
- Utekočlnjevalec helija in supraprevodni magnet 
- Oprema Morske biološke postaje 
- Vzdrževanje eksperimentalnih živali in poskusno razi- 

skovalnih objektov 
- Ostala večja raziskovalna oprema 
- Računalniški centri obeh Univerz 
bomo iz združenih sredstev Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije v obdobju 1981-1985 namenili naslednja sredstva 
po dinamiki; 

v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
1.1 9,23 9^59 9^99 1 039 10,80 50,00 

1.6.1. POSPEŠEVANJE PRIPRAVE IN 
PRENOSA RAZISKOVALNIH DOSEŽKOV V 
DRUŽBENO PRAKSO 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo v obdobju 1981-65 sode- 
lovala pri financiranju stroškov raziskovalnih organizacij pri 
uvajanju rezultatov raziskovalnih dosežkov v delovne procese 
uspešno zaključenih raziskovalnih nalog in projektov, če so 
bili v preteklih letih financirani od Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 
Prednost uvajanja v delovne procese bodo imele predvsem 
razvojne raziskave, ki bodo zagotovile; 

več ji izkoristek primarne energije ali nadomestilo z drugimi 
viri; 

več ji izkoristek in povečanje storilnosti pri proizvodnji 
hrane; 

- koriščenje domačih surovin za bazično industrijo; 
več ji izkoristek delovnega časa; 

- večjo avtomatizacijo delovnih procesov; 
povečanje mednarodne delitve dela; 

- ustrezno prestrukturiranje gospodarskih panog 
- pospešen razvoj panog, ki imajo prioriteto v družbenem 

planu SR Slovenije 
- povečan izvoz 
V naslednjem planskem obdobju bomo iz združenih sredstev 
v Raziskovalni skupnosti namenili za to dejavnost naslednja 
sredstva po dinamiki: 

    v mio din 
Dejavnost 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
tT " (M30 6^90 A20 7^50 7^80 36,00 

1.7.1. ZAGOTAVLJANJE MEDREPUBLIŠKEGA 
SODELOVANJA TER SPODBUJANJE 
MEDREPUBLIŠKIH RAZISKAV 
V okviru medrepubliškega sodelovanja bo Raziskovalna 
skupnost sodelovala predvsem na izvrševanju že dogovorje- 
nih skupnih akcij v okviru: 
- sofinanciranje znanstvenega tiska in sestankov, 
- sofinanciranja medrepubliškega sodelovanja 
- mednarodne akcije, domenjene med republikami in pokra- 

jinama, 
- jugoslovansko-ameriški program, 
- sofinanciranje Informacijsko dokumentacijske dejavnosti. 
Za sofinanciranje tega sodelovanja so v programih dejavnosti 
že planirana sredstva. 
V okviru medrepubliških raziskav bomo še naprej sodelovali 
pri koordinaciji republiško-pokrajinskih projektov, ki se s 
svojimi programi vključujejo v skupni raziskovalni program ali 
pa v programe posebnih raziskovalnih skupnosti. Sredstva za 
izvajanje bodo zagotovljena izvajalcem v okviru sprejetih pro- 
gramov Raziskovalne skupnosti Slovenije in Posebnih razi- 
skovalnih skupnosti. 
Koordinacijo programov skupnega programa Raziskovalne 
skupnosti Slovenije in programov posebnih raziskovalnih 

skupnosti bomo izvajali predvsem za že sprejete medrepubli- 
ško-pokrajinske projekte: 

Energija; 
Upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju, 
Pedološka.karta; 
Osnovna geološka karta s kartami kovin, nekovin in vode; 
Vegetacijska karta; 
Gospodarski sistem SFRJ; 
Dolgoročni razvoj Jugoslavije; 
Samoupravljanje; 
Hrana; 
Surovine; 
Titov doprinos k razvoju sodobnega socializma in marksi- 
stične znanosti; 
Osnove znanstvene politike v SFR Jugoslaviji (razvoj znan- 
stveno-raziskovalne politike v SFRJ); 
Geomorfološka karta; 
Voda v bioloških sistemih; 

1. Rekapitulacija skupnih nalog za obdobje 1981-1985 (vrnio din) 
Iz združenih sredstev 

Dejavnost RSS ORS+PoRS Skupaj 
1.11. Mednarodno sodelovanje 
- Manjšine, izseljeništvo 
- Mednarodno-medrep. 
dogovori 
- Jugoslovansko-ameriško 
sodel. 
Skupaj a.): 
1.2.1. Usmerjanje kadrov 
- Štipendije, Znanost mladini, 
Strokovne prakse, 
Fullbrightov program, 
podiplomci iz DVR 
- podiplomski študij 
- Štipendije kadrov iz prakse 
in stažistov 

3,07 - 3,07 

9,93 - 9,93 

8,00 - 8,00 
21,00 - 21,00 

50,10 - 50,10 
11,60 - 11,60 

  80,00 80,00 
61,70 80,00 141,70 
59,30 63,00 122,30 

52,20 101,00 153,20 

50,00 - 50,00 

36,00 36,00 

280,00 524,20 

Kmetijski inštitut Slovenije, 
Institut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Žalec, 
BF-VTOZD za agronomijo, 
BF-VTOZD za živinorejo Domžale, 
Višja agronomska šola Maribor 
BF-VTOZD za agronomijo, 
Kmetijski Inštitut Slovenije, 
Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Žalec, 

Skupaj b.) 
1.3.1. Tisk in sestanki 
1.4.1. Dokumentacijska 
dejavnost 
1.5.1. Vzdrževanje velike 
raziskovalne opreme 
1.6.1. Prenos raziskovalnih 
dosežkov 
1.7.1 Medrepubliško sodelovanje 
(vključeno v gornje dejavnosti) 
Skupaj 244,2i 

VII. PROGRAM 

POSEBNIH 

RAZISKOVALNIH 

SKUPNOSTI 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA 
KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO IN 
VETERINARSTVO (PORS-1) 

KMETIJSTVO 
1. Sistemi kmetijske 21.179 

proizvodnje v Sloveniji 

2. Oblikovanje 13124 
socioekonomskih 
proizvodnih sistemov za 
racionalno koriščenje 
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kmetijskega prostora 

ŽIVILSTVO 
3. Metabolizem dušika 

Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA 
ENERGETIKO, MINERALNE 
SUROVINE IN 
METALURGIJO (PORS-2) 

1. EKONOMIKA, 
PLANIRANJE IN 
INFORMATIKA 

2. ELEKTRO- 
ENERGETIKA 

3. OSKRBA S TOPLOTO V 
SR SLOVENIJI 

4. JEDRSKA ENERGETIKA 

5. NEKONVEN- 
CIONALNI VIRI ENERGIJE 

VODENJE IN 
AVTOMATIZACIJA 
ENERGETSKIH 
SISTEMOV 

7. PERSPEKTIVA 
RUDARJENJA IN 
RAZVOJ TEHNOLOGIJE 
EKSPLOATACIJE TER 
PREDELAVE VSEH 
MINERALNIH SUROVIN 
V SR SLOVENIJI 

8. TEHNOLOGIJA 
OBDELAVE JEKLA S 
POSEBNIMI POSTOPKI 
SEKUNDARNE 
RAFINACIJE 

9. RAZISKAVA 
IZOBLIKOVANJA IN 
LASTNOSTI 
MIKROSTRUKTURE 
TER INTENZIVIRANJE 
PROIZVODNJE V 
OBRATIH ZA 
PREDELAVO JEKEL IN 
KOVIN 

10- KOVINSKI IN 
NEKOVINSKI 
MATERIALI ZA 
TEHNOLOGIJO 
OBLIKOVANJA IN 
OBDELAVO SIVE 
LITINE V STALJENEM 
STANJU 

11. RACIONALNA PORABA 
ENERGIJE V 
METALURŠKI 
INDUSTRIJI 

12. TEHNOLOŠKA 
PRIPRAVA IN 
IZKORIŠČANJE 
SEKUNDARNIH 
SUROVIN 

13. ŠTUDIJ IN RAZISKAVE 
LITJA, PREDELAVE IN 
EKOLOŠKIH 

Višja agronomska šola Maribor 

597 BF-VTOZD za živilsko tehnologijo 
34.900 

8.857 Elektroinštitut Milan Vidmar, Lj., 
Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 

11.800 Elektroinštitut MIlan Vidmar, 
Fakulteta za elektrotehniko 

9.576 Elektroinštitut MIlan Vidmar, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 

24.000 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za strojništvo, 
FNT-VTO kemija, 
Visoka tehniška šola Maribor 

6.224 Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut Jožef Štefan, 
Kemijski institut Boris Kidrič , 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Biotehhniška fakulteta, 
Fakulteta za elektrotehniko 

10 773 Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za strojništvo, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
Inštitut Jožef Štefan, 
Elektroinštitut MIlan Vidmar, 
Iskra-Avtomatika 

8.044 Rudarski inštitut, 
FNT-VTP MontanistiKa 

7,063 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika, 
RO Jesenice 

5.515 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika, 
RO Jesenice 

2.630 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika 

1.377 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika, 
RO Jesenice 

2.647 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika 

3.894 Metalurški inštitut, 
FNT-VTO Montanistika 

PROBLEMOV V 
METALURGIJI BARVNIH 
KOVIN IN ZLITIN 
Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA ELEKTRO- 
KOVINSKO INDUSTRIJO 
(PORS-3) 

STROJNIŠTVO 
1. Obdelovalni sistemi in 

proizvodna kibernetika 
2. Delovni, transportni 

stroji, strojni elementi 
in konstr. 

3. Turbinski stroji 

4. Vozila in motorji 

5. Procesna tehnika 

102.400 

6. Varjenje 

7. Ogrevanje, hlajenje in 
klimatizacija 

ELEKTROTEHNIKA 
1. Mikroelektronika 

2. Profesionalizacija 
elementov za 
elektroniko 

3. Integrirani 
telekomunikacijski 
sistemi z 
optoelektroniko 

4. Medicinska elektronika 

5. Močnostna elektronika 
električni stroji 

6. Električna merilna 
tehnika 

7. Kazalniki 

RAČUNALNIŠTVO 
1. Računalinška materialna 

oprema 

2. Sistemska programska 
oprema 

3. Računalniški 
informacijski sistem 

17,130 Visoka tehniška šola Maribor, 
Fakulteta za strojništvo 

8,436 Visoka tehniška šola Maribor, 
Tovarna avtomobilov Maribor, 
Fakulteta za strojništvo 

5.273 Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut za turbinske stroje, 
Visoka tehniška šola Maribor 

17.506 Fakulteta za strojništvo, 
Tovarna avtomobilov Maribor, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
TOMOS, 
Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij 

6.704 Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut za turbinske stroje, 
Zavod za raziskavo material« in 
konstrukcij 

9,366 Inštitut za varilstvo, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
Fakulteta za strojništvo, 
METALNA-Maribor 

9,063 LTH-škofja Loka, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
Fakulteta za strojništvo 

28.000 Fakulteta za elektrotehniko, 
Inštitut Jožef Štefan, 
ISKRA 

23.000 Inštitut Jožef Stefao, 
Inštitut za elektroniko in 
vakuumsko tehniko, 

■ ISKRA, 
Metalurški inštitut 

10,000 ISKRA, 
Fakulteta za elektrotehniko 

16.000 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Inštitut za elektroniko in 
vakuumsko tehniko 

9.700 Fakulteta za elektrotehniko, 
Inštitut za elektroniko In 
vakuumsko tehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA 

8,560 Fakulteta za elektrotehniko, 
Inštitut za elektroniko in 
vakuumsko tehniko, 
ISKRA 

10.700 Inštitut Jožef Štefan, 
Visoka tehniška šola Maribor 

12.300 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA, 
Nove kapacitete 

10.700 Inštitut Jožef Štefan, 
ISKRA, 
Nove. K. 
Fakulteta za elektrotehniko 

8.000 Institut Jožef Štefan 
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4. Računalniški 
komunikacijski sistemi 

5. Inteligentni računalniški 
in robotski sistemi 

6. Aplikativni sistemi 

AVTOMATIKA 
1. Avtomatizacija 

industrijskih sistemov in 
procesov 

2. Modeliranje, 
indentlfikacija in 
simulacija sistemov in 
procesov 

3. Materialna in 
programska oprema za 
vodenje in nadzor 
sistemov 

4. Robotika in 
manipuliranje 

5. Avtomatski, merilni 
sistemi in procesiranje 
signalov in podatkov 

Skupaj: 
POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA KEMIJO (PoRS-4) 

1 RAZISKAVE S 
PODROČJA 
ANORGANSKE KEMIJE 

2. RAZISKAVE S 
PODROČJA ORGANSKE 
KEMIJE 

3. RAZSKAVES 
PODROČJA BIOKEMIJE 
IN BIOSINTEZE 

4. RAZISKAVE RAZVOJA 
METOD 

5, RAZISKAVE IN 
PREUČEVANJE 
POGOJEV OHRANITVE 
ZDRAVEGA OKOLJA 
Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA GOZDARSTVO, 
LESARSTVO, PAPIRNIŠTVO IN 
GRAFIKO (PoRS-5) 

1 OPTIMALNA 
PROIZVODNJA, 
PRIDOBIVANJE IN 
PREDELAVA LESA 

GOZDARSTVO 
1. Več  lesa z 

intenziviranjem gozdne 
proizvodnje v Sloveniji 

LESARSTVO 
2. Integralno iskoriščanje 

lesa v primarni in finalni 
predelavi 

PAPIRNIŠTVO 
3. Surovine, izdelki in 

6,400 Institut Jožef Štefan, 
ISKRA, 
Visoka tehniška šola Maribor 

8 000 Institut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko 

8.000 Institut Jožef Štefan, 
Visoka tehniška šola Maribor 

15.480 ISKRA, 
Institut'Jožef Štefan, 

. Fakulteta z elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor 

6.500 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA 

9.600 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA 

4.500 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elktrotehniko 

8.080 Inštitut Jožef Štefan, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
ISKRA 

277.000 

21.196 Kemijski inštitut Boris Kidrič , 
Inštitut Jožef Štefan 

21.196 Kemijski inštitut Boris Kidrič , 
Inštitut Jožef Štefan, 
FNT-VTO kemija, 
FNT-VTO farmacija, 
KRKA, 
Visoka ekonomsko-komercialna 
šola Maribor 

19.682 Kemijski inštitut Boris Kidrič , 
Inštitut Jožef Štefan, 
FNT-VTO kemija, ' 
Biotehniška fakulteta. 
LEK, 
KRKA, 
Medicinska fakulteta, 

3.785 Kemijski inštitut Boris Kidrič , 
Inštitut Jožef Štefan, 
KRKA 

9.841 Kemijski inštitut Boris Kidrič , 
Inštitut Jožef Štefan, 
FNT-VTO kemija, 
KRKA, 
inštitut za biologijo Univerze 

75.700 

29.756 BF-VTO za gozdarstvo, 
Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo, 
BF-VTO za lesarstvo, 
Inštitutzacelulozo in papir 

5.633 Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo,, 
BF-VTO za gozdarstvo 

11.264 BF-VTO za lesarstvo 

20.112 Inštitut za celulozo in papir 

ekolologijevindustirji 
celuloze in papirja 

4. Racionalno izkoriščanje 
odpadkov v cilju 
popolnejšega 
recikliranja 

GRAFIKA 
5. Standardizacija, kontrola 

in programiranje 
tehnoloških procesov v 
grafični in grafično ■* 
predelovalni industriji 
Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOSTZA 
GRADITELJSTVO (PoRS-6) 

1. KONSTRUKCIJE V 
GRADBENIŠTVU 
(VISOKE IN NIZKE 
GRADNJE) 

2. GRADBENI MATERIALI 

.3. VODOGRADBENIŠTVO 

4. TEHNIČNE NAPRAVE V 
ZGRADBI 

6. GEODEZIJA 

6. ARHITEKTURA 

7. STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO 

8. KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA PROMET IN 
ZVEZE (PORS - 7) 

1. Železniški promet ' 
2. Cestni promet 

4.650 Inštitut za celulozo in papir 

3.285 Inštitut za celulozo in papir 

74.700 

31.286 Fakulteta za arhitekturo, 
• gradbeništvo in goedezijo, 

Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij, 
Inštitut za metalne konstrukcije, 
Inštitut ža matematiko, fiziko in 
mehaniko, 
Visoka tehniška šola Maribor, 
Nove kapacitete 

62.813 Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij, 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, Visoka 
tehniška šola Maribor, 
Gradbeni center Slovenije, 
Fakulteta za strojništvo, 
Inštitut Jožef Štefan; 
Kemijski inštitut Boris Kidrič  

5.420 Vodnogospodarski inštitut, 
Biotehniška fakulteta, 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo 

12.287 Gradbeni center Slovenije, 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Fakulteta za strojništvo, ' 
Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij 

8.851 Inštitut za geodezijo in 
fotogrametrijo, 
Geodetski zavod SRS - inštitut, 
Nove kapacitete, 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo 

7.391 Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij, 
Gradbeni center Slovenije, 
Urbanistični inštitut SRS 

11.988 Gradbeni center Slovenije, 
Urbanistični inštitut SRS, 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
Inštitut za sociologijo, 
Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij, 
Giposs 

7.662 Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Gradbeni center Slovenije, 
Urbanistični inštitut SRS 

147.700 

13.591 Prometni inštitut ŽG 
11.343 Visoka tehniška šola Maribor, 

Prometnotehnični inštitut FAGG 
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3. Zračni promet, letališka 
dejavnost in žičnice 

4. Pomorski promet in luška 
dejavnost 

5. PTT promet in 
telekomunikacije 

6. Integralni transport in 
izobraževanje kadrov 

7. Varnost v prometnih 
sistemih in zašč ita 
okolja 

Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA TRGOVINO, 
GOSTINSTVO, TURIZEM IN 
DROBNO GOSPODARSTVO 
(PORS-8) 

1. Raziskave za potrebe 
razvoja gostinstva in 
turizma v SRS 

2. Raziskave s področja 
trgovine 
- delovni čas in 

problematika 
zaposlovanja v 
trgovini 

- raziskave 
dohodkovnih 
odnosov med 
trgovino in 
proizvodnjo 

- raziskave pogojev in 
oblik povezovanja 
med trgovinskimi 
organizacijami 

- oblikovanje 
distribucijskih 
centrov v SRS 

- organizacija oskrbe z 
rezervnimi deli in 
servisna služba za 
vzdrževanje 
mehanizacije 

- oblikovanje sistema 
informacij za 
samoupravljanje 

- problematika 
distribucije in 
transporta glede na 
naraščajoče stroške 
energije 

3. Razvoj elektronskih 
naprav za široko 
potrošnjo 

5.868 

4.015 

9.428 

1.222 

5.533 

51.000 

Prometni inštitut ŽG, 
Urbanistični inštitut 
Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, 
Prometni inštitut ŽG, 
Zavod za raziskavo materiala, 
Urbanistični inštitut 
Fakultetaza strojništvo, 
Vodnogospodarski inštitut, 
Prometni inštitut ŽG 
Fakulteta za elektrotehniko, 
Urbanistični inštitut, 
Visoka šola za organizacijo dela 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
Ekonomski center Maribor 
Visoka tehniška šola Maribor, 
Prometnotehnični inštitut FAGG, 
Urbanistični inštitut, 
Prometni inštitut 

16.750 Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
Urbanistični inštitut SRS, 
Raziskovalni center EF, 

. Inštitut za delo 
11.000 ITEO, 

Visoka ekonomsko-komercialna 
šola Maribor, 
Višja šola za organizacijo dela, 
Zavod za produktivnost SRS 

4. Sistemi kmetijske 
proizvodnje v Sloveniji 

27.800 Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za strojništvo, 
Visoka tehniška šola, 
Inštitut za elektroniko in vakuumsko 
tehniko, 
Institut Jožef Štefan, 
Iskra, 
Nove kapacitete 

19.954 Kmetijski inštitut Slovenije, 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec, 
BF - VTOZD za agronomijo, 
BF - VTOZD za živinorejo Domžale, 
Višja agronomska šola Maribor 

5. Temelji razvoja 
agroživilstvav 
posameznih regionalnih 
območjih 

6. Raziskave s področja 
biosinteze in biokemije 

7 Družbena prehrana 

8. Osnove za razvoj 
pridelovanja pršuta v 
Jugoslaviji 

9. Intenziviranje 
reprodukcije pri 
domačih živalih za več jo 
proizvodnjo mleka in 
mesa 

10. Zdravstveno varstvo v 
organizirani farmski in 
kooperacijski reji 
domačih živali 

11. Tehnološki parametri 
živil rastlinskega in 
živalskega izvora 

12. Kakovostni parametri 
surovin in končnih 
proizvodov v živilski 
industriji 

13. Raziskave za potrebe 
intenzivnejšega razvoja 
drobnega gospodarstva 
Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOSTZA 
ZDRAVSTVENO IN 
SOCIALNO VARSTVO (PORS 
-9) 

1. SRCE IN OŽILJE 

2 RAK 

3. RIZIČNI DEJAVNIKI V 
REPRODUKCIJI 
ČLOVEKA IN 
NEUGODNI VPLIVI NA 
RAST IN RAZVOJ 
OTROK IN MLADINE 

4. VARSTVO DELOVNE 
ZMOGLJIVOSTI TER 
OSTALE RAZISKAVE V 
ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU 

5. SOCIALNA NEENAKOST 
SOCIALNA POLITIKA 

Skupaj: 
POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 
(PoRS-10) 

VZGOJA IN 
IZOBRAŽEVANJE 

1. Predšolska in družinska 
vzgoja 

2. Osnovna šola 

3. Usmerjeno izobraževanje 

12.985 Kmetijski inštitut Slovenije, 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec, 
BF - VTOZD za agronomijo, 
Višja agronomska šola Maribor 

12.000 Kemijski institut Boris Kidrič  

3.005 BF-VTOZD za živilsko tehnologijo, 
Inštitut za organizacijo, ekonomiko 
in tržne raziskave, 
Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 

3.264 BF-VTOZD za živilsko tehnologijo 

7.472 BF-VTOZD za veterinarstvo 

11.313 BF-VTOZD za veterinastvo 

4.806 BF - VTOZD za živinorejo, Domžale, 
BF - VTOZD zaživilsko tehnologijo, 
Kmetijski inštitut Slovenije, 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec, 
Kemijski inštitut Boris Kidrič  

1.801 BF- VTOZD za živilsko tehnologijo, 
Kemijski inštitut Boris Kidrič  

5.250 Visoka ekonomsko-komercialna 
šola, 
Zavod za produktivnost dela SRS 

137.400 

8.600 Klinični center, 
Splošna bolnišnica Maribor 

4.100 Institut Jožef Štefan, 
Onkološki inštitut 

6.400 Pediatrična klinika, 
Ginekološka klinika 

9.700 Zavod za rehabilitacijo invalidov, 
Zavod za zdravstveno varstvo, 
Klinični center, 
Institut Jožef Štefan, 
Onkološki inštitut 

6.300 Inštitut za sociologijo 
Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 

35.100 

2.400 Pedagoški inštitut, 
Filozofska fakulteta, 
Centralni zavod za napredek 
gospodinjstva 

6.400 Pedagoški inštitut 
Filozofska fakulteta 
Pedagoška akademija Ljubljana 
Pedagoška akademija Maribor 

11.200 Pedagoški inštitut 
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TELESNA KULTURA 
1. Telesna kultura v vzgoji 

in izobraževanju 
2. Vpliv telesne kultura na 

zdravje 
3. Telesna kultura v SLO 
4. Telesna kultura in 

gospodarstvo - turizem 
5. Šport 

KULTURA 
1. Arheološke raziskave 

2. Topografske raziskave za 
pripravo 
konzervatorskih 
programov 

3. Raziskave uporabnih 
umetnosti 

4. Arhivistika 
Skupaj: 

POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA DRUŽBENO 
INFRASTRUKTURO 
(PoRS-11) 

1. RAZVOJ 
DRUŽBENOEKONOM- 

SKEGA SISTEMA SFRJ S 
POSEBNIM OZIROM NA 
SRS 

2. RAZVOJ 
SAMOUPRAVLJANJA 
NA PODROČJU SIS 

3. ORGANIZIRANOST, 
VSEBINA IN OBLIKE 
DELOVANJA 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

4. SISTEMI, VSEBINA IN 
UČINKI MNOŽIČNEGA 
OBVEŠČANJA 

5. RAZVOJ DELOVNIH 
POTENCIALOV ZA 
DOLGOROČNE 
POTREBE PROCESOV 
SPREMINJANJA 
STRUKTURE 
EKONOMSKE 
AKTIVNOSTI V SRS 

6. RACIONALNO 
KORIŠČENJE 
DELOVNIH FONDOV IN 
PRODUKTIVNOST DELA 
OB UPOŠTEVANJU 
USTAVNEGA 
POLOŽAJA DELAVCA 

7. USMERJANJE 
DRUŽBENO RAZVOJNIH 
PROCESOV V 
PROSTORU 

Center za razvoj Univerze 
Filozofska fakulteta 
Inštitut za biologijo Univerze 
Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo 

2.200 Inštitut za kineziologijo 

600 Inštitut za kineziologijo 

400 Inštitut za kineziologijo 
400 Inštitut za kineziologijo 

3.000 Inštitut za kineziologijo 

7.200 Filozofska fakulteta 
SAZU 

1.500 Filozofska fakulteta 

800 Filozofska fakulteta 

500 Filozofska fakulteta 
366,000 

3.400 Ekonomski center Maribor 
Raziskovalni center EF 

2.250 Inštitut za delo 
Inštitutza javno upravo 
Pravna fakulteta 

1.350 Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 

7.500 Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 
Center za proučevanje sodelovanja 
zDVR 

15.400 Raziskovalni centerza 
samoupravljanje ZSS 
Center za upravljanje podjetij v DVR 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 
Raziskovalni center EF 
Ekonomski center Maribor 
Visoka ekonomsko-komercialna 
šola 
Višja šola za organizacijo dela 

6.250 Višja upravna šola 
Inštitut za delo PF 
Inštitut za javno upravo 
Visoka ekonomsko-komercialna 
šola 
Višja šola za organizacijo dela 

9.650 Inštitut za geografijo Univerze 
Urbanistični inštitut SRS 
Inštitut za javno upravo 
Inštitut za sociologijo Univerze 

8. PROCESI RAZVOJA 
MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ V SR 
SLOVENIJI 

9. PROUČEVANJE 
RAZLIČNIH VIDIKOV 
MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

10. ODKRIVANJE, 
ETIOLOGIJA IN 
PREVENCIJA 
DEVIANTNIH POJAVOV 

11. RAZISKAVE NA 
PODROČJU TEORIJE IN 
METODOLOGIJE 
INTEGRALNEGA 
PLANIRANJA 

12. RAZVOJ 
INFORMACIJSKIH 
SISTEMOVZA 
POSAMEZNE SKUPINE 
UPORABNIKOV 

Skupaj: 
POSEBNA RAZISKOVALNA 
SKUPNOST ZA TEKSTILNO 
IN USNJARSKO- 
PREDELOVALNO 
INDUSTRIJO (PoRS-12) 

1. RAZISKAVE 
USMERJENE V 
SREDNJEROČNI IN 
DOLGOROČNI RAZVOJ 
PANOG 

2. OSVAJANJE NOVIH 
TEHNOLOŠKIH 
POSTOPKOV 

3. OSVAJANJE NOVIH 
SUROVIN IN 
SUBSTITUCIJA 
REPROMATERIALA 

4. VEČJA STOPNJA 
ORGANIZACIJE DELA 

5. RAZISKAVE 
USMERJENE V 
ZAŠČITO OKOLJA 

Skupaj: 

Visoka ekonomsko-komercialna 
šola 
Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 

8.250 Visoka ekonomsko-komercialna 
šola 
Inštitut za geografijo Univerze 
Urbanistični inštitut SRS 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 

4.250 Center za proučevanje sodelovanja z 
deželami v razvoju 
Fakulteta za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 
Pravna fakulteta 

1.000 Inštitut za kriminologijo 

8.600 Urbanistični inštitut SRS 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 
Raziskovalni center EF 
Inštitut za sociologijo Univerze 

7.200 Ekonomski inštitut PF 
Urbanistični inštitut SRS 
Ekonomski center Maribor 
Inštitut za sociologijo Univerze 

75.100 

5.904 FNT-ITT 
Tekstilni institut Maribor 
Visoka tehniška šola Maribor 
Raziskovalna enota usnjarske 
industrije 
Raziskovalna enota čevljarske 
industrije 

42.640 FNT-ITT 
Tekstilni institut Maribor 
Visoka tehniška šola Maribor 
Raziskovalna enota usnjarske 
industrije 
Raziskovalna enota čevljarske 
industrije 

3.936 FNT-ITT 
Tekstilni institut Maribor 
Raziskovalna enota usnjarske 
industrije 
Raziskovalna enota čevljarske 
industrije 

6.560 Tekstilni institut Maribor 
Visoka tehniška šola Maribor 
Raziskovalna enota usnjarske 
industrije 
Raziskovalna enota čevljarske 
industrije 

6.560 Tekstilni institut Maribor 
Visoka tehniška šola Maribor 
FNT-ITT 
Raziskovalna enota usnjarske 
industrije 

65.600 
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VSEBINA 
Sklep o pristopu k Samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana 

I. Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
posebnih raziskovalnih skupnosti za obdobje 
1981-85 5 
1. Obrazložitev 
2. Predlog 
3. Pojasnilo k prilogam 

II. Enotne osnove meril za vrednotenje cene 11 
raziskovalnega dela in storitve 

III. Metodološka Izhodišča za oblikovanje in 
ocenjevanje predloga usmerjenega 
raziskovalnega programa in raziskovalnega 
projekta 12 
1. Metodološka izhodišča za oblikovanje in 

ocenjevanje predloga usmerjenega 
raziskovalnega programa 

2. Metodološka izhodišča za oblikovanje in 
ocenjevanje predloga raziskovalnega projekta 

IV. Skupni program Raziskovalne skupnosti 
Slovenije 15 

1. Naravoslovno-matematične vede 
2. Tehniške vede 
3. Medicinske vede 
4. Biotehniške vede 
5. Družbene vede 
6. Humanistične vede 

V Program odkrivanja in raziskovanja surovin 
splošnega pomena 42 

VI. Program skupnih nalog Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, občinskih raziskovalnih skupnosti in 
posebnih raziskovalnih skupnosti 44 

VII. Program posebnih raziskovalnih skupnosti 46 

f 
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