
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Ljubljana, 14. 7. 1983 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLA/IJE Letnik ,x-štev-17 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cenaTodTn 

V Poročevalcu številka 15, dne 14. 6. 1983 smo 
objavili Poročilo o uresničevanju zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (ESA- 
275). 

Gradivo je za seje zborov Skupščine SR Slovenije 
26. 10. 1983. Tokrat pa objavljamo še: 

- informacijo in stališča Sveta za znanost pri 

predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije 
o ugotovitvah regijskih posvetov o raziskovalnem 
delu in 

- razpravo na seji Skupščine raziskovalne skup- 
nosti Slovenije ob poročilu o uresničevanju zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 
stih. 

INFORMACIJA IN STALIŠČA 

Sveta za znanost pri predsedstvu Republiške konference 

SZDL Slovenije o ugotovitvah regijskih posvetov o razi- 

skovalnem delu 

RAZPRAVA 

na seji Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ob 

poročilu o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti 

in raziskovalnih skupnostih 



INFORMACIJA IN STALIŠČA 

Sveta za znanost pri 

ške konference SZDL 

tvah regijskih posvetov 

' delu 

V februarju in marcu 1983 so v regijah medobčinski sveti 
SZDL in MS ZKS na pobudo Sveta za znanost pri P RK SZDL 
Slovenije in CK ZKS sklicali regijske posvete, ki so imeli dva 
namena: prvi namen je bil izvedba razprave o gradivu Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 'Analiza pogojev in možnosti 
dolgoročnega razvoja raziskovalne dejavnosti do leta 2000" 
in drugi v oceni stanja na področju raziskovalne dejavnosti v 
regiji oziroma v občinah in primerjavi s stanjem ugotovljenim 
s posveti pred dvemi leti. Na posvetih smo tudi preverjali 
uresničevanje dogovorov v zvezi z aktualnimi nalogami razi- 
skovalne dejavnosti, ki izhajajo iz družbenopolitičnih aktivno- 
sti, ki so jih vodili predvsem RK SZDL Slovenije, CK ZKS, RS 
ZSS, RSS, Izvršni svet Skupščine SRS in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije. 

V zvezi z oceno stanja na področju raziskovalne dejavnosti 
v občinah smo obravnavali oziroma se je razprava osredoto- 
čila na naslednja vprašanja 

- kako je razvita lastna razvojna baza (kadri, organizira- 
nost, opremljenost, pridobivanje dohodka in nagrajevanje) in 
v kolikšni meri so spoznane lastne možnosti razvoja in po- 
trebe po raziskovalno-razvojni dejavnosti; 

- kolikšna je povezanost OZD gospodarstva s samostoj- 
nimi raziskovalnimi organizacijami in Univerzama, kakšni 
odnosi se pri tem vzpostavljajo; 

- kako je organizirano spodbujanje množične inovativne 
dejavnosti, kakšni so uspehi te dejavnosti, kdo so nosilci, 
kakšne oblike in programe dela so uveljavili in problemi s 
katerimi se srečujejo pri tem; 

- kakšne so ocene združevanja in uporabe sredstev za 
raziskovalno dejavnost na ravni občine in v republiki, kakšna 
stališča imajo o virih sredstev za razširjanje raziskovalno 
razvojne dejavnosti v prihodnje, kako se ocenjuje pri tem 
vlogo občinskih raziskovalnih skupnosti, združevanje OZD v 
posebne raziskovalne skupnosti in vlogo Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije; 

- v kolikšni meri je razvita povezanost nosilcev razisko- 
valne dejavnosti med občinami v regiji, še posebno glede 
skupnega usmerjanja in programiranja raziskovalnih nalog; 

- kakšne so značilnosti delovanja delegacij za raziskovalne 
skupnosti in kakšno je delovanje raziskovalne skupnosti v 
delegatskem sistemu v celoti; 

- kako se uveljavlja vloga DPO v podružbljanju in krepitvi 
pogojev dela raziskovalno-razvojne dejavnosti, posebno še 
vloga Svetov za znanost v OK SZDL in vloga zbornice v 
vzpodbujanju raziskovalno-razvojne dejavnosti v gospodar- 
stvu; kakšna je organiziranost in povezanost družbenopolitič- 
nih dejavnikov v regiji. 

V informaciji povzemamo ugotovitve oziroma stališča ki so 
se v regijah oblikovala do zgoraj navedenih vprašanj. Namen 
informacije ni analiza stanja, kajti to ni bil niti namen posve- 
tov, niti razprave na posvetih niso bile tako celovite, da bi na 
njihovi podlagi lahko pripravili kvalitetno analizo stanja. 

Razvitost lastne razvojne baze (kadri, 
organiziranost, opremljenost, pridobivanje 
dohodka in nagrajevanje) in v kolikšni meri so 
spoznane lastne možnosti razvoja in potrebe po 
razvojnoraziskovalni dejavnosti 

Ob ocenjevanju razvojne baze v posameznih regijah je 
potrebno upoštevati celoto družbenih razmer v regiji ter anali- 

zirati konkretne razmere v OZD, ugotoviti objektivne druž- 
bene potrebe in interese, šele na podlagi le-teh bi lahko 
opredelili mesto raziskovalne dejavnosti v regiji. 

V Sloveniji je prisotna velika razlika v razvitosti razvojne 
baze oziroma v lociranosti tako raziskovalnih organizacij in 
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in v razvojnih 
enotah ali službah pri delovnih organizacijah. Raziskovalne 
organizacije in s tem tudi registrirani raziskovalci so koncen- 
trirani v Ljubljani in Mariboru z bližnjo okolico; imamo pa tudi 
regije v katerih ni registriranih raziskovalnih organizacij. 

V zadnjem času so prisotne težnje po ustanavljanju razvoj- 
noraziskovalnih centrov v regijah. Ti se pojavljajo v funkciji 
oblikovalca oziroma ponudnika občinskih in regijskih razi- 
skovalnih programov, ki jih deloma financirajo občinske razi- 
skovalne skupnosti in predstavljajo temelj za bodoči razvoj 
občin in prestrukturiranje gospodarstva. V prihodnosti bo 
potrebno zagotoviti čim tesnejše sodelovanje med temi ra- 
zvojno-raziskovalnimi centri, raziskovalnimi organizacijami 
izven regije in razvojno raziskovalnimi oddelki oziroma služ- 
bami v TOZD in delovni organizaciji, da bodo programi čim- 
bolj kvalitetni in uporabni za konkretne razmere. 

V združenem delu beležimo pozitiven premik v organizira- 
nju razvojno-raziskovalnih oddelkov oziroma služb, vendar ta 
proces še prepočasi poteka, 

Ugotavljamo tudi, da je malo OZD-ov v svojih planih predvi- 
delo tudi razvoj razvojno-raziskovatnega dela. 

V nekaj delovnih organizacij oziroma SOZD-ih imajo samo- 
stojne TOZD za raziskovalno dejavnost oziroma raziskovalne 
organizacije, v nekaj večjih delovnih organizacijah imajo razi- 
skovalne enote, v večih primerih pa za razvojno-raziskovalno 
dejavnost skrbijo razvojne službe ali pa kar oddelki v okviru 
delovnih skupnosti skupnih služb. 

Ti razvojno-raziskovalni oddelki oziroma službe imajo pred 
sebqj zahtevne naloge Predvsem morajo preseči sedaj pre- 
vladujoče kratkoročno planiranje in oblikovati analize razvoj- 
nih možnosti OZD in na podlagi le-teh dolgoročne plane, ki 
vključujejo potrebo po razvojno-raziskovalni dejavnosti. Se- 
danja zasedenost teh oddelkov oziroma služb pa je takšna, da 
v vseh primerih ne omogoča uresničevanja tako zastavljenih 
nalog. V veliko primerih pa so razvojni oddelki v delovnih 
organizacijah le tehnično usmerjeni ter obremenjeni z drugim 
delom in s svojo nezadostno usposobljenostjo ne zagotavljajo 

POPRAVEK 
V informaciji o uresničevanju priporočil in sklepov 

Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja 
delovnega časa (ESA 228), ki je bila objavljena v 
Poročevalcu št. 16 z dne 5. 7. 1983, je na 4. strani na 
koncu druge kolone izpadel konec stavka. 

Za besedami: »Sprejem družbenega dogovora v 
republiki« je treba dodati besede: "glede na dosežene 
spremembe ni več potreben«. 
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niti prenosa izsledkov znanja oziroma uporabe znanja. V 
nekaterih regijah (npr. Gorenjska) imajo dovolj močan ka- 
drovski razvojni potencial, a je le-ta neoptimalno organiziran 
in izkoriščen, saj le manjši del teh kadrov zares opravlja 
raziskovalno-razvojno delo. V nekaterih regijah pa imajo zelo 
malo visokokvalificiranih strokovnjakov oziroma raziskoval- 
cev. 

Predvsem bo potrebno pospešiti proces prestrukturiranja 
obstoječih planskih in tehničnih služb v razvojno-razisko- 
valne oddelke in službe. Ob tem pa bo potrebno drugače 
oblikovati tudi kadrovsko politiko - to je z štipendiranjem in 
podiplomskim izobraževanjem zagotoviti kvalitetne kadre po- 
trebne za kvalitetno delo razvojno-raziskovalnih oddelkov v 
OZD in delovnih organizacijah. Preseči bo potrebno tudi 
prakso, da razvojnoraziskovalne službe organizirane v okviru 
skupnih služb delijo položaj z ostalimi administrativnimi ozi- 
roma tehničnimi službami in so temu primerno tudi nagraje- 
vane. Ustvarjalno in inventivno delo bo potrebno ustrezno 
nagrajevati in ne podlegati težnjam po uravnilovki v skupnih 
službah. 

Proces oblikovanja skupnih potreb po raziskovalni dejav- 
nosti, izoblikovanih na podlagi spoznanih lastnih možnosti 
razvoja je torej v posameznih regijah na zelo različnih stop- 
njah razvoja. 

Notranjska se npr. srečuje s problemom, da je »nenaravna 
regija<■ in je tako gospodarstvo kot tudi vse druge dejavnosti v 
regiji nepovezano. V nekaterih regijah pa se zavedajo, da je v 
regiji potrebno zagotoviti skupno planiranje razvoja in učin- 
kovito gospodarjenje z obstoječimi strokovnimi kadri ter si 
tako zagotavljati kvaliteten razvoj. 

Povezanost OZD gospodarstva s samostojnimi 
raziskovalnimi organizacijami in univerzama in 
narava njihovih medsebojnih odnosov 

Kljub temu, da so v večini OZD mnenja, da je potrebno 
okrepiti razvojno bazo v gospodarstvu, proces ustanavljanja 
razvojnoraziskovalnih oddelkov v OZD (oziroma delovnih or- 
ganizacijah), ki bi bili enakovredni partnerji raziskovalnim 
organizacijam še vse prepočasi poteka. 

Zaradi pretežne nerazvitosti svoje lastne razvojne baze ve- 
liko OZD še ni sposobnih, da bi analizirale lastne razvojne 
možnosti in ugotovile potrebo po povezovanju z ustreznimi 
raziskovalnimi organizacijami. Povezovanja z raziskovalnimi 
organizacijami in univerzama na podlagi trajnih dohodkovnih 
odnosov skoraj ne beležimo. Velikokrat sodelovanje z razi- 
skovalnimi organizacijami tudi ne pripelje do uporabe razi- 
skovalnih dosežkov v praksi, ker se zatakne pri prenosu 
znanja. 

Na ljubljanskem posvetu so tudi menili, da bi morale imeti 
raziskovalne organizacije večji vpliv na oblikovanje planov 
organizacij združenega dela. V gospodarstvu pa pričakujejo 
pomoč raziskovalnih organizacij pri snovanju in konkretnem 
organiziranju raziskovalnih oddelkov in enot. 

Tako še vedno nimamo ustrezne povezave med raziskoval- 
nimi organizacijami in organizacijami združenega dela in to 
zaradi ravnanja obeh: OZD še ne dajejo dovolj pobud za 
raziskave, ker dohodek lahko povečujejo z dviganjem cen, 
raziskovalne organizacije pa ne kažejo interesa za trajno 
vključevanje in sodelovanje z OZD, ker so programi razisko- 
valnih organizacij neustrezni potrebam OZD ■ 

Množična inventivna dejavnost - kako je 
organizirano spodbujanje množične inovativne 
dejavnosti, kakšni so uspehi te dejavnosti, kdo 
so nosilci, kakšne oblike in programe dela so 
uveljavili in problemi s katerimi se srečujejo pri 
tem 

Spodbujanju množične inovativne dejavnosti največ pozor- 
nosti posvečajo sindikati in občinske raziskovalne skupnosti. 
Tako skoraj povsod ugotavljajo, da imajo sprejete pravilnike o 
nagrajevanju inovatorjev, kar je posledica širokih in dalj časa 
trajajočih prizadevanj ustreznih odborov za inventivno dejav- 
nost v okviru sindikata. Sprejetih pravilnikov pa zaradi različ- 
nih tako subjektivnih kot objektivnih vzrokov v praksi še ne 
uveljavljajo vedno. Delo inovatorjev je tako še vedno premalo 

cenjeno in je deležno premalo materialne in moralne pod- 
pore. Kar se tiče moralne podpore so v velikem številu občin 
občinske raziskovalne skupnosti in sindikati organizirali 
skupno akcijo oziroma podelitev priznanj inovatorjem. 

Vzpodbujanje inventivne dejavnosti in nagrajevanja inova- 
torjev je še vedno ena izmed najbolj pomembnih in v praksi 
uresničevanih nalog občinskih raziskovalnih skupnosti. 

Velikokrat se srečujejo tudi s problematiko realizacije ino- 
vacij v praksi, ki bi ji morali posvetiti tudi posebno pozornost. 
Ugotavljajo tudi, da so skoraj vse inovacije pri nas stvar 
posameznikov in naključja in imamo premalo usmerjenih 
profesionalnih inovacij. 

V aktivnostih za izboljšanje stanja na področju inventivne 
dejavnosti so v posameznih okoljih poiskali različne rešitve. 
Najbolj celovito so se aktivnosti lotili v Mariboru, kjer so se 
opredelili za usmerjeno, sistematično in organizirano mno- 
žično inventivno dejavnost, ki naj bi aktivirala vse strokovne in 
druge delavce ter delavce, ki delajo na področju razvojno- 
raziskovalnega dela za doseganje želenih ciljev in vsi zainte- 
resirani so podpisali tudi "Družbeni dogovor o razvojno- 
raziskovalni in množični inventivni dejavnosti v združenem 
delu«. 

V Postojni so predlagali, naj bi v vseh delovnih organizaci- 
jah zaposlili organizatorje za inventivno dejavnost, da bi se le- 
ta bolj uveljavila v praksi in bi z njo dosegli želene rezultate. 

V severnoprimorski regiji pa so organizirali posvete o tej 
problematiki, katerih posledica je bil občuten dvig števila 
inovacij. Vsekakor lahko povzamemo, da z'avest o potrebnosti 
in vplivu inventivne dejavnosti na izboljšanje delovnih pogo- 
jev, povečanje konkurenčnosti izdelkov in prihranka še ni 
prisotna v tolikšni meri, da bi rezultati množične inventivne 
dejavnosti s svojimi rešitvami močneje vplivali na kvalitet- 
nejše pogoje gospodarjenja. 

Ocena združevanja in uporabe sredstev za 
raziskovalno dejavnost na ravni občine in v 
republiki; viri sredstev za razširjanje razvojno- 
raziskovalne dejavnosti v prihodnje; vloga 
občinskih raziskovalnih skupnosti, združevanje 
OZD v posebne raziskovalne skupnosti in vloga 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 

Skoraj v vseh regijah ugotavljajo, da namenjajo premalo 
sredstev za raziskovalno-razvojno delo. V prihodnje namera- 
vajo sredstva za razvojno-raziskovalno delo povečati v nepo- 
sredni svobodni menjavi dela, nekateri pa menijo, da bi morali 
povečati prispevno stopnjo za sredstva, ki se združujejo v SIS- 
ih za raziskovalno dejavnost. 

V okviru občinskih raziskovalnih skupnosti se združujejo 
•minimalna sredstva. Občinske raziskovalne skupnosti bi mo- 
rale oblikovati programe in zagotavljati sredstva predvsem za 
raziskave, pomembne za usmerjanje demografskega, social- 
nega in prostorskega razvoja občin. Vendar občinske razikso- 
valne skupnosti financirajo raziskovalno delo, ki bi se moralo 
financirati v neposredni menjavi dela, a ne nameravajo prene- 
hati s to prakso (npr. v koroški in dolenjski regiji), saj menijo, 
da pomenijo ta sredstva Osnovo za razvoj razvojno-razisko- 
valne dejavnosti v OZD, ki v preteklosti niso pokazale dovolj 
interesa in zaupanja v raziskovalno delo. 

Tako se sredstva v občinah tudi ne trošijo v skladu z 
zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 
stih, saj programe občinskih raziskovalnih skupnosti izvajajo 
neregistrirani raziskovalci. Ta praksa ima korene v stališču, da 
je potrebno pospeševati in razvijati predvsem lastni razisko- 
valno-razvojni potencial. 

Nekatere občinske raziskovalne skupnosti, ki v začetku 
svojega delovanja niso vedele, kaj storiti s samoupravno zdru- 
ženimi sredstvi na osnovi prispevne stopnje v občinskih razi- 
skovalnih skupnostih, so le-to znižale ali sredstva direktno 
vračale v združeno delo. 

Skupna ugotovitev pa bi lahko bila, da se kljub temu aktiv- 
nosti irr pomen občinske raziskovalne skupnosti v večini ob- 
čin iz leta v leto večajo. Tako so občinske raziskovalne skup- 
nosti v veliko primerih našle svoje mesto v občini predvsem z 
aktivnostmi v zvezi s spodbujanjem množične inovativne de- 
javnosti in razpisovanjem in financiranjem raziskovalnih pro- 
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gramov, manj pa kar se tiče oblikovanja in usmerjanja razi- 
skovalne politike v občinah. 

Ravno zaradi nenamenske in neracionalne porabe sredstev 
v občinskih raziskovalnih skupnostih in zaradi nerazvitega 
lastnega razvojno-raziskovalnega potenciala so v nekaterih 
občinah menili, da bi bilo bolj racionalno, da bi se organizirali 
na nivoju regije (npr. Posavje). 

V večini regij ugotavljajo, da uresničevanje potreb OZD po 
raziskovalnem delu preko posebne raziskovalne skupnosti ni 
zaživelo. OZD so se v glavnem le formalno vključile v posa- 
mezne posebne raziskovalne .skupnosti, kar je pogojeno z 
nerazvitostjo raziskovalne baze v OZD, ki tako niso sposobne 
izraziti svojih potreb po raziskovalnem delu. Zato ugotavljajo, 
da posebne raziskovalne skupnosti še niso zaživele do take 
mere, kot je bilo pričakovano s sprejetjem zakona. OZD tudi 
še vedno pričakujejo, da se jim bodo sredstva, združena v 
posebne raziskovalne skupnosti, vračala in ne da bodo delo- 
vala vzpodbujevalno na nadaljnje združevanje sredstev v ne- 
posredni menjavi dela. 

Tendenca po vračanju sredstev pa je prisotna tudi pri večjih 
poslovnih sistemih v združenem delu, kjer TOZD-i, če že 
združijo sredstva za razvojno-raziskovalno delo v delovnih 
organizacijah ali SOZD, tudi pričakujejo, da bodo ta sredstva 
dobili nazaj. 

V občinskih raziskovalnih skupnostih menijo, da so pre- 
malo informirani o delu posebnih raziskovalnih skupnosti in 
tako ne morejo usmerjati aktivnosti OZD-ov za vključevanje v 
programe posebnih raziskovalnih skupnosti. Zaradi preslabe 
informiranosti ne morejo svoje vloge pri vzpodbujanju aktiv- 
nega povezovanja v posebnih raziskovalnih skupnostih odi- 
grati tudi družbenopolitične organizacije in gospodarske 
zbornice v regiji. 

V OZD pa menijo, da se v posebnih raziskovalnih skupno- 
stih v večji meri financirajo programi, ki so v interesu razisko- 
valcev in ne uporabnikov. 

Posledica takšnega stanja v delovanju posebnih raziskoval- 
nih skupnosti je, da le-te vzdržujejo razdrobljeno strukturo 
gospodarstva namesto, da bi jo integrirali ob reševanju ak- 
tualnih nalog. 

Zato so si v regijah kot eno izmed prioritetnih nalog v 
bodoče zadali, da se OZD čimprej aktivno vključuje v dogo- 
varjanja o skupnin raziskovalnih programih v posebnih razi- 
skovalnih skupnostih. 

Tudi kar se tiče odnosa do sredstev, ki so združena v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije za skupni raziskovalni pro- 
gram in ostale skupne naloge se v nekaterih občinah kaže 
želja, naj bi se ta sredstva vračala nazaj v združeno delo. 

Občinske raziskovalne skupnosti menijo, da so premalo 
delovno povezane z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in bi 
želele več sodelovanja in pomoči s strani Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, tudi kar se tiče usklajevanja in informiranja, 
da bi se na ta način izognili nepotrebnim podvajanjem razi- 
skovalnih programov občinskih raziskovalnih skupnosti. 

Povezanost nosilcev raziskovalne dejavnosti 
med občinami v regiji, še posebno glede 
skupnega usmerjanja in programiranja 
raziskovalnih nalog 

Skoraj v vseh občinah je prisotno mišljenje, da se programi 
oziroma raziskave, ki se izvajajo v okviru občinskih razisko- 
valnih skupnosti preveč prekrivajo in se sredstva preveč nera- 
cionalno trošijo. Tudi vsa ostala sredstva, ki jih namenjajo za 
raziskovalno dejavnost v okviru občin oziroma regije z name- 
nom, da bi oblikovali dolgoročne vidike razvoja celotne regije 
in občin v njej, se preveč neracionalno trošijo. Zato so v 
regijah, kjer je delo občinskih raziskovalnih skupnosti že 
uveljavljeno, izrazili potrebo in željo po regijskem povezova- 
nju in oblikovanju skupnih raziskovalnih programov ter tudi 
skupnemu zagotavljanju sredstev za njihovo uresničevanje. 

Dejansko stanje pa je še daleč od želja do potreb. Tako v 
večini regij še nimajo celovitega pregleda nad stanjem razi- 
skovalne dejavnosti v regiji in so še daleč od celovito zastav- 
ljene politike razvoja raziskovalno-razvojne dejavnosti v re- 
giji; izražajo pa tudi nemoč v pogledu praktične realizacije 
takih želja. Torej se zavedajo potrebe po medsebojnem pove- 
zovanju OZD in občin v regiji in izven nje, ne vidijo pa še 
konkretnih poti iri načinov, kako bi to izpeljali. 

V praksi so takšno regijsko sodelovanje, ko se občinske 
raziskovalne skupnosti v regiji dogovorijo za izvajanje in fi- 
nanciranje skupnega regijskega programa dobro izpeljali na 
Koroškem 

V več regijah so predlagali, da bi takšno medobčinsko 
sodelovanje potekalo preko medobčinske gospodarske zbor- 
nice. Skupne točke v regijskem raziskovalnem programu so 
tako npr. v Zasavju videti v prednostnih smereh razvoja in 
racionalni rabi energije. 

Na razvojnih možnostih zasnovani in dolgoročno usmerjeni 
programi razvoja razvojno-raziskovalne dejavnosti v regiji 
bodo zagotovili porast lastnega znanja in kvalitetnejše osnove 
gospodarjenja. 

Značilnosti delovanja delegacij za raziskovalne 
skupnosti in kakšno je delovanje raziskovalne ' 
skupnosti v delegatskem sistemu v celoti. 

V razpravah opozarjajo, da je razvoj delegatskih odnosov v 
temeljni samoupravni organizaciji v marsičem odvisen od 
celovitega družbenega odnosa do razvojno-raziskovalne de- 
javnosti in od prizadevanj subjektivnih dejavnikov, zlasti druž- 
benopolitičnih organizacij. Zato bomo morali okrepiti vlogo in 
odgovornost socialistične zveze v delovanju in krepitvi dele- 
gatskega sistema. 

Delegacije za raziskovalne skupnosti so tudi v premajhni 
meri vključene v življenje in delo temeljnih samoupravnih 
organizacij oziroma skupnosti in ne opravljajo funkcije pove- 
zovalnega člena med temeljnimi samoupravnimi organizaci- 
jami oziroma skupnostmi in skupščinami. Takšno stanje je 
posledica nerazumevanja vloge delegacij kot oblike odloča- 
nja delovnih ljudi in občanov. V mnogih temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih delegacije še vedno ne poj- 
mujejo kot enega od samoupravnih organov. Zato delegacije 
pogosto niso seznanjene s stanjem in razmerami v svojem 
delovnem okolju pa tudi ne z razmerami v družbenopolitični 
skupnosti. 

V regijah ugotavljajo, da je raziskovalna dejavnost sama še 
vedno slabo samoupravno organizirana. V njej je še v premaj- 
hni meri prisotna potreba za krepitev svobodne menjave dela 
ter kakovosti in uporabnosti raziskovalnih programov. 

Delovni ljudje v združenem delu in v krajevnih skupnostih 
premalo sodelujejo v oblikovanju raziskovalne politike. V ob- 
činskih raziskovalnih skupnostih se še vedno srečujejo z 
nesklepčnostjo sej skupščin. Velika večina skupščin občin- 
skih raziskovalnih skupnosti je tudi enodomnih in tako v 
občinah ne prihaja do dialoga med uporabniki in raziskovalci. 
V Posavju so predlagali, da bi se morali aktivirati aktivi komu- 
nistov v občinskih raziskovalnih skupnostih, da bi bili delegat- 
ski odnosi bolj uspešni. Nekateri pa menijo (Zasavje) da 
delegati niso niti strokovno niti politično dovolj usposobljeni 
za kvalificirano delovanje pri usmerjanju delovanja delegat- 
skih skupščin. Izrazili so tudi željo, da bi Raziskovalna skup- 
nost Slovenije več pozornosti posvetila delovanju občinskih 
raziskovalnih skupnosti in jim nudila vso ustrezno pomoč. 

Občinske raziskovalne skupnosti tudi še premalo sodelu- 
jejo z ostalimi SIS v občini in se še vedno niso uveljavile v 
funkciji četrtega zbora v skupščini občine. 

Konference delegacij za skupščino Raziskovalne skupnosti 
Slovenije v glavnem sploh ne delujejo in se posamezni dele- 
gati udeležujejo sej skupščine Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije le zaradi formalne prisotnosti in zagovarjajo le svoje 
lastno mnenje. ' k - 

Ker v regijah ni usklajenega delovanja delegacij za Razisko- 
valno skupnost Slovenije, iščejo različne rešitve za presega- 
nje takšnega stanja. Tako so na primer na Notranjskem v želji 
po krepitvi sodelovanja pripravili samoupravni sporazum o 
oblikovanju in delovanju konference delegacij. 

Tudi delegati uporabniki v posebnih raziskovalnih skupno- 
stih v veliko primerih ne nastopajo s stališči svoje delegacije, 
ampak se sej skupščin posebnih raziskovalnih skupnosti ude» 
ležujejo le zaradi sklepčnosti. 

V regijah ugotavljajo, da se delegati delovnih organizacij 
premalo angažirajo v delu posebnih raziskovalnih skupnosti 
zlasti pri pripravi in izpeljavi projektov raziskav, pomembnih 
za družbenoekonomski razvoj v posamezni panogi ali za 
celotno gospodarstvo. 
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Kako se uveljavlja vloga družbenopolitičnih 
organizacij v podružbljanju in krepitvi pogojev 
dela razvojno-raziskovalne dejavnosti, posebno 
še vloga svetov za znanost v OK SZDL in vloga 
zbornice v vzpodbujanju razvojno-raziskovalne 
dejavnosti v gospodarstvu; kakšna je 
organiziranost in povezanost družbenopolitičnih 
dejavnikov v regiji 

Kar se tiče organiziranosti družbenopolitičnih organizacij 
za spremljanje in usmerjanje nosilcev razvojno-raziskovalne 
dejavnosti v občinah, je od posvetov v letu 1980 do danes 
opazen viden premik, predvsem v organiziranosti ZKS in 
sindikatov, ki so vnesli v svoje programe aktivnosti na po- 
dročju inovativnega dela. Tudi gospodarska zbornica je po- 
svetila več pozornosti raziskovalni dejavnosti. Tako so v nekaj 
primerih medobčinske gospodarske zbornice postale eden 
od nosilcev aktivnosti na področju množične inovativne de- 
javnosti (npr. Koroška) in v procesih krepitve strokovnega 
potenciala v regijah. 

Skoraj v vseh občinah so v zadnjih dveh letih organizirali 
razpravo o problematiki razvojno-raziskovalnega dela ali v 
okviru OK SZDL, sindikata ali OK ZK, kar tudi kaže na spreme- 
njen in bolj angažiran odnos družbenopolitičnih organizacij 
do raziskovalne dejavnosti. 

Oblike in metode dela SZDL niso povsod v polni meri 
zaživele kot mesto demokratičnega in organiziranega izraža- 
nja interesov ter volje delovnih ljudi z različnih področij življe- 
nja in dela na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

V SZDL smo si zato že v letu 1980 zadali nalogo, da ustano- 
vimo svete za znanost v vseh OK SZDL, ki naj bi frontno 
zagotavljali uveljavljanje raziskovalnega dela in znanosti kot 
sestavine združenega dela, kot sredstva izboljševanja našega 
življenja in družbenega razvoja. Takrat smo na regijskih po- 
svetih ugotavljali, kakšno je stanje na področju raziskovalne 
dejavnosti v občinah in nudili občinam pomoč v iskanju vloge 
in mesta svetov za znanost oziroma organizirane skrbi druž- 
benopolitičnih dejavnikov v občini za razvoj in podružbljanje 
znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti. 

V občinskih konferencah SZDL še vedno poteka proces 
ustanavljanja svetov za znanost. Tako se je število svetov od 
leta 1980, ko so imeli samostojne svete za znanost v 11 
občinah do konca leta 1982 povečalo na 29, veliko OK SZDL 
pa je področje znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti 
vključilo v skupne svete za kulturo, vzgojo in izobraževanje 
ipd. Nekaj svetov za znanost so ustanovili prav ob sedanjih 
regijskih posvetih, v nekaterih regijah pa so se dogovorili, da 
bodo to še storili. 

V občinah ugotavljajo, da se je z ustanovitvijo sveta za 
znanost aktivnost na področju raziskovalne dejavnosti bi- 
stveno povečala in več uspehov so dosegli tudi v aktivnostih 
za oblikovanje raziskovalne politike v občinah. 

Stališča Sveta za znanost pri Predsedstvu RK 
SZDL Slovenije v zvezi z ugotovitvami regijskih 
posvetov 

1. Ugotovitve in pogledi, ki so bili izraženi na regijskih 
posvetih o stanju raziskovalnega dela, nas utrjujejo v prepri- 
čanju, da so še vedno aktualna stališča, ki jih je v decembru 
leta 1982 sprejelo Predsedstvo RK SZDL, ko je obravnavalo 
problematiko raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Zato bodo ta 
stališča še vedno osnovno vodilo aktivnosti vseh organizira- 
nih socialističnih sil frontno povezanih v socialistični zvezi. 
Pri tem je posebej aktualna aktivnost za spremembo splošnih 
družbenih in- ekonomskih pogojev v prid spodbujanju vloge 
znanja, znanosti in raziskovalnega dela kot kvalitetne sesta- 
vine smotrnega gospodarjenja in samoupravnega usmerjanja 
razširjene reprodukcije, kot tudi vsa stališča, ki terjajo samou- 
pravno preobrazbo raziskovalne dejavnosti. 

Ugotovitve ž regijskih posvetov so tako le osnova za delno 
dopolnitev in izpeljavo stališč o raziskovalni dejavnosti spre- 
jetih na Predsedstvu RK SZDL. 

2. Občinske konference SZDL bodo na področju znanosti in 
raziskovalne dejavnosti v naslednjem obdobju okrepile svojo 
dejavnost ter razvijale take oblike in metode delovanja, ki 
bodo SZDL usposabljale kot vse učinkovitejše mesto za de- 

mokratično in organizirano izražanje in usklajevanje intere- 
sov ter volje delovnih ljudi, ob tem pa še posebej usmerjale 
delovanje vseh nosilcev raziskovalno-razvojne politike. 

V tem okviru bodo posebno pozornost posvetile nadalj- 
njemu oblikovanju in organiziranemu delovanju svetov za 
znanost ali skupnih svetov pri občinskih konferencah kot 
mesta za družbenopolitično usmerjanje delovanja vseh sub- 
jektivnih sil pri uveljavljanju in krepitvi raziskovalno-razvojne 
funkcije na posameznih področjih združenega dela kot tudi 
na območju posameznih občin in regij. 

3. V okoliščinah, ko se domača raziskovalna dejavnost le s 
težavo uveljavlja kot kvalitetna produkcijska sila in v kate.rih 
do danes nismo bistveno spremenili takšnim okoliščinam 
ustrezajoče družbenoekonomske prakse, se ohranjajo in po- 
nekod tudi krepe ideje, da je potrebno izboljšati položaj 
raziskovalnega dela predvsem s povečanjem sredstev skupne 
porabe, s katerimi razpolagajo raziskovalne skupnosti. Takšni 
pogledi so privlačni posebno še za raziskovalne delavce, ki 
menijo, da bi na ta način dosegli izboljšanje sedanjega kritič- 
nega stanja v raziskovalni dejavnosti. Osnovna pomanjkljivost 
takšnih stališč pa je v nevarnosti, da bodo uporabniki še 
nadalje ostali brez zadostno razvite lastne raziskovalno-ra- 
zvojne komponente in brez ustreznega vpliva na raziskovalno 
politiko. S tem pa bi zanemarili bistvo raziskovalno-razvojne 
dejavnosti, da je namreč sestavina proizvodnega dela in 
upravljanja in da predstavlja njun kreativni del. Preseči bi 
morali tudi pogosto prisotno pričakovanje OZD, da se jim 
morajo sredstva združena v PoRS vrniti za financiranje nji- 
hove lastne raziskovalne funkcije, uveljaviti pa stališče, da 
bodo sredstva PoRS predvsem osnova in vzpodbuda za na- 
daljnje združevanje sredstev v neposredni svobodni menjavi 
dela in za združevanje v raziskovalnih skupnostih, kjer do- 
datno prispevajo k usmerjanju razvoja raziskovalnih zmoglji- 
vosti. 

Družbeno aktivnost v prihodnjem obdobju moramo zato 
osredotočiti po eni strani na to, da v OZD razvijemo in kre- 
pimo lastne raziskovalno-razvojne potenciale, po drugi strani 
pa je potrebno razviti trajne oblike vključevanja raziskoval- 
nega dela v proizvodno in upravljalsko prakso delavcev in z 
združevanjem dela in sredstev utrditi skupno iskanje kvalitet- 
nih razvojnih rešitev. 

4. Ob poudarjeni vlogi sindikata in zborničnega sistema bo 
na področju gospodarstva družbenopolitično delo usmerjeno 
predvsem v podporo strokovnemu ugotavljanju možnosti na- 
daljnjega razvoja in oblikovanja planov razvoja organizacij 
združenega dela vključno s plani zagotavljanja raziskovalno- 
razvojne funkcije. 

Procesi planiranja v organizacijah združenega dela vključu- 
jejo opredeljevanje tistih raziskovalno-razvojnih potreb, ki jih 
mora OZD glede na svojo družbeno vlogo in pomen zagotoviti 
sama v lastnih raziskovalnih organizacijah, tistih potreb po 
raziskovalno-razyojnem delu, ki jih bodo OZD zagotavljale v 
neposredni svobodni menjavi dela z drugimi raziskovalnimi in 
visokošolskimi organizacijami in posebej tudi tistih potreb po 
raziskovalnih in razvojnih dosežkih, ki si jih, zaradi njihove 
zahtevnejše narave morajo zagotoviti le prek svobodne me- 
njave dela v posebnih raziskovalnih skupnostih in v okviru 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. To je nujni pogoj, da se 
posebne raziskovalne skupnosti prično hitreje uveljavljati kot 
mesta učinkovitega dogovarjanja delegatov uporabnikov in 
izvajalcev raziskovalno-razvojega dela. Za uresničevanje tega 
pogoja pa je potrebna boljša usposobljenost in organizira- 
nost delegatov uporabnikov, kar bo terjalo večjo aktivnost in 
pomoč sindikatov, splošnih združenj in zbornice. Posebno 
pozornost bi morali posvetiti delovanju konferenc delegacij 
za PoRS, ker delegati uporabnikov še velikokrat sodelujejo na 
sejah skupščin kot posamezniki. 

5. Pri iskanju rešitev za boljše delovanje delegatskega si- 
stema na področju raziskovalne dejavnosti bo posebna po- 
zornost veljala uveljavljanju delovanja delegacij v temeljnih 
skupnostih in organizacijah ter delu skupščin ORS v skup- 
ščinskem sistemu občine. ORS naj bi se v večji meri uveljav- 
ljale tudi v vlogi 4. zbora občinske skupščine. 

Zaživeti bi moralo tudi delo konferenc delegacij v regijah, ki 
delegirajo delegate v RSS. Ustrezno pomoč pri njihovem delu 
pa bi morali nuditi MS SZDL - da se stališča do pomembnih 
vprašanj obravnavanih na RSS oblikujejo v svetih za znanost v 
OK SZDL in v konferenci delegacij uskladijo, pa tudi RSS - še 
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posebno strokovna služba s tolmačenjem posameznih gradiv 
na konferencah delegacij. Večjo podporo in pomoč bi morali 
vsi frontni dejavniki in RSS nuditi tudi ORS, da bi se uveljav- 
ljale v funkciji oblikovalca raziskovalnih programov pomemb- 
nih za usmerjanje demografskega, socialnega in prostor- 
skega razvoja občin. 

Na ta način bo vzpostavljena podlaga uveljavljanju intere- 
sov združenega dela v raziskovalnih skupnostih ter pogoj, da 
bodo delegati združenega dela v skupščinah raziskovalnih 
skupnosti okrepili svoj vpliv pri oblikovanju raziskovalne poli- 
tike, opredeljevanju posameznih raziskovalnih projektov ter 
programov skupnih nalog ter se uveljavili tudi pri kontroli nad 
izvajanjem dogovorjenih programov. 

6. Vsi frontni dejavniki bodo v okviru SZDL z vso pozor- 
nostjo spremljali oblikovanje in uresničevanje dogovorjene 
kadrovske politike v raziskovalno-razvojnem delu ter podpi- 
rali politiko optimalnega angažiranja vseh obstoječih kadrov- 
skih potencialov. Zlasti bodo pospeševali oblikovanje in izva- 
janje programov preobrazbe obstoječih strokovnih služb OZD 
v smeri raziskovalno-razvojnih organizacij (oddelkov, TOZD 
itn.) kot osnove za pospešen razvoj lastnih raziskovalno- 
razvojnih funcij ter s tem razvojno tehnološke samostojnosti. 

Prav od dinamike preobrazbe strokovnih služb in uveljavlja- 
nja raziskovalno-razvojne in analitske funkcije v združenem 
delu ter njihove postavitve v sistemu samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v posameznih organizacijah združe- 
nega dela je odvisno, kako hitro se bo krepila in izboljševala 
tudi učinkovitost upravljalskih procesov. 

7. Sindikati in zbornice bodo še nadalje nudili organizaci- 
jam združenega dela Vso strokovno pomoč potrebno v ra- 
zvoju in uveljavljanju množične inovacijske dejavnosti. 

Ustvarjali bomo pogoje, da se bo množična inovacijska 
dejavnost vse bolj uveljavljala kot del vsakodnevne proizvod- 
nje dejavnosti delavcev v združenem delu, ter da bo plansko 
usmerjena k najaktualnejšim problemom produktivvnosti in 
učinkovitosti dela, k izboljševanju organizacije dela ter k 
izboljševanju proizvodov in delovnih procesov ter se na ta 
način uveljavljala kot enakovreden člen celovite inovacijske 
verige skupaj z delavci raziskovalno-razvojnih oddelkov in 
TOZD. 

Ob takšnih aktivnostih bo ponekod izražena potreba po 
profesionalnih organizatorjih inventivne dejavnosti dobila 
svoje mesto kot možen element v okviru usklajenega inovacij- 
skega delovanja in odgovornosti vseh subjektivnih dejavni- 
kov, še zlasti poslovodnih in strokovnih delavcev in sindika- 
tov. v 

Vzporedno z uveljavljanjem inovacijske dejavnosti kot se- 
stavnega dela celovitih proizvodnih procesov, bo lažje prese- 
gati razdrobljenost inovacijskih dosežkov, obenem pa bo 
rnožno uveljavljati tudi nagrajevanje inovacijskih prispevkov 
kot del sistema nagrajevanja delavcev po njihovem ustvarjal- 
nem prispevku k dohodku temeljne organizacije združenega 
dela. 

8. Obstoj podobnih raziskovalnih in razvojnih problemov v 
večjem številu občin znotraj iste regije pa tudi v različnih 
regijah, neenakomerna razvitost raziskovalno-razvojnih 
zmogljivosti v regijah, prav tako pa tudi razmeroma majhna 
sredstva, ki se za raziskovalno dejavnost združujejo v občinah 
narekujejo, da subjektivni dejavniki pozorno iščejo in krepe 
vse oblike povezovanja raziskovalnih zmogljivosti tako zno- 
traj regij(npr. z ustanavljanjem razvojnih centrov) in med 
regijami ter s tem zagotavljajo ob dogovorjenem, skupnem 
proučevanju skupnih problemov tudi najracionalnejšo izrabo 
razpoložljivih sredstev. Pri tem imajo važno vlogo in odgovor- 
nost tudi organi RSS. 

Razne oblike regijskega povezovanja- morajo postati po- 
memben mehanizem preseganja razdrobljenosti raziskoval- 
nega dela, obenem pa privesti do kvalitetnejšega opredeljeva- 
nja raziskovalnih potreb, ki bi jih bilo mogoče zadovoljevati 
prek vključevanja bodisi v skupni program RSS, v programe 
skupnih nalog, še posebej pa v programe posebnih razisko- 
valnih skupnosti. 

9. Svetom za znanost predlagamo, da naj v okviru predsed- 
stev občinskih konferenc SZDL pripravijo, tudi na podlagi 
ugotovitev z regijskih posvetov, razpravo o problematiki ra- 
zvojno-raziskovalnega dela v'občini in nato razprave sintetizi- 
rajo v okviru regije na MS SZDL. O opravljeni razpravi in 
sprejetih stališčih naj poročajo Svetu za znanost pri Predsed- 
stvu RK SZDL. 

RAZPRA V A 

na seji Skupščine Raziskovalne skupnosti 

Slovenije ob poročilu 

kona o raziskovalni d 

valnih skupnostih 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je na svoji 5. 
seji dne 7. julija 1983, kot 4. zbor skupščine SR Slovenije 
obravnavala »Poročilo o uresničevanju Zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih«, kot ga je pripravil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Med obravnavo so bila podana številna stališča, mnenja in 
pripombe, med katerimi so bile najbolj pomembne naslednje: 

1. Razpravljalei predvsem soglašajo, da poročilo zadosti 
kritično in vsestransko prikazuje stanje na področju razisko- 
valne dejavnostiv sedanjem trenutku. 

2. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, 
da Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 
stih daje možnost za pravilno organiziranje dela v dejavnosti, 
kateri je namenjen. 

3. V razpravi o ugotovitvah, podanih v poročilu, pa so 
razpravljalci menili, da je moč pripombe, mnenja in stališča 
razvrstiti v tri skupine in sicer: 

3.1. pripombe na ne dovolj natančne opredelitve v poročilu 
3.2. opozorila na akutne probleme, ki niso dovolj poudar- 

jeni v poročilu 
3.3. predloge za učinkovitejše izvajanje Zakona o razisko- 

valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
3.1.1. Razlogi za v poročilu navedeno nezadostno aktivnost 

uporabnikov oziroma ne povsem zadovoljivo povezavo intere- 
sov uporabniške in izvajalske sfere niso le v argumentih 
navedenih v poročilu, temveč predvsem v prisotnosti konku- 
renčnih razmerij. Zaradi konkurenčnih momentov združeno 
delo teži k temu, da ključno pomembne naloge opravlja v 
lastni zaprti sferi, naloge zanje stranskega pomena pa se 
opravljajo prek raziskovalnih skupnosti ter doseženi rezultati 
brez bojazni prezentirajo ostalim uporabnikom (konkuren- 
tom). 

3.1.2. V poročilu o stanju na področju raziskovalne dejav- t 
nosti so v zelo skromnem obsegu omenjene občinske razi- 
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s kovalne skupnosti, pri sklepnih ugotovitvah, pobudah in 
predlogih pa sploh niso omenjene. 

- Zato bi bilo potrebno na strani 9 sedanji zadnji del četr- 
tega odstavka ("Četrtino porabijo... vselej na sprejemljivi 
ravni") črtati in nadomestiti z naslednjim tekstom: Četrtino 
porabijo za lastno delovanje, ostalo pa namenijo izvajanju 
občinskih raziskovalnih programov V stroških za delovanje 
so zajeti tudi stroški pospeševanja inovacijske dejavnosti ter 
delo z mladimi. Okoli 10% sredstev sporazumno združujejo v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije za program skupnih nalog, 
ki obsegajo predvsem pospeševanje razvoja infrastrukturnih 
dejavnosti. Večina občinskih raziskovalnih skupnosti je 
uspešno izpolnila pričakovanja pri oblikovanju programov, ki 
so pretežno usmerjeni v raziskovanje prostorske, razvojne, 
energetske in kmetijske problematike občin. Marsikateri pro- 
gram je razdrobljen, manjka povezovanja med programi ob- 
činskih raziskovalnih skupnosti, posebnih raziskovalnih 
skupnosti in Raziskovalne skupnosti Slovenije, premajhen pa 
je tudi interes raziskovalnih organizacij po vključevanju. Kri- 
teriji izvajanja raziskav so po občinah različni, nedodelani pa 
so tudi kriteriji za ocenjevanje raziskav. 

Večina občinskih raziskovalnih skupnosti je bila prizadevna 
in uspešna na področju pospeševanja inovacijske dejavnosti. 

- V sklepnih ugotovitvah ter pobudah in predlogih bi bilo v 
II. poglavju potrebno dopolniti: 4. odstavek na 13. strani: - da 
Raziskovalna skupnost, posebne raziskovalne skupnosti in 
občinske raziskovalne skupnosti na podlagi... 

zaključek istega odstavka na 14. strani pa dopolniti z na- 
slednjim: ... in ideologije itd.). Občinske raziskovalne skup- 
nosti pa naj s svojo politiko v občinah oblikujejo takšne 
programe, ki se bodo vključevali v navedene cilje, pri tem pa 
zlasti skrbele za tista področja, ki imajo širši družben pomen 
za njihov prostor. 

- V sklepnih ugotovitvah je izpuščena politika na področju 
inovacijske dejavnosti, ki pa ne zadeva samo raziskovalne 
dejavnosti. Ža področje delovanja občinskih raziskovalnih 
skupnosti bi bilo potrebno dodati naslednje.. 
da občinske raziskovalne skupnosti na svojem območju po- 
spešujejo množično in usmerjeno inovacijsko dejavnost, sku- 
paj z ostalimi družbenimi dejavniki ter vplivajo na krepitev 
ustvarjalnega potenciala v občinskem prostoru, kateri bo v 
stanju slediti tehnološkemu napredku in razvijati naše gospo- 
darstvo v smeri znanstveno-tehnične revolucije. 

3.2.1 Pereč je problem razdrobljenosti programov, kar je 
pogojeno tudi z vrsto različnih administrativnih ukrepov, ki na 
celoto delujejo zaviralno. V problem se vključuje tudi neza- 
dostna povezava programov (občinskih in ostalih) ter vpraša- 
nje angažiranja raziskovalnih zmogljivosti v programih občin- 
skih raziskovalnih skupnosti. 

3.2.2. Dialog med raziskovalci in uporabniki je prešibko 
zastavljen. Ugotovljeno je, da v združenem delu ni dovolj 
kadrov, ki bi se ekvivalentno lahko pogovarjali z raziskovalci. 

Raziskovalci zato običajno kontaktirajo z upravljalnimi ka- 
dri, kjer pa je prisotnih absolutno premalo tehnološko opera- 
tivnih kadrov. To je posledica slabe strukture znotraj združe- 
nega dela, kjer je v upravljalni sferi preveč administrativno in 
premalo tehnološko usposobljenega kadra. Neposredni kon- 
takt z združenim delom postaja vse bolj formalnega in vse 
premalo vsebinskega in ustvarjalnega značaja. 

3.2.3. Skrbeti bo treba, da bo v okviru posebnih raziskoval- 
nih skupnosti financirano širše zastavljeno delo na razvojnih 
projektih, ki služijo za vzpostavljanje in gojitev raziskovalnih 
zmogljivosti za skupne potrebe združenega dela in družbeno 
političnih skupnosti, vse druge, bolj aplikativne raziskave pa 
naj bodo financirane v obliki neposredne svobodne menjave 
dela. 

3.2.4. Poglavitni interes združenega dela in njegovih sploš- 
nih združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije je v sedanjem 
trenutku usmerjen k povečanju izvoza, česar pa v poročilu ni 
zaslediti. To je delno posledica raznoterosti v raziskovalni 
dejavnosti, ki obravnava vse vede enakovredno, torej tudi 
tiste, ki ne morejo usmerjati svojih dosežkov v izvoz (druž- 
bene, humanistične in medicinske vede). Vede gospodar- 
skega pomena pa bi bilo treba ovrednotiti tudi s stališča 
njihove usmerjenosti v izvoz. 

3.2.5. Nadvse pereč je problem vzgoje kadrov. Premalo je 
opredeljena vloga Univerz kot izvora usposobljenih kadrov, 
nadalje pomlajevanje kadrov, administrativno oviranje mož- 

nosti zaposlovanja kadrov, viri sredstev za financiranje vzgoje 
kadrov. Še vedno ni razrešena dilema o prednosti vlaganja 
sredstev znotraj dejavnosti: ali v raziskovalni program za 
doseganje čim boljših rezultatov raziskovalnega dela ali v 
vzgojo kadra. 

3.2.6. Industrija je še vedno preveč zaprta do strokovno 
usposobljenih kadrov z Univerz. Znanje, ki se akumulira na 
Univerzah in raziskovalnih inštitucijah bi se moralo preliti v 
industrijo, vendar v industriji še vedno obstaja neko nezaupa- 
nje do tako vzgojenih kadrov. 

3.2.7. Pereč problem je tudi investiranje v industriji brez 
predhodnih strokovnih analiz, opravljenih v raziskovalni sferi, 
katerih posledice postajajo vse bolj vidne. 

3.2.8. Investicijski razvojni programi niso ovrednoteni po 
zaposlovanju kot ključni postavki, za to je zaskrbljujoč velik 
odliv kvalificiranih kadrov iz dejavnosti. 

3.2.9. Neopredeljena je ostala vloga upravljalnega področja 
(ki je nekajkrat večje od raziskovalnega) do raziskovalnega 
področja. Odprtost relacij med raziskovalnd in družbeno 
sfero oziroma upravljalno ni zadovoljiva To je eno izmed 
bistvenih vprašanj sedanjega družbeno-političnega momenta 
ter bi pri njegovem razreševanju morala raziskovalna sfera 
odigrati bistveno vlogo. Zastavlja se vprašanje osveščenosti 
raziskovalne sfere do zastavljenih problemov sedanjega tre- 
nutka in kako le-ta uspeva svojo strokovno in moralno pozi- 
cijo neposredno uveljaviti v upravljalnih procesih. Ali niso 
morda mehanizmi povezovanja združenega dela in znanosti 
togi, formalni in tega pretoka med znanostjo in družbo v 
upravljalnih procesih ni dovolj, z eno besedo, ali ni vključe- 
nost organizirane znanosti v Sloveniji v upravljalne procese v 
celoti gledano nezadostna. 

3.2.10. Poraja se tudi vprašanje učinkovitosti Raziskovalne 
skupnosti Slovenije kot interesne skupnosti (z ozirom na z 
Zakonom predpisano organiziranost) pri doseganju družbe- 
nih smotrov za katerih namen je ustanovljena. Pri doseganju 
teh smotrov, kar zadeva vpliv Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije na družbene subjekte, ki določajo politiko, znotraj katere 
se giblje Raziskovalna skupnost Slovenije, se ustvarja videz, 
da nismo zadosti učinkoviti in da je morda eden od vzrokov te 
neučinkovitosti, da se določene presoje, ki nastanejo zunaj te 
skupnosti sprejmejo kot a priori dane, znotraj teh se lahko 
gibljemo in preko njih ne moremo. Samobitnost stališč, po- 
gledov in interesov raziskovalne sfere, opredeljene po sodelo- 
vanju delegatov uporabnikov in izvajalcev morda ni v zadostni 
meri izražena v stališčih skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije in ni dovolj angažirana nasproti dejavnikom, ki 
pogojujejo razmere na področju družbenega razvoja in plani- 
ranja. 

3.3.1. Ena prvih nalog delovanja je, da se usmerimo na 
angažiranje zmogljivosti in sredstev v izvajanje ključnih pro- 
gramov, ki so za naš razvoj potrebni ter da oblikujemo spo- 
sobne delovne enote, ki bodo te programe izvedle. Z združe- 
vanjem dela in sredstev raziskovalnih organizacij z uporabniki 
in iz tega izhajajočim povečanjem števila raziskovalnih enot v 
združenem delu z namenom združiti razdrobljeni program, bi 
lahko zajeli tudi tiste raziskovalne zmogljivosti in programe, ki 
sedaj niso zajete v programu raziskovalnih skupnosti oziroma 
delovanja tistega dela raziskovalne sfere, nad katero trenutno 
nimamo popolnega pregleda. Ne smemo dopustiti, da bi se 
uveljavilo mnenje, da smo nemočni ter da nam tuji kreditorji 
lahko vsiljujejo svoje pogoje. Zato naj tudi združevanje sred- 
stev poteka v veliko večjem obsegu prek združenega dela. 

3.3.2. Na ravni republike bi bilo treba sprejeti take ukrepe, 
ki bi pozitivno vplivali na vlaganja v raziskovalno dejavnost. 
Zato je treba ustvariti mehanizme prerazporeditve nacional- 
nega dohodka v korist raziskovalnega dela ter razveljaviti 
mnenje, da predstavlja raziskovalno delo le skupno porabo. 
3.3.3. Izobraževalni proces bi moral biti tesneje povezan z 
razikovalnim, tudi na področju samoupravne organiziranosti 
po vedah oziroma strokah. (Analogija med PoRS-i in PIS-i po 
vedah oziroma strokah). 

3.3.4. Raziskovalni potencial znotraj sfere bi moral tudi 
skrbeti za smotrno reprodukcijo. 

3.3.5. Ustanovitvi inovacijskega sklada je treba dati vso 
podporo in strokovno pomoč. 

3.3.6. Brez odlašanja se moramo sporazumeti o strategiji 
znanstvenega in tehnološkega razvoja Slovenije in Jugosla- 
vije kot funkcije skupne optimalne porabe družbenega proi- 
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zvoda za zagotavljanje njegove čim hitrejše rasti in skladnega 
družbenega razvoja. 

3.3.7. Ne smemo še nadalje drobiti skromnih sredstev, tem- 
več jih moramo povezovati v večjih usmerjenih raziskovalnih 
projektih in programih z dovolj veliko kritično mero. Pri tem 
se moramo povsod, kjer je le mogoče, dogovoriti o deltivi dela 
za vso Jugoslavijo. 

3.3.8. Vlaganja v tekoče raziskave je nujno povečati z večjo 
stopnjo rasti kot v zadnjih letih, da bi tako raziskovalna 
dejavnost lahko opravila svoje poslanstvo pri preusmeritvi 
gospodarstva v izvoz in večjo stabilnost. 

3.3.9. Vlaganja v raziskovalno opremo moramo v prvi vrsti 
omogočiti, nato ekonomsko vzpdobujati ter jih razbremeniti 
drugih prispevkov. 

3.3.10. Vzdrževanje informacijskega sistema, posebej redni 
dotok znanstvenih informacij na primerni ravni je imperativ, 
da ne povečamo zaostanka za razvitim svetom. 

3.3.11. Vlaganja v pridobivanje novih znanj naj bodo izena- 
čena z drugimi stroški v materialni proizvodnji. 

3.3.12. Znanstveni raziskovalni potencial moramo krepiti 
po načelu poglobljene delitve dela, ne pa da nam raziskovalne 
organizacije postajajo obrtno-storitvene delovne organiza- 
cije. 

3.3.13. V neposredni svobodni menjavi dela naj naša 
družba v naslednjih letih nameni raziskovanju vsaj 1% od 
družbenega proizvoda. 

3.3.14. V posredni svobodni menjavi dela, za skupni pro- 
gram Raziskovalne skupnosti Slovenije, da bi se zadržal nad 
kritično maso, moramo z resolucijskimi dokumenti predvideti 
vsaj 0,30% od družbenega proizvoda. 

3.3.15. Raziskovalnemu delu, raziskovalnim organizacijam 
in raziskovalcem moramo dati primerno mesto v pripravi 
planskih dokumentov ter ekonomski in kadrovski politiki. 

4. Na koncu razprave je predsednik skupščine podal sledeč 
povzetek: 

4.1. Skupščina je samokritično, kreativno in konkretno 
spregovorila o uresničevajnu Zakona o raziskovalni dejavno- 
sti in raziskovalnih skupnostih. Samokritično v obravnavi raz- 
drobljenosti raziskovalnega dela in raziskovalnih organizacij, 
nadalje o organiziranosti in delitvi dela, o zaprtosti raziskoval- 
nih institucij in našega raziskovalnega dela nasploh in o še 
vedno ne dovolj dorečenih raziskovalnih programih. Krea- 
tivno, zlasti ko je opozorila na problem kadrov, kako naj bi ta 
problem reševali, dala smernice kako naj bi razdrobljenost na 
področju raziskovalnega programa v bodoče z združevanjem 
odpravljali in kako naj bi povečevali pretok med upravljalci in 
izvajalci raziskovalnega dela s pomočjo znanstvenih metod 
ter informacijskih sistemov, ter na koncu, kako naj bi s 

'strpnim in strokovnim dialogom prispevali kot raziskovalna 
dejavnost k rezreševanju trenutno težkega gospodarskega 
položaja. Konkretna v tem, ker je razprava opozorila na posa- 
mezne formulacije, ki niso dovolj natančne. Svoj prispevek v 
istem smislu je dalo tudi predsedstvo skupščine Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

4.2. Na osnovi ugotovitev v razpravi ter izrečenih dopolni- 
tev ni ovir, da poročila z navedenimi pripombami ne bi bilo 
mogoče sprejeti, zato je sklenjeno, da je poročilo z vsemi 
pripombami sprejeto. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
20. julija 1983 

Redakcijski popravki k osnutku 
zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor 

34. člen tretji odstavek, predzadnja alinea: črtajo 
se besede: »pritrditve oziroma dovoljenja«. 

66. člen drugi odstavek: tekst naj se glasi: 
»... lahko pa tudi posebna UPRAVNA organizacija 
za urbanistično načrtovanje.« 

67. člen druga alinea: »- pridobiva soglasja«. 

85. člen: prvi odstavek naj se glasi: »Republiški 
upravni organi so dolžni izdati izvršilne predpise iz 
46. člena tega zakona v roku 6 mesecev po njegovi 
uveljavitvi«. 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo 20. 
julija 1983, Je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o plače- 
vanju doplačilne poštne znam- 
ke »XIV. zimske olimpijske 
igre, Sarajevo 1984« (ESA 
242); 

- predloga zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji 
(projekt varstva človekovega 
okolja - Tuzla) med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko 

za obnovo in razvoj (YU-2233) 
ESA 261); 

- predloga družbenega do- 
govora o organiziranju in fi- 
nanciraju 36. svetovnega pr- 
venstva v namiznem tenisu le- 
ta 1981 v Novem Sadu (ESA 
109). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela pa je razširjen še 
z obravnavo: 

- zaključnega računa Naro- 
dne banke Jugoslavije za leto 
1982 in finančnega načrta Na- 
rodne banke Jugoslavije za le- 
to 1983 (ESA 286, 287). 

nov, živečih na maloobmej- 
nem področju, kar povzroča 
nejasnosti in precejšnjo 
zmedo. 

Prav tako skuoina delega- 
tov postavlja vprašanje, ali 
smo oziroma, ali bo kdo iz 
ocene realno ocenil, kakšni 
so bili rezultati dosedanjih 
ukrepov in, ali so rodili vsa 
pričakovanja, ki jih je družba 
pričakovala? Edino iz takšnih 
analiz je možno sklepati, ali je 
ukrep pozitiven, ali ima nega- 
tivne posledice. 

Prav tako skupina delega- 
tov postavlja vprašanje, kdaj 

lahko pričakujemo, da bo de- 
pozit ukinjen in, ali smo spo- 
sobni najti drugačne ukrepe, 
ki bodo dosegli enake ali celo 
boljše rezultate?« 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Takoj po uvedbi Uredbe o 
depozitu za dinarje, ki jih ima- 
jo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije, so pristojni organi 
iz SR Slovenije skupaj z zvez- 
nimi reševali konkretna in naj- 
bolj pereča vprašanja, ki so se 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 30. 6. 1983 

- Sprememba uredbe o depozitu 

Na 16. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 20. aprila 1983, je Srečko 
Dobljekar, delegat iz občine 
Maribor Ruše, ob obravnavi 
informacije o obmejnem so- 
delovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami in pokraji- 
nama, zastavil naslednjo po- 
budo in vprašanje: 

»Skupina delegatov mari- 
borskih občin predlaga, da se 

v Skupščini SFRJ sproži po- 
stopek za spremembo uredbe 
o depozitu in da se bolj živ- 
ljenjsko uredi področje med- 
narodnega maloobmejnega 
sodelovanja in to brez odla- 
šanja. 

Prav tako predlagamo, da 
se preveri realnost odnašanja 
denarja oziroma vnašanja 
vrednosti; da se poenotijo in- 
formacije o pravicah obča- 
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pojavljala (dnevno odhajanje 
na delo v tujino, tranzitiranje 
čez italijansko ozemlje, odvija- 
nje kulturno-prosvetnih prire- 
ditev, obiski grobov ob dnevu 
mrtvih itd.). 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na podlagi analize 
in stališč, sprejetih na Pred- 
sedstvu SRS, Skupščini SR 
Slovenije, CK ZKS in RK SZDL 
že 7. 12. 1982 predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu izloči- 
tev maloobmejnega osebnega 
prometa iz učinkov uredbe. 
Tako naj bi imetniki prepustnic 
po Sporazumih o maloobmej- 
nem osebnem prometu preha- 
jali mejo brez depozita, 

Na pobudo RK SZDL je Re- 
publiški komite za mednaro- 
dno sodelovanje tudi za obiske 
jugoslovanskih državljanov pri 
ožjih sorodnikih v tujino pred- 
lagal analogno rešitev kot v 
primeru delavcev na začasnem 
delu v tujimi. Izvedbena navo- 
dila naj bi se dopolnila tako, da 
lahko jugoslovanski državljani 
obiskujejo ožje sorodnike v tu- 
jini brez polaganja depozita. 

14. 2. 1983 je Zvezni izvršni 
svet sprejel novo uredbo, s ka- 
tero je povečal število preho- 
dov v maloobmejnem oseb- 
nem prometu brez polaganja 
depozita na 12 prehodov letno 
(prej 5). Obenem Uredba dolo- 
ča, da lahko jugoslovanski dr- 
žavljani odhajajo na obisk svo- 
jim bližnjim sorodnikom v tuji- 
no brez depozita. 

29. 3. 1983 je RK SZDL po- 
slala Zveznemu izvršnemu 
svetu in Zvezni konferenci 
SZDL pismo, v katerem opo- 
zarja na učinke in posledice 
depozita in predlagala izloči- 
tev maloobmejnega osebnega 
prometa iz Uredbe o depozitu. 

Izvršni svet' Skupščine SR 

Slovenije je večkrat seznanil 
Skupščino SR Slovenije s sta- 
lišči do te problematike, na ka- 
tero opozarjajo tudi delegati, 
še posebej pa ob obravnavi in- 
formacije o obmejnem sodelo- 
vanju s sosednjimi državami in 
pokrajinami z vidika omejitve- 
nih ukrepov, o kateri so zbori 
Skupščine SR Slovenije raz- 
pravljali na sejah 20. aprila 
1983. 

Skupščina je ob obravnavi te 
informacije zavzeta stališče, 
da je potrebno maloobmejni 
osebni promet izločiti iz učin- 
kov uredbe o depozitu, Zvezni 
izvršni svet pa naj bi podrob- 
neje analiziral učinke uvede- 
nega depozita in pravočasno 
predložil ukrepe, ki bi ob dose- 
ganju enakih ali boljših rezul- 
tatov lahko nacfSmestili depo- 
zit. 

Predlogi in pobude skupine 
delegatov so v skupščinskih 
sastališčih in predlogih v celoti 
zajeti. 

Uredbo o polaganju depozi- 
ta na dinarje, ki jih imajo obča- 
ni pravico odnesti iz Jugoslavi- 
je (Ur. list SFRJ, št. 8/83) je 
sprejel Zvezni izvršni svet. 
Zvezni izvršni svet, je tudi pri- 
stojen za obravnavo pobud za 
spremembo določb uredbe 
oziroma za ukinitev depozita 
kot tudi za dajanje odgovorov 
na zastavljena delegatska 
vprašanja. Pojasnila v zvezi z 
izvajanjem določb uredbe pa 
dajeta Zvezni sekretariat za fi- 
nance in Zvezna carinska 
uprava. Podatke o potovanjih 
brez plačila depozita, kot tudi 
o uvedenih postopkih o prek- 
šrkih zoper občane, ki ne pla- 
čajo depozita pa zbira Zvezni 
devizni inšpektorat. Glede na 
navedeno lahko na ta del za- 
stavljenih vprašanj dajejo od- 
govor le navedeni organi. 

- Kaj so izvirni prihodki SIS družbenih 
dejavnosti? 

V zvezi z Zakonom o načinu 
razpolaganja s presežki prora- 
čunskih prihodkov družbeno- 
političnih skupnosti in presež- 
ki prihodkov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih 
dejavnosti v letu 1983 (Uradni 
list SFRJ, št. 76/82) in Zako- 
nom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o načinu razpo- 
laganja s presežki proračun- 
skih prihodkov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in presežki 
prihodkov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v družbenih 
dejavnostih v letu 1983 (Uradni 
list SFRJ, št. 15/83) skupina 
delegatov za Zbor občin skup- 
ščine SRS iz občine Kočevje 
zastavlja naslednje vprašanje: 

1. Kaj vse šteje po tem zako- 

nu med izvirne prihodke SIS 
družbenih dejavnosti? Ali so to 
samo prihodki iz prispevne 
stopnje, ali so to tudi prihodki 
po sporazumih o direktni svo- 
bodni menjavi oziroma tudi 
drugi prihodki? Zakaj se kot 
izvirni prihodek ne upoštevajo 
presežki oziroma primanjkljaji 
iz preteklega leta, ki so bili po- 
računani oz. upoštevani kot vir 
sredstev SIS družbenih dejav- 
nosti v letu 1982 in 1983? 

2. Kaj se bo zgodilo z izlo- 
čenimi sredstvi na posebnem 
računu? 
OBRAZLOŽITEV: 

Izvajanje tega zakona v obči- 
ni Kočevje pomeni, da ne bo 
možno v celoti izvesti niti za- 
gotovljenega programa zdrav- 

stvenega varstva, kaj šele do- 
datnega, črtati bo treba ves 
dodatni program v izobraževa- 
nju (kar pa sredi šolskega leta 
ni možno storiti) in v otroškem 
varstvu povečati breme staršev 
še za 15%. V lanskem letu smo 

, imeli nizke prispevne stopnje 
zaradi poračunanih viškov iz 
leta 1981, v letu 1983 so stop- 
nje višje, ker viškov v letu 1982 
ni bilo oziroma so bili v neka- 
terih SIS doseženi primanjklja- 
ji do dogovorjenega in dovo- 
ljenega programa v skladu z 
resolucijo. 

Glede na to, da so presežki 
sredstva, ki so bila zbrana iz 
prispevne stopnje, sicer v 
predhodnem letu, menimo, da 
je popolnoma nelogično, da se 
obravnavajo enakovredno s 
sredstvi zbranimi iz tekoče pri- 
spevne stopnje. Kot izvirni pri- 
hodek jih upoštevajo tudi sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti v svojih planih in so za zne- 
ske presežkov oziroma pri- 
manjkljajev zmanjšala oziroma 
povečala sredstva, ki jih je po- 
trebno zbrati iz prispevne 
stopnje v tekočem letu. 

Situacija bi bila lažja, če se 
na izračun viškov v letu 1983 
upošteva dovoljena in dogo- 
vorjena poraba v letu 1982, po- 
večana za dovoljeno rast v letu 
1983 v skladu z resolucijo ozi- 
roma planirano rastjo dohod- 
ka v občini. 

Na delegatski vprašan]! Je 
odgovoril Rudi Šeplč, republi- 
ški sekretar za finance.. 

1. V skladu s 16. točko navo- 
dil SDK Jugoslavije o izvajanju 
zakona o načinu razpolaganja 
s presežki proračunskih pri- 
hodkov družbenopolitičnih 
skupnosti in presežki prihod- 
kov samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti v letu 1983 so mišljeni kot 
izvirni prihodki SIS družbenih 
dejavnosti le prihodki, o kate- 
rih posebej odloči pristojen or- 
gan SIS družbenih dejavnosti 
ob sprejemanju letnih planov. 
Če izvirni prihodki niso dolo- 

čeni na zgoraj navedeni način, 
potem so smislu navodil SDK 
Jugoslavije kot izvrni prihodki 
vsi prihodki, ki se zbirajo na 
vplačilnem računu SIS pri SDK 
in so evidentirani na obrazcu 
B2. Drugače povedano so miš- 
ljeni vsi tisti prihodki SIS druž- 
benih dejavnosti, ki jih delavci 
in občani obračunavajo in pla- 
čujejo v skladu z zakonom o 
osnovah in načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih 
dejavnosti. 

Zvezni sekratariat za finance 
je prvotno navodilo dopolnil še 
s sledečim: 

- med izvirne prihodke se v 
obdobju januar-julij 1982 všte- 
vajo tudi presežki prihodkov v 
letu 1981, vendar le v primeru, 
da so bili upoštevani v planu 
prihodkov za leto 1982, 

- med izvirne prihodke ne 
moremo prištevati sredstev iz 
naslova združevanja sredstev 
za kritje izgub, ugotovljenih po 
ZR za leto 1982, če je bi la zara- 
di tega uvedena posebna pri- 
spevna stopnja oziroma spre- 
jeta višja prispevna stopnja. 

2. Izločena sredstva na po- 
sebnem računu bodo skladno 
s 3. členom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o načinu razpolaganja s 
presežki proračunskih prihod- 
kov družbenopolitičnih skup- 
nosti in presežki prihodkov sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti v 
letu 1983 (Ur. list SFRJ, št. 
15/83) ostala tako dolgo bloki- 
rana dokler priliva sredstev 
SIS družbenih dejavnosti ne 
bo usklajen s predlagano dina- 
miko planiranih prihodkov. To 
pomeni, da če v naslednjem 
obračunskem obdobju (npr. 
januar-maj) SIS družbenih de- 
javnosti ne bo ustvarila dovolj 
prihodkov, SDK vrne sredstva, 
ki so bila v obdobju januar- 
april blokirana, na njen žiro ra- 
čun. 

Zakaj so sredstva za regresiranje 
potovanj otrok in mladine tako 
majhna? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatoy v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Sloveni|e Iz 
občine Škofja Loka želi poja- 
snilo, zakaj so sredstva za re- 
gresiranje potovanj otrok in 
mladine tako majhna? Meni- 
mo, da bi se pri oblikovanju 
republiškega proračuna za le- 
to 1984 ta sredstva ne smela 
več krčiti. 
Na vprašanje je odgovoril Rudi 
šepič, republiški sekretar za 
finance. 

Obveznost Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije izhaja 
iz družbenega dogovora o po- 
pustih in regresih za skupin- 
ska potovanja otrok in mladine 
in aneksa k temu dogovoru. 
Izvršni svet ugotavlja, da so 
sredstva za pokritje omenjene 
obveznosti v letu 1983 v repu- 
bliškem proračunu zagotovlje- 
na v celoti, to je v višini 
4.791.000 din. Ob vrsti nepo- 
kritih obveznosti, ki jih imamo 
v republiškem proračunu v le- 
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tu 1983 zaradi izredno omeje- 
nega obsega splošne porabe 
na ravni republike, je zato re- 
gres za skupinska potovanja 
ena izmed obveznosti, za kate- 
ro so sredstva zagotovljena v 
celotni višini, tako kot jo dolo- 
ča aneks k že omenjenemu do- 
govoru. Dejansko pa se obvez- 
nost Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije v obdobju 
1981-1985 postopoma po po- 

sameznih letih zmanjšuje. Ta- 
ko stališče je bilo dogovorjeno 
in usklajeno z vsemi podpisni- 
ki družbenega dogovora in v 
aneksu k temu dogovoru tudi 
sprejeto. V skladu s tako opre- 
deljenim stališčem obveznost 
Izvršnega sveta v celoti preha- 
ja v letu 1986 na ustrezne sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti iz področja družbenih de- 
javnosti. 

- Vse kaže v prid hidroenergetskim 
objektom 

Zdenko Race, delegat dele- 
gacije Zbora občine Radovlji- 
ca v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije je postavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Iz POROČILA o stanju in ra- 
zvoju energetskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji ter iz 
»Predloga dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana SRS za obdobje 
1981-1985« se predvideva 
med drugim tudi priprava za 
gradnjo druge jedrske elek- 
trarne skupno s SR Hrvatsko 
ter dokončanje NE Krško. 

Vsem je znano, da je naše 
gradbeništvo v veliki krizi, ker 
so se investicije drastično 
zmanjšale. Podobne razmere 
veljajo v vseh panogah indu- 
strije, od elektro pa do žele- 
zarske. Vemo tudi, da se po- 
večuje brezposelnost, neza- 
poslenost mladih in v zvezi s 
tem nič kaj obetajoča bližnja 
prihodnost. V današnjih zelo 
težkih gospodarskih razme- 
rah po svetu, posebno pa do- 
ma, zelo občutimo problem 
uvoza opreme, dragega de- 
narja in bitko za vsako devizo. 

Prosim za odgovor IS SRS 
na sledeča vprašanja, ki so 
obenem tudi pobude za spre- 
membo družbenega piana 
SRS za obdobje 1981-1985.. 

1/Kako je možno to, da se 
bo rok izgradnje NE Krško od 
5 let podaljšal na 11 let in s 
tem tudi podražil za 500%? Iz 
poročila je razvidno, da je NE 
Krško še v izgradnji do leta 
1985 in da bo porabljenih še 
ogromno energetskih investi- 
cijskih sredstev na račun dru- 
gih investicij. 

2/ Zakaj ne gradimo konti- 
nuirano hidroenergetskih ob- 
jektov na Savi, Muri ter male 
elektrarne, ker vemo, da je bi- 
la cena električne energije na 
pragu elektrarne v letu 1982 
za hidroenergetske objekte 
0,50 din/kWh, termo 2,00 
din/kWh in nuklearna 5,09 
din/kWh (v letu 83). Poznamo 
tudi razmerje domače in uvo- 
žene opreme pri gradnjah ta- 
kih objektov. Pri hidroener- 
getskih objektih je domače 
opreme 98%, termoenerget- 
skih 60%, nuklearnih pa 50%. 
Danes so ta razmerja še slab- 
ša (drseči tečaj dinarja) v prid 
uvožene opreme. Tu so upo- 
števana tudi gradbena dela. 

V prid hidroenergetskim ob- 
jektom govori nizka cena 
kWh, oživitev domače indu- 
strije in gradbeništva, mini- 
malen uvoz (2%), odpiranje 
novih delovnih mest, lastno 
znanje (100%), neodvisnost 
od goriva (NE Krško) itd. Vem 
tudi, da samo z hidroenerget- 
skimi objekti ne moremo po- 
kriti porabe električne energi- 
je v Sloveniji in Jugoslaviji. 

3/Zakaj silimo v gradnjo 
druge nuklearke, ko pa ima- 
mo na razpolago še ogromno 
hidropotenciala in premoga? 
Zakaj se bomo ponovno za- 
dolžili za ogromne denarje 
(konvertibilne), ko pa ni po- 
trebno. Zakaj ne rešujemo se- 
danje gospodarske recesije z 
gradnjami velikih objektov, ki 
temeljijo na lastnem znanju in 
katerih je zmožna naša indu- 
strija v celoti narediti sama? 

Na vprašanje je odgovoril 
Alojz Saviozzi republiški pod- 
sekretar v Republiškem komi- 
teju za energetiko: 

1. Nuklearno elektrarno 
Krško so pričeli graditi 1. 2. 
1975 pri čemer je predračun- 
ska vrednost po investicijskem 
programu iz januarja 1974 ozi- 
roma njegovi tretji dopolnitvi 
iz decembra 1974, ko so bile 
šele sklenjene vse pogodbe, 
znašala 7.274,867.000 din. Se- 
danja predračunska vrednost 
po VII. dopolnitvi investicijske- 
ga programa je 23.479,674.000 
din. Tako visoko podražitev je, 
razen stroškov zaradi zamud 
in dodatnih zahtev, povzročil 
predvsem drseči tečaj dolarja. 

Glavni vzroki za nastale za- 
mude so.. 

- kasnitev projektne doku- 
mentacije 

- nepravočasne dobave 
opreme 

- modifikacija parogenera- 
torjev, za katero se je pokazala 
potreba šele po pričetku poiz- 
kusnega obratovanja. 

Ne glede na navedene kasni- 
tve in težave je NE Krško proi- 
zvedla v letu 1982 za potrebe 
slovenskih uporabnikov 1157 
GWH, kar je veliki meri vplivalo 
na oskrbo z električno ener- 
gijo. 

V juliju bo potrebno pričeti z 
remontom, v elektratni (t. j. 
prva zamenjava goriva, do- 
končna rekonstrukcija paro- 
generatorjev in ostalo investi- 
cijsko vzdrževanje), za kar bo- 
do še potrebna določena inve- 
sticijska sredstva. Predvideva- 
mo, da bodo po tem remontu 
izpolnjeni vsi pogoji za dejan- 
ski prevzem elektrarne od 
izvajalcev, t. j. VVestinghousa. 

2. Strinjamo se s pobudo 
tov. Raceta, da je potrebno pri 
izboru energetskih objektov 
dati prednost izgradnji tistih 
objektov, ki dajejo dolgoročno 
najugodnejše ekonomske 
učinke, pri čemer je potrebno 
upoštevati ne samo stroške iz- 
gradnje, ampak tudi stroške 
obratovanja v daljšem časov- 
nem obdobju in koriščenje ob- 
novljive energije. 

Gradnja hidroelektrarn bi 
delno pripomogla k reševanju 
sedanjega gospodarskega po- 
ložaja, saj temelji na lastnem 
znanju in jih lahko skoraj v ce- 
loti zgradi in opremi domača 
industrija. 

Prav tako je pomembno, da 
bi morali graditi hkrati vsaj del 

verige hidroelektrarn in to ne- 
pretrgano, saj bi s serijsko iz- 
delavo opreme in serijsko 
gradnjo znižali stroške za te 
elektrarne skoraj za 1/3. Tako 
zastavljena gradnja ene elek- 
trarne v verigi bi trajala največ 
štiri leta in to eno leto za pri- 
prave, trj leta za gradnjo. 

Navedene ugotovitve bodo 
tudi uppštevane pri nadalj- 
njem odločanju o izgradnji 
energetskih objektov. 

3. SR Slovenija in SR Hrvat- 
ska sta leta 1970 sklenili spo- 
razum o skupni gradnji prve 
jedrske elektrarne v Krškem in 
druge na območju SR Hrvat- 
ske. Enako kot pri gradnji prve 
jedrske elektrarne sta se repu- 
bliki z omenjenim sporazu- 
mom dogovorili, da tudi pri 
gradnji druge skupne jedrske 
elektrarne sodelujeta z enaki- 
mi deli in delita v istem ra- 
zmerju vse pravice in obvezno- 
sti. Glede na ta dogovor sode- 
luje slovensko elektrogospo- 
darstvo v pripravah za gradnjo 
druge jedrske elektrarne v SR 
Hrvatski. 

Pri odločanju o upravičeno- 
sti gradnje te jedrske elektrar- 
ne je pomembno tudi dejstvo, 
da ima Slovenija le omejene 
zaloge drugih primarnih ener- 
getskih surovin (premoga, naf- 
te, plina) in se zato mora 
usmeriti, poleg izkoriščanja še 
razpoložljive vodne energije, v 
dolgoročno izkoriščanje jedr- 
ske energije. Za to usmeritev 
ima Slovenija vse pogoje, saj 
dosedaj ugotovljene zaloge v 
rudniku urana Žirovski vrh za- 
gotavljajo gorivo za obratova- 
nje dveh jedrskih elektrarn v 
njuni življenjski dobi. 

4. Na osnovi navedenega in 
ob dejstvu, da je skupščina Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva posre- 
dovala podpisnikom v sprejem 
spremembe in dopolnitve Sa- 
moupravnega sporazuma o te- 
meljih plana Samoupravne in- 
teresne skupnosti elektrogo- 
spodarstva za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do 
leta 1990 menimo, da ni razlo- 
ga za spremembo Družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, pač pa bodo nave- 
dene pobude upoštevane pri 
oblikovanju Družbenega plana 
SR Slovenije za naslednje 
srednjeročno obdobje. 
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Iz SlwpščineSFRJ 

NOVI PREDPISI 

Popolneje urejena uporaba sredstev v JLA 

Združevanje sredstev v JLA za graditev, rekonstrukcijo in modernizacijo 
zmogljivosti za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme , 
Določeni so pogoji za dajanje v uporabo stanovanj iz stanovanjskega sklada 

Zaradi popolnejšega in 
ustreznejšega urejanja dolo- 
čenih vprašanj na področju 
upravljanja in razpolaganja z 
družbenimi sredstvi v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi in uskla- 
jevanja poslovanja v JLA z 
družbenimi tokovi je Zvezni 
izvršni svet poslal v Skupščino 
SFRJ Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sredstvih in financi- 
ranju JLA, z osnutkom zakona 
(AS 215). 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami veljavnega 
zakona se predvsem določa 
možnost združevanja sredstev 
JLA za graditev, rekonstrukci- 
jo in modernizacijo zmogljivo- 
sti za proizvodnjo oborožitve 
in vojaške opreme ter drugih 
proizvodov, ki so posebnega 
pomena za ljudsko obrambo. Z 
njimi se tudi popolneje ureja 
dodelitev in uporaba stanovanj 
iz stanovanjskega sklada JLA, 
poslovanje Zvezne direkcije za 
promet in rezerve proizvodov 
za posebne namene, kot tudi 
vprašanje ekspropriacije ob- 
jektov zaradi njihovega preu- 
rejanja za vojaške potrebe. 

Sprejetje tega zakona je v 
pristojnosti Zveznega zbora. 

ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV ZA 
PROIZVODNJO 
OBOROŽITVE 

Rešitve, ki jih vsebuje osnu- 
tek zakona, določajo možnost 
združevanja sredstev JLA s 
sredstvi organizacij združene- 
ga dela zaradi skupnih vlaganj 
v graditev, razširitev, rekon- 
strukcijo in modernizacijo 
zmogljivosti za proizvodnjo in 

remont oborožitve in vojaške 
opreme ter drugih predmetov, 
ki so posebnega pomena za 
ljudsko obrambo. 

Takšna možnost do zdaj ni 
bila natančno določena in so 
bila sredstva JLA za takšne po- 
trebe lahko uporabljena samo 
kot kredit, ki je bil odobren za 
določene organizacije združe- 
nega dela. Osnutek zakona tu- 
di podrobneje ureja pogoje 
dodeljevanja stanovanj v upo- 
rabo iz stanovanjskega sklada 
JLA. Sicer pa so temeljna vpra- 
šanja s tega področja urejena 
z Zakonom o sredstvih in fi- 
nanciranju JLA, popolnejšo re- 
gulativo pa vsebuje posebni 
Pravilnik o dajanju v uporabo 
stanovanj iz stanovanjskega 
sklada JLA. Ker je Ustavno so- 
dišče Jugoslavije ocenilo, da 
je treba točno določanje pogo- 
jev za dodeljevanje stanovanj 
(kateri družinski člani se upo- 
števajo pri določanju velikosti 
stanovanj in drugo) izvajati z 
zakonom, je to v predloženih 
spremembah in dopolnitvah 
veljavnega zakona tudi upo- 
števano. 

Pri določanju teh pravic so 
bile upoštevane tudi doseda- 
nje rešitve in posebnosti služ- 
be v JLA. Tako so predložene 
pravice, med drugim tudi eden 
od ukrepov, s katerim se 
zmanjšujejo nezadovoljive po- 
sledice številnih premestitev, 
ki so lastne tej službi. 

V tem delu osnutka so tudi 
pooblastila zveznega sekretar- 
ja za ljudsko obrambo, da po- 
leg predpisovanja pogojev za 
odobritev kreditov za graditev 
ali pridobitev stanovanja, lah- 
ko predpiše tudi pogoje kredi- 
tiranja za vzdrževanje obstoje- 
čega stanovanjskega sklada. 

Tako je dana možnost krediti- 
ranja, adaptacije, rekonstruk- 
cije in sanacije stanovanjskih 
stavb in stanovanj, kar bo pre- 
cej prispevalo k učinkovitejše- 
mu reševanju skupnih stano- 
vanjskih problemov v JLA. 

Predložene spremembe in 
dopolnitve urejajo tudi nekate- 
ra druga vprašanja š tega po- 
dročja. Pri določanju nosilca 
stanovanjske pravice, na pri- 
mer, ki poteka izven pravdne- 
ga postopka, zaradi varstva 
lastni nsko-pravnega interesa 
federacije, je predvideno ob- 
vezno sodelovanje predstavni- 
ka ustrezne garnizonske ko- 
mande. 

DIREKCIJA ZA 
PROMET IN REZERVE 
PROIZVODOV S 
POSEBNIM POMENOM 

Tretje področje, ki je popol- 
neje urejeno z nekaterimi do- 
ločbami veljavnega zakona, je 
poslovanje Zvezne direkcije za 
promet in rezerve proizvodov 
posebnega pomena. V dose- 
danjih določbah zakona ni bila 
dovolj izražena posebnost po- 
slovanja te direkcije, kot zvez- 
ne organizacije v sestavi Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko 
obrambo in je bila često ena- 
čena s poslovanjem ostalih vo- 
jaških ustanov. Po oceni pred- 
lagatelja takšno enačenje ne 
ustreza resničnim pogojem in 

*seo: 

značaju dejavnosti te organi- 
zacije. Poseben status te di- 
rekcije je opredeljen z značil- 
nim odnosom do Zveznega se- 
kretariata za ljudsko obrambo, 
kot tudi drugim poslovnim 
partnerjem. Osnutek zakona 
konkretneje določa dejavnost 
direkcije, način pridobivanja in 
upravljanja s sredstvi poslova- 
nja, kot tudi skupno finančno- 
materialno poslovanje. Po po- 
sebni določbi osnutka je zvez- 
ni sekretar za ljudsko obrambo 
pooblaščen za izdajanje pred- 
pisov o poslovanju, uporabi 
sredstev, vodenju knjigovod- 
stva in načinu sestavljanja fi- 
nančnega plana in zaključne- 
ga računa. 

Glede določb o delovni 
skupnosti direkcije so le-te 
usmerjene na zakon in predpi- 
se, ki veljajo tudi za delovne 
skupnosti ostalih zveznih or- 
ganov in organizacij. 

Na koncu osnutka zakona so 
določene možnosti ekspro- 
priacije obstoječih objektov 
zaradi adaptacije za vojaške 
potrebe. V določbah veljavne- 
ga zakona takšna možnost ni 
bila predvidena, ampak je bila 
ekspropriacija možna samo za 
graditev vojaških objektov. 

Ugotavljanje obstoječega 
splošnega interesa, s tem pa 
tudi potrebe za ekspropriacijo 
bi po predloženih spremem- 
bah in dopolnitvah opravil 
zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo. 

socoeosoooocc* 
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ANALIZE IN OCENE 

Potrebni so učinkovitejši ukrepi za 

reševanje problemov na področju 

zaposlovanja  -   

• V naši državi je sredi leta 1982 iskalo delo 828.000 oseb, od katerih je bilo 42,5 
odstotka mladih strokovnih kadrov in zato so končane priprave za sklenitev 
družbenega dogovora o njihovi zaposlitvi 

• Pri analizi izvajanja določb ZZD je bilo ugotovljeno, da stanje glede 
odgovornosti delavcev v celoti ni zadovoljivo 

• Ocenjeno je, da zdravstveno varstvo delavcev ni zadovoljivo in ustrezno zaradi 
česar narašča trajna, popolna ali delna nesposobnost za delo 

• Zvezni zakoni s področja zdravstva se v glavnem dosledno izvajajo, so pa tudi 
določene težave pri tolmačenju nekaterih predpisov, ki onemogočajo 
učinkovito izvajanje politike postopne vrnitve naših delavcev iz tujine 

Sredi leta 1982 je v Jugosla- 
viji iskalo delo 828.000 ljudi, 
med njimi 42,5 odstotka mla- 
dih strokovnih kadrov. Veliko 
težav na področju zaposleno- 
sti in zaposlovanja pa je bilo 
zaradi ugotavljanja dejanske- 
ga števila brezposelnih, saj do- 
slej niso bila opredeljena na- 
tančna merila o tem, kdo je 
dejansko nezaposlen. Zaradi 
tega so se začele priprave za 
spreminjanje in dopolnjevanje 
Družbenega dogovora o teme- 
ljih skupne politike zaposlova- 
nja v SFRJ in Družbenega do- 
govora o merilih za zagotavlja- 
nje podatkov o nezaposlenih. 
Vendar pa postopek družbe- 
nega dogovarjanja in določa- 
nja skupnih temeljev za spreje- 
manje učinkovitih ukrepov za 
reševanje teh problemov po- 
časi poteka. 

To med drugim poudarja 
Poročilo o delu Zveznega ko- 
miteja za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo, ki so ga dobili v 
obravnavo delegati Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

Sicer pa omenjeni Komite 
opravlja naloge, ki sodijo med 
uveljavljanje temeljnih pravic 
delavcev v združenem delu na 
področju zaposlovanja, delov- 
nih razmerij, delitve sredstev 
za osebne dohodke in varstvo 
pri delu, na področje socialne- 
ga zavarovanja in za druge te- 
meljne pravice delovnih ljudi. 
Pristojnost komiteja je tudi za- 
poslovanje in varstvo položaja 
ter pravic državljanov SFRJ na 
delu v tujini, družbenoeko- 
nomski odnosi in druga vpra- 
šanja, pomembna za organizi- 

ranje in razvoj zdravstva, so- 
cialnega in otroškega varstva 
ter stanovanjskih vprašanj. 

V delokrog komiteja sodi na- 
dalje varstvo prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi zdrav- 
stvena neoporečnost živil in 
predmetov splošne porabe, 
proizvodnja in promet mamil, 
dajanje v promet zdravil in 
strupov, standardi in norme 
kakovosti zdravil in sanitetne- 
ga materiala ter varstvo pred 
iozinirajočim sevanjem, Komi- 
te pa skrbi tudi za sanitarno 
nadzorstvo na državni meji, za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo beguncev in drugih tujcev 
v SFRJ, kakor tudi za varstvo 
članov družin, ki opravljajo ob- 
vezno vojaško službo. Njegova 
naloga pa je tudi vodenje evi- 
denc na delovnem in zdrav- 
stvenem področju. 

Dejavnosti Komiteja 
Leta 1982 je Komite redno 

spremljal izvajanje politike so- 
cialnega razvoja in aktivno so- 
deloval pri pripravi delov plan- 
skih in drugih dokumentov, ki 
so bili namenjeni področjem z 
njegovega delokroga. 

Pri spremljanju izvajanja in 
dograjevanja politike zaposle- 
nosti in zaposlovanja je Komi- 
te namenil osrednjo pozornost 
čimbolj konkretnemu reševa- 
nju ključnih problemov, med 
katerimi prevladuje problem 
nezaposlenosti, posebej mla- 
dih strokovnih kadrov. 

Zaradi izvajanja politike s te- 
ga področja v skladu s progra- 
mom ekonomske stabilizacije, 

polaganju depozita, nakupu 
deviz in drugih ukrepov, je bilo 
sproženih več pobud, da bi za- 
gotovili tako izvajanje teh 
ukrepov, ki ne bi povzročili ne- 
željenih učinkov, posebej gle- 
de stikov zdomcev z domovino 
in zaposlovanjem v državi. 

Delovna razmerja 
in varstvo pri delu 

Na področju delovnih ra- 
zmerij je bilo treba zagotoviti 
enoten pristop v republikah in 
pokrajinah pri urejanju posa- 
meznih vprašanj. Poleg tega je 
Komite, v sodelovanju z repu- 
bliškimi In pokrajinskimi orga- 
ni, pripravil posebno poročilo 
o izvajanju odločb ZZD, ki za- 
devajo odgovornost za izpol- 
njevanje delovnih obveznosti. 
Ocenjeno je, da se tako imeno- 
vana državna regulativa prila- 
gaja potrebam združenega de- 
la in da je dobra podlaga za 
podrobnejše urejanje teh vpra- 
šanj v samoupravnih splošnih 
aktih. 

Hkrati pa je Komite ugotovil, 
da, gledano v celoti, s stanjem 
pri uresničevanju odgovorno- 
sti delavcev, ne moremo biti 
zadovoljni. 

Poročilo nadalje pravi, da 
kljub pozitivnim rezultatom na 
področju varstva pri delu, s 
stanjem ne moremo biti zado- 
voljni, saj precej zaostaja za 

je med drugim pripravljen tudi 
predlog za sklenitev dogovora 
o ukrepih in dejavnostih, ki so 
skupnega pomena za hitrejše 
zaposlovanje mladih strokov- 
nih kadrov v obdobju od leta 
1983 do 1985. 

Komite se je aktivno ukvarjal 
tudi z vprašanji izvajanja Zako- 
na o varstvu občanov SFRJ na 
začasnem delu v tujini. 

Sprejetih je bilo nadalje več 
konkretnih ukrepov na medna- 
rodnem in notranjem področ- 
ju, da bi razvili bilateralno in 
multilateralno sodelovanje in 
omogočili uspešno reintegra- 
cijo zdomcev po vrnitvi v drža- 
vo. Sprožena je bila tudi pobu- 
da in pripravljena so izhodišča 
za izdajo predloga o spremem- 
bah in dopolnitvah Sporazuma 
o zaposlovanji, predloga za 
sklenitev sporazuma o nado- 
mestilu za primer brezposel- 
nosti in o sodelovanju pri vra- 
čanju jugoslovanskih delavcev 
z dela v Franciji. 

Potekale so tudi priprave za 
nadaljnje razvijanje in razširi- 
tev sodelovanje z Avstrijo, ZR 
Nemčijo in Švico. Vendar pa je 
Komite zaznal, kar zadeva pra- 
vice iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja naših de- 
lavcev, težnje tujih partnerjev, 
da bi zožili njihove pravice, ta- 
ko da je treba sprejeti določe- 
ne ukrepe. 

Po uveljavitvi predpisov o 

f^oeoocoeooosooseooo^^ 
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realnimi možnostmi. O tem 
priča precej veliko število ne- 
sreč pri delu, naraščanje števi- 
la smrtnih primerov zaradi teh 
nesreč in naraščanje števila 
primerov poklicnih bolezni. 
Kakor prejšnja leta pa je tudi 
lani Komite ugotavljal, da so 
bili inšpekcijski organi prema- 
lo učinkoviti, niso pa tudi 
ustrezno opremljeni in kadrov- 
sko usposobljeni za opravlja- 
nje nadzorstva. 

Na področju življenjskega 
standarda je Komite lani 
spremljal in analiziral gibanje 
posameznih sestavin osebne 
potrebe in družbenega stan- 
darda ter njihova medsebojna 
razmerja in odvisnost od giba- 
nja družbenega proizvoda. O 
tem je pripravil posebno anali- 
zo. Zaradi zavarovanja življenj- 
skega standarda prebivalstva z 
najnižjimi prejemki pa so bili, v 
sodelovanju z republikami in 
pokrajinama ter Svetom Zveze 
sindikatov Jugoslavije, dolo- 
čeni kratkoročni in dolgoročni 
ukrepi. 

Izvajanje politike 
delitve osebnih 
dohodkov 

Komite je stalno spremljal 
tudi izvajanje politike delitve 
osebnih dohodkov. Občasno 
so bili sprejeti ukrepi proti or- 
ganizacijam, ki so neupraviče- 
no prekoračile okvire pri izpla- 
čilih iz osebnih dohodkov. So- 
časno pa so bili sprejeti tudi 
ukrepi za zagotavljanje restrik- 
tivnejše politike delitve oseb- 
nih dohodkov v OZD, ki poslu- 
jejo z izgubami. 

Omenjeni zvezni organ je 
aktivno delal tudi pri dopolnje- 
vanju družbenih dogovorov na 
področju dohodka in osebnih 
dohodkov ter pri prizadevanjih 
za njihovo dosledno izvajanje. 
Skupaj z Zvezo sindikatov Ju- 
goslavije je treba sprožiti po- 
budo za sklenitev družbenega 
dogovora o dohodku in oseb- 
nih dohodkih za vso državo. 
Resne težave pa nastajajo pri 
pravočasnem zagotavljanju 
podatkov o gibanju osebnih 
dohodkov, ki bi bili namenjeni 
sprejemanju učinkovitejših 
ukrepov za njihovo usmerja- 
nje. Glede tega Komite predla- 
ga, da Zvezni zavod za statisti- 
ko in SDK pošiljata podatke 
uporabnikom v krajših časov- 
nih obdobjih kot doslej. 

Poleg pomoči pri sprejema- 
nju zveznega, republiških in 
pokrajinskih zakonov o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju, je Komite pomagal tu- 
di usklajevati stališča republik 
in pokrajin o reševanju posa- 
meznih vprašanj. 

Nadaljeval pa je tudi z iska- 

njem možnosti in rešitev za ra- 
zvijanje sistema pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
kmetov. 

Komite je med drugim preu- 
čeval vprašanja zdravstvenega 
varstva v tujini oziroma zago- 
tavljanja sredstev za zdravlje- 
nje naših zavarovancev v tujih 
državah. Do konca leta 1982 
pa stališča o tem niso bila us- 
klajena, kar je neugodno vpli- 
valo tudi na nudenje tega var- 
stva. 

Prav tako se je Komite uk- 
varjal z dograjevanjem sistema 
socialnega in otroškega var- 
stva, pri čemer se je zavzemal 
za krepitev vpliva združenega 
dela pri hitrejšem razvijanju 
funkcij teh dejavnosti. 

Posebej se je ukvarjal tudi s 
stanovanjsko problematiko in 
o tem poslal posebno analizo 
Skupščini SFRJ. 

Zdravstveno stanje 
prebivalstva 

Lani se je Komite aktivno uk- 
varjal s preučevanjem zdrav- 
stvenega stanja prebivalstva, z 
organizacijo in delom zdrav- 
stvene dejavnosti. Posebno 
pozornost je namenil pripravi 
Resolucije o temeljih skupne 
politike zdravstvenega varstva 
prebivalstva. Osnutek tega do- 
kumenta je v javni razpravi. 

Sicer pa so bili na tem po- 
dročju doseženi pomembni 
uspehi. Ocenjeno je, da so se 
nadaljevala prizadevanja za 
zmanjševanje razlik v ravni 
zdravstvenega varstva med re- 
publikami in pokrajinama. 
Vendar pa še naprej obstajajo 
precejšnje razlike glede smrt- 
nosti dojenčkov, natalitete in 
naravnega prirastka. 

Po sodbi Komiteja pa ni bilo 
ustrezno zdravstveno varstvo 
delavcev. Zaradi tega je nara- 
slo število ljudi s trajno, popol- 
no ali delno nezmožnostjo za 
delo. Mimo tega se še naprej 
zmanjšuje delež sredstev za 
zdravstveno varstvo v naro- 
dnem dohodku, čeprav sta se 
povečala obseg zdravstvenih 
storitev in število zajetega pre- 
bivalstva. 

Posebne težave pri izvajanju 
zdravstvenega varstva, pou- 
darja omenjeni dokument, je 
povzročilo pomanjkanje zdra- 
vil. Komite je aktivno sodeloval 
pri sprejemanju in spremljanju 
izvajanja posameznih predpi- 
sov, družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov s 
tega področja. 

Tudi ekonomsko-finančno 
poslovanje v zdravstvu, ki je 
bilo ocenjeno kot neustrezno, 
je bilo v središču pozornosti 
Komiteja. Kaže se v veliki stop- 
nji izrabljenosti opreme, po- 

slabšanju likvidnosti, hitrejše- 
mu padanju realnih osebnih 
dohodkov, zmanjšanju repro- 
dukcijskih sposobnosti in stal- 
nem povečevanju izgub, ki so 
lani znašale 975 milijonov di- 
narjev, v SIS na področju 
zdravstva pa so v prvem pollet- 
ju leta 1982 dosegle 2 9 milijo- 
na dinarjev. 

Poročilo poudarja, da se je 
Komite pri multilateralnem 
mednarodnem sodelovanju na 
delovnem področju posebej 
angažiral pri stikih z Mednaro- 
dno organizacijo dela in Me- 
dnarodno organizacijo za eko- 
nomsko sodelovanje in razvoj 
(OECD), posebej pa je sodelo- 
val tudi s Svetovno zdravstve- 
no organizacijo. 

Najpomembnejša dejavnost 
pa je bila realizacija programa 
sodelovanja na področju 
zdravstva, medicinske znano- 
sti in farmacije. Tako je bilo 
lani v drugih državah 92 naših 
strokovnjakov, v Jugoslavijo 
pa je prišlo 57 tujih strokovnja- 
kov. Začeli pa so se tudi pogo- 
vori in sklepanje novih spora- 
zumov z LR Kitajsko, Irakom, 
Kanado in Nemško demokra- 
tično republiko. 

Izvajanje zveznih 
zakonov 

Za zdravstveno področje ve- 
ljajo trije zvezni zakoni, za de- 
lovno področje pa eden, ki jih 
izvajajo organi v republikah in 
pokrajinah, vendar je za njiho- 
vo izvajanje odgovoren ome- 
njeni Komite. Gre za zakone o 
varstvu prebivalstva pred na- 
lezljivimi boleznimi, ki ogroža- 
jo vso državo, o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predme- 
tov za splošno porabo in daja- 
nju zdravil v promet ter o var- 
stvu državljanov SFRJ na za- 
časnem delu v tujini. Ti zakoni 
se v glavnem dosledno izva- 
jajo. 

Z omenjenimi zakoni so ZIS 
in Komite pooblaščeni za spre- 
jetje 33 podzakonskih predpi- 
sov, med katerimi jih ni bilo 
sprejetih še 9. 

V okviru dejavnosti pri nepo- 
srednem izvajanju zveznih 
predpisov s področja zdrav- 
stva, je Komite izjemno pozor- 
nost namenjal službi za sani- 
tarno nadzorstvo na meji. Tako 
je bilo leta 1982 pregledanih 
5.141 ladij, 10.440 letal in 
627.047 prevoznih sredstev v 
mednarodnem suhozemskem 
prometu. Poleg tega je bilo 
skupaj pregledanih 3,228.762 
potnikov in članov posadk. 

Posebej strogo je bilo nad- 
zorstvo glede neorganizirane- 
ga odhoda na romanje v Saud- 
sko Arabijo. Ob tej priložnosti 
je bilo odkritih in prijavljenih 

sodnikom za prekrške 357 
oseb, ki so kršile predpise. 

Z zdravstvenim nadzorstvom 
pri uvozu živil in predmetov za 
splošno porabo je bilo zajetih 
34.770 pošiljk, težkih 1,828.279 
ton. Ob teh pregledih je bil 
prepovedan uvoz 1.097 ton ži- 
vi t. 

Ppročilo pravi, da je rta po- 
dročju sanitarnega nadzorstva 
glede varstva prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo, odprto 
vprašanje izvajanja odločb o 
zdravstvenem nadzorstvu. 
Mnogi občinski organi sanitar- 
ne inšpekcije namreč ne spre- 
jemajo posebnih ukrepov, da 
bi osebe, ki se izmikajo pregle- 
du, našli in jih poslali na pred- 
pisane preiskave ter jih tudi 
predlagali za kaznovanje za 
prekršek. Zaradi tega morata 
ZIS in Komite sprejeti potreb- 
ne ukrepe. 

Za izvajanje zveznih predpi- 
sov o zdravilih je Komite izdal 
dovoljenja za prodajo zdravil 
in sprejel 295 sklepov. Prav ta- 
ko pa je dal 2.397 soglasij za 
uvoz potrebnih zdravil. 

Težave pri izvajanju 
zakonov 

Poseben del Poročila opo- 
zarja, da prihaja do težav pri 
sprejemanju in izvajanju novih 
zakonov ter tolmačenju veljav- 
nih, kar onemogoča učinkovi- 
to izvajanje politike postopne- 
ga vračanja jugoslovanskih dr- 
žavljanov z začasnega dela v 
tujini. Pri tem Poročilo misli na 
njihovo delo v Jugoslaviji ob 
lastnem prispevku, s čimer bi 
lahko na svojski način prispe- 
vali k uresničevanju politike 
ekonomske stabilizacije. Zara- 
di tega je predlagano, da 
Skupščina SFRJ in ZIS storita 
vse za odpravo teh težav. 

Sicer pa je bilo na področju 
zdravstva, dela in socialnega 
varstva sprejetih 15 zveznih 
zakonov, ki jih izvajajo organi 
v republikah in pokrajinah. Po 
njih so organi federacije poo- 
blaščeni, da sprejmejo 31 
predpisov o izvajanju posa- 
meznih zakonov, med katerimi 
jih 8 še ni bilo sprejetih. 

Ni pa še določena metodolo- 
gija za trajno spremljanje izva- 
janja zakonov oziroma še nista 
določeni vsebina in način or- 
ganiziranja ter zbiranja po- 
trebnih podatkov. 

Leta 1982 je Komite pripravil 
5 zakonov, ki jih je sprejel 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ: 
o evidencah na področju dela, 
o prometu s strupi, o pogojih 
menjave in transplantacije de- 
lov človeškega telesa zaradi 
presajanja za zdravljenje, o ra- 
čunanju časa in o uporabi in 
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varstvu Rdečega križa Jugo- 
slavije. 

Doslej pa je bilo za področja, 
za katera je pristojen ta zvezni 
organ, sklenjenih skupaj 14 
dogovorov in družbenih dogo- 

vorov. 
Pri izvajanju upravnega nad- 

zorstva nad zakonitostjo dela 
OZD, ki imajo detaširane obra- 
te v tujini, je strokovna služba 
Komiteja lani opravila pregled 

v več predstavništvih, ki je za- 
jel pogoje za pošiljanje delav- 
cev na delo v tujino. Pri tem je 
bilo ugotovljeno, da nekatere 
OZD niso uredile delovnoprav- 
nega statusa delavcev v skladu 

z veljavnimi predpisi. Delavci 
med bivanjem v tujini tudi ne 
morejo uresničevati pravic, 
obveznosti in odgovornosti na 
način, ki je določen s splošni- 
mi akti. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Nedosledno izvajanje predpisov o 

delovanju enotnega jugoslovanskega trga 

• Pojave s katerimi se spodkopava enotni trg je težko odkriti zaradi pomanjkanja 
ustreznih dokazov, kot tudi dejstva, da so največkrat prikriti s samoupravnimi 
sporazumi o združevanju dela in sredstev 

• S spremembami in dopolnitvami deviznega zakona so ustvarjeni pogoji za sirse 
samoupravno povezovanje združenega dela na enotnem jugoslovanskem 
prostoru in to ne samo zaradi odločanja zaradi delitve deviz, ampak tudi zaradi 
skupnega planiranja izvoza 

• Politika posebnih davkov na promet negativno vpliva na delovanje trga, ker 
posebno davčne stopnje niso enake v vseh regijah, kar povzroča oblikovanje 
različnih cen za iste izdelke 

• Kazensko-pravne določbe o varstvu enotnega trga se premalo izkoriščajo v 
praksi 

Vse pogostješi pojavi spod- 
kopavanja jugoslovanskega 
trga in zapiranja v republiške 
in pokrajinske meje, kot tudi 
številni problemi pri delovanju 
trga so predvsem rezultat do- 
ločenih materialnih odnosov v 
gospodarstvu in na trgu, pa tu- 
di neustrezne uporabe veljav- 
nih predpisov, s katerimi se 
neposredno ureja enotni trg. 
Glede na pomen enotnega ju- 
goslovanskega trga za uresni- 
čevanje razvojne politike in 
politike ekonomske stabiliza- 
cije je nujno treba pospešiti 
aktivnosti na vseh področjih 
zaradi sprejemanja ukrepov za 
odpravljanje vzrokov, ki spod- 
kopavajo odnose na tem po- 
dročju. 

V skladu z vsemi prizadeva- 
nji, kot tudi š sklepi Zveznega 
zbora in Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, spreje- 
timi 30. decembra 1982, je 
Zvezni izvršni svet poslal dele- 
gatom v Skupščini SFRJ Anali- 
zo o izvrševanju zveznih zako- 
nov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki se nanašajo 
na enotnost jugoslovanskega 
trga, ter njihova uporaba s ka- 
zenskega vidika. 

NEZAKONITO 
OBNAŠANJE OZD PRI 
PROMETU BLAGA IN 
STORITEV 

V analizi je najprej govora o 
izvajanju Zakona o temeljih 
poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela na področju pro- 
meta blaga in storitev in o si- 
stemu ukrepov, ki preprečuje- 
jo spodkopavanje enotnega 
jugoslovanskega trga, našteti 
pa so primeri, ki kažejo neu- 
strezno uporabo njihovih do- 
ločb. Tako je med drugim pou- 
darjeno, da organizacije zdru- 
ženega dela, katerih proizvo- 
dov ni dovolj na trgu, največ- 
krat prodajajo svoje proizvode 
kupcem v okviru republiških, 
pokrajinskih in regionalnih po- 
dročij in to prek lokalnih pro- 
metnih organizacij. 

So tudi primeri povezovanja 
in pogojevanja prodaje defici- 
tarnih proizvodov s prodajo 
drugega blaga, po katerem ni 
povpraševanja in interesa na 
trgu, zelo pogost je tudi pojav, 
da je dobava posameznega 
blaga pogojena z vezanjem di- 
narskih sredstev za investicije, 
s plačevanjem vnaprej, z de- 

viznim kritjem ali pa se zahteva 
ustrezna dinarska protivre- 
dnost. 

Velike prometne organizacje 
pogojujejo kupovanje blaga z 
različnimi zahtevami, kot so 
ugodnejši pogoji prodaje, ve- 
zanje sredstev za graditev po- 
slovnih prostorov, vračanje 
neposrednega blaga in drugo. 
Pogosto se tudi dogaja, da se 
blago zadržuje zaradi pričako- 
vanja povišanja cen, so pa tudi 
pojavi zapiranja trga v okvire 
velikih proizvodno-prometnih 
sistemov, ki pokrivajo velika 
potrošniška središča. 

Takšni pojavi, ki spodkopu- 
jejo enoten jugoslovanski trg, 
se zaradi pomanjkanja ustrez- 
nih dokazov težko odkrivajo in 
dokazujejo, kot tudi zaradi dej- 
stva, da se največkrat prikriva- 
jo s samoupravnimi sporazumi 
o združevanju dela in sredstev. 
Pri tem je značilno, da organi- 

zacije združenega dela, ki so 
prizadete s takšnimi dejanji, 
zelo redko zahtevajo varstvo 
svojih interesov. To lahko ra- 
zumemo kot prizadevanje za 
dobavo blaga ne glede na po- 
goje. Z druge strani pa so 
družbenopolitične skupnosti 
strpne do takšnih pojavov, po- 
gosto pa jih s svojimi odloči- 
tvami podpirajo. 

MONOPOLNI 
SPORAZUMI 

Podobni pojavi so našteti, 
ko je govora o uporabi Zakona 
o zatiranju nelojalne konku- 
rence in monopolnih sporazu- 
mov. Od organizacij združene- 
ga dela se zahteva, da določe- 
ne storitve, ki spremljajo pro- 
met blaga, opravljajo z organi- 
zacijami z določenegapodroč- 
ja. Pogosti so tudi primeri, da 
posamezne organizacije zdru- 
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ženega dela sporazumno ome- 
jujejo, pogosto pa tudi prene- 
hajo s proizvodnjo, da bi izsilili 
povečanje cen. Prav tako se 
pojavljajo sporazumi o cenah, 
s katerimi se ustvarja mono- 
polni položaj na trgu. 

Kršilce tega zakona pa je 
težko odkriti, ker se monopol- 
ni sporazumi večinoma realizi- 
rajo brez pisanih dokumentov. 

Kot je poudarjeno v analizi, 
se ne spoštujejo niti določbe 
Zakona o omejitvah trga in 
prostega prometa blaga in 
storitev, ki imajo pomen za 
vso državo. Ta zakon določa 
primere in pogoje, pod kateri- 
mi sme Zvezni izvršni svet 
predpisati določene omejitve 
trga, ki se uporabljajo enotno 
za celotno ozemlje SFRJ. V 
pogojih pomanjkanja posa- 
meznih proizvodov široke po- 
rabe so družbenopolitične 
skupnosti prevzele uvajanje 
raznih oblik smotrnega preskr- 
bovanja (prek bonov, kartic in 
seznamov), s čimer je bilo 
ustvarjenih več lokalnih trgov. 
Na ta način je prišlo do kršenja 
določb omenjenega zakona, 
kot tudi do kršenja ustavnih 
predpisov o enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

V dvoletni uporabi Zakona o 
obveznem združevanju dela 
in sredstev organizacij zdru- 
ženega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev, s 
proizvajalnimi organizacijami 
združenega dela niso bili do- 
seženi pomembnejši uspehi. 
To pa predvsem zaradi oteže- 
nih pogojev gospodarjenja, do 
katerih je prišlo zaradi po- 
manjkanja reprodukcijskega 
materiala, posameznih vrst 
proizvodov in sredstev za 
združevanje in prav tako zara- 
di nedoslednega obnašanja 
organizacij združenega dela. 
Zavoro za razvoj procesa zdru- 
ževanja, s tem pa tudi izvajanja 
tega zakona, predstavlja eno- 
stranska obveznost združeva- 
nja samo prometnih organiza- 
cij, medtem ko je združevanje 
proizvodnih organizacij samo 
predvideno. 

ODSTOPANJA PRI 
UPORABI ZAKONA 
O CENAH 

Zaradi nezagotovljenih ma- 
terialnih in drugih pogojev ni 
bil dovolj uresničen vpliv zdru- 
ženega dela na oblikovanje 
cen in tudi tržne zakonitosti 
niso prišle do polnega izraza. 
Obenem je prišla do izraza ne- 
zadostna samoupravna uskla- 
jenost reprodukcijsko in do- 
hodkovno povezanih delov 
združenega dela. 

Z druge strani pa je porazde- 
litev pristojnosti pri oblikova- 

nju cen med družbenopolitič- 
nimi skupnostmi omogočjlo, 
da pridejo do izraza ožji intere- 
si, kar je povzročilo neenake 
pogoje gospodarjenja, obe- 
nem pa otežilo izvajanje dogo- 
vorjene politike cen - je pou- 
darjeno v analizi glede uresni- 
čevanja Zakona o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontro- 
li cen. 

Najpogostejša odstopanja 
pri izvrševanju zakona se ka- 
žejo v določanju višjih cen or- 
ganizacij združenega dela od 
cen, ki so bile oblikovane na 
podlagi predpisov, v poveča- 
nju cen zaradi spremenjenih 
pogojev prodaje, v razglasitvi 
obstoječih proizvodov za no- 
ve, da bi se določila višja cena, 
v neupravičenem povečanju 
števila posredovalcev v pro- 
metu, ki zaračunavajo večji 
znesek na račun prometnih 
stroškov, kot dovoljujejo ve- 
ljavni predpisi in tako hkrati 
povečujejo končno ceno. 
Takšni in podobni pojavi, kot 
tudi administrativno urejanje 
cen, neugodno vpliva na izva- 
janje dogovorjene politike na 
tem področju. Zato je treba 
omogočiti svobodnejše delo- 
vanje tržnih zakonov in prena- 
šanje odgovornosti za gibanje 
cen na združeno delo. 

NEZADOSTNA 
MEDSEBOJNA 
USKLAJENOST 
RAZVOJNIH NAČRTOV 

Ko je govora o Zakonu o te- 
meljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije, je poudar- 
jeno, da se njegove določbe 
uresničujejo prek srednjeroč- 
nih razvojnih načrtov in letnih 
dokumentov tekoče ekonom- 
ske politike, v katerih so na- 
tančno obdelane srednjeročne 
naloge. 

Pri tem je poudarjeno, da 
nezadostna medsebojna us- 
klajenost razvojnih planov 
povzroča resne probleme pri 
uresničevanju dogovorjene ra- 
zvojne politike. V praksi priha- 
ja do precejšnjih odstopanj od 
zakonskih določb, ker se ne 
izpolnjujejo planske naloge, 
zaradi česar prihaja do motenj 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

V zvezi z Zakonom o prome- 
tu blaga in storitev s tujino je v 
analizi govora o izvajanju do- 
ločb v zvezi z določanjem bla- 
govnih in deviznih kontingen- 
tov, ki se uvajajo za uvoz dolo- 
čenih proizvodov zaradi zašči- 
te domače proizvodnje. Dolo- 
čanje in delitev kontingentov 
se opravlja na podlagi samou - 
pravnih sporazumov organiza- 
cij združenega dela. 

V primerih preveč poudarje- 
ne zaščite domače proizvod- 
nje prihaja do monopolnega 
položaja ene ali več proizvo- 
dnih organizacij, iz ene ali več 
republik ali pokrajin, kar lahko 
vpliva na neenakomerno pre- 
skrbovanje jugoslovanskega 
trga. Pojavlja se prednostno 
preskrbovanje določenega po- 
dročja z deficitarnimi proizvo- 
di ter dobavi blaga pod neena- 
kimi pogoji. 

V zvezi s tem zakonom so v 
analizi poudarjeni posamezni 
predpisi, od katerih so za delo- 
vanje trga najpomembnejši ti- 
sti, ki se nanašajo na blagovne 
režime oziroma urejanje izvo- 
za in uvoza blaga, kot tudi po- 
goje, merila in način določanja 
blagovnih in deviznih kontin- 
gentov za uvoz in izvoz. 

USTVARJENI POGOJI 
ZA ŠIRŠE 
SAMOUPRAVNO 
POVEZOVANJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

Uporaba posameznih do- 
ločb Zakona o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih 
s tujino je po oceni v analizi 
pripeljala do regionalnega za- 
piranja v okvire republik in po- 
krajin, s tem pa do spodkopa- 
vanja enotnega trga. K temu je 
pripomoglo tudi to, da so bile 
projekcije plačilnobilančnih 
projekcij obravnavane kot re- 
publiške bilance, da so repu- 
bliške in pokrajinske samou- 
pravne interesne skupnosti 
delile devize na organizacije 
združenega dela iz svoje repu- 
blike oziroma pokrajine, kot 
tudi praksa, da se samouprav- 
no sporazumevanje vzpostav- 
lja samo v okviru ene republike 
ozrioma pokrajine. 

Podzakonski predpisi in 
drugi splošni akti, ki so bili iz- 
dani na podlagi tega zakona, 
niso prispevali k reševanju te- 
ga problema. Zaradi tega so 
bile decembra 1982 sprejete 
spremembe in dopolnitve tega 
zakona in so bili ustvarjeni po- 
goji za širšo samoupravno po- 
vezovanje združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem pro- 
storu in sicer ne samo zaradi 
odločanja o delitvi deviz, am- 
pak tudi zaradi skupnega pla- 
niranja izvoza in proizvodnje 
za izvoz. 

Glede Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma je v analizi med drugim 
poudarjeno, da je organizira- 
nost bančnega sistema po teri- 
torialnem načelu logična po- 
sledica premajhne integrira- 
nosti gospodarstva na eko- 
nomskih osnovah in obenem 
krepitve vpliva družbenopoli- 

tičnih skupnosti na tokove 
družbene reprodukcije. 

Regionalnost temeljnih in 
združenih bank nujno povzro- 
ča razdrobitev bančnih siste- 
mov, zaradi česar prihaja do 
pogostih prekinitev denarnih 
tokov in spodkopavanja delo- 
vanja denarnega sistema. Re- 
šitev teh problemov je v direkt- 
ni odvisnosti od preprečevanja 
nadaljnjega odtujevanja do- 
hodka združenega dela in 
ustvarjanja pogojev za krepi- 
tev ekonomskih zakonov, ki 
bodo proizvodne subjekte 
usmerjali v integracijo na do- 
hodkovni podlagi. 

Zaradi doslednega izvajanja 
tega zakona so bili sprejeti 
podzakonski predpisi, ki ureja- 
jo pravico gospodarstva in 
prebivalstva za pridobitev kre- 
ditov. 

UKREPI CARINSKE 
ZAŠČITE 

Izvajanje določb Carinskega 
zakona o posebnih ukrepih 
carinske zaščite in sezonskih 
carinskih stopnjah, ki se nepo- 
sredno nanašajo na delovanje 
trga, se odvija prek podzakon- 
skega predpisa, ki ga je sprejel 
Zvezni izvršni svet v soglasju z 
republikami in pokrajinama. 
Zvezni izvršni svet povečuje 
oziroma zmanjšuje carinske 
stopnje, kadar se na tujem trgu 
pojavijo spremembe, ki bi ob 
veljavnih carinskih stopnjah 
negativno vplivale na notranji 
trg. Prav tako določa sezonske 
carinske stopnje za kmetijske 
pridelke, kadar veljavne carin- 
ske stopnje ne zagotavljajo 
stabilnosti domače proizvod- 
nje in domačega trga. Uporaba 
teh predpisov ni imela negativ- 
nih učinkov na delovanje trga. 

V zvezi z Zakonom o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev 
v prometu je poudarjeno, da 
deluje kot ekonomski instru- 
ment na enotnem trgu samo 
temeljni prometni davek (v pri- 
stojnosti federacije), ki deluje 
po enakih stopnjah, enakih 
oprostitvah in olajšavah. 

Z druge strani pa politika 
posebnih davkov, ki so v pri- 
stojnosti republik, pokrajin in 
občin, negativno vpliva na de- 
lovanje trga. 

Posebne davčne stopnje. 
praviloma niso enake v vseh 
regijah, kar prispeva k obliko- 
vanju različnih cen za iste 
proizvode, s tem pa tudi do 
različnega položaja proizvajal- 
cev teh proizvodov. Zaradi te- 
ga je treba z dogovarjanjem 
republik in pokrajin ne samo 
uskladiti temelje politike po- 
sebnega davka s politiko te- 
meljnega prometnega davka, 
ampak je treba medsebojno 
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uskladiti politiko obdavčenja s 
posebnim davkom, vsaj za ti- 
ste proizvode, ki so pomemb- 
nejši za življenjsko raven ali ki 
imajo večji pomen za stabil- 
nost trga. 

Tudi na tem področju je 
Zvezni izvršni svet, v soglasju s 
pristojnimi republiškimi in po- 
krajinskimi organi, sprejel več 
predpisov o povečanju, zmanj- 
šanju ali ukinitvi temeljnega 
prometnega davka za določe- 
ne proizvode, kar je prispevalo 
k enotnemu sistemu obdavče- 
nja v državi. 

SPLOŠNI AKTI, KI 
UREJAJO ENOTNI TRG 

Poseben del analize je po- 
svečen sprejemanju in izvaja- 
nju splošnih aktov, ki zagotav- 
ljajo redno delovanje enotne- 
ga jugoslovanskega trga. Pou- 
darjeno je, da skupščina SFRJ 
zaradi uresničevanja ciljev in 
nalog, določenih z družbenim 
planom, vsako leto sprejema 
resolucijo, ki določa temeljne 
naloge družbenoekonomske- 
ga razvoja. S tem aktom so 
predvideni tudi ukrepi in aktiv- 
nosti za ohranitev enotnega 
trga, njegovo boljšo organizi- 
ranost in preskrbljenost. Ven- 
dar pa izvajanje dosedanjih re- 
solucij ni bilo popolnoma ure- 
sničeno, kar je imelo za posle- 
dico težje izvrševanje družbe- 
nih razvojnih planov. 

Sprejet je bil tudi družbeni 
dogovor o uresničevanju poli- 
tike razvoja agroindustrijskega 

kompleksa, ki določa ukrepe 
za realizacijo planiranega ra- 
zvoja proizvodnje hrane. Kljub 
temu pa so bile planske po- 
stavke s tega področja samo 
deloma uresničene, predvsem 
zaradi slabe organizacije, pre- 
majhne izkoriščenosti proizvo- 
dnih zmogljivosti in pomanjka- 
nja reprodukcijskega materia- 
la. Vsako leto je sklenjen tudi 
družbeni dogovor o izvajanju 
politike cen. Dogovorjena poli- 
tika na tem področju pa se do- 
slej ni uresničevala tako kot je 
bilo predvideno in so visoke 
cene izzvale številne motnje na 
trgu. 

V splošne akte, ki urejajo 
odnose na trgu sodijo tudi 
družbeni dogovori o preskrbo- 
vanju, ki so bili sklenjeni v letih 
1981 in 1982, kot tudi družbeni 
dogovor o zagotavljanju in 
uporabi deviz za plačilo pre- 
dnostnega uvoza za določene 
proizvode oziroma surovine za 
njihovo proizvodnjo, ki je bil 
sprejet letos. Razen naštetih 
so bili sklenjeni ustrezni dogo- 
vori za posamezna področja 
oziroma družbeni dogovori, 
katerih namen je hitrejši druž- 
benoekonomski razvoj. Za ož- 
ja območja družbenoekonom- 
skih odnosov so bili sklenjeni 
tudi samoupravni sporazumi, v 
katerih organizacije združene- 
ga dela urejajo in rešujejo 
medsebojne odnose in uresni- 
čujejo posamezne in skupne 
cilje na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

V posebnem poglavju anali- 

ze je govora o kazensko-prav- 
nem aspektu uporabe zveznih 
predpisov, ki urejajo področje 
trga. Poudarjeno je, da so pro- 
tipravna obnašanja, s katerimi 
se spodkopava enotni trg v teh 
predpisih klasificiran kot kaz- 
nivo dejanje, gospodarski pre- 
stopki in prekrški in da so za ta 
dejanja predvidene ustrezne 
sankcije. 

Prav tako je ocena, da pri 
uporabi kazensko-pravne vse- 
bine, katerih namen je zago- 
tavljanje varstva delovanja 
enotnega trga ni bilo opaziti 
resnejših pomanjkljivosti. Pre- 
dvidene denarne kazni za po- 
samezne gospodarske pre- 
stopke in prekrške so postale 
neustrezne zaradi padca vre- 
dnosti dinarja. Zato bo s spre- 
membami in dopolnitvami za- 
kona o gospodarskih prestop- 
kih in prekrških, s katerimi se 
kršijo zvezni predpisi in kate- 
rih sprejetje je v teku, povečan 
zakonski minimum in maksi- 
mum teh kazni. 

Določbe kazenskega prava 
se premalo uporabljajo v prak- 
si, o čemer govorijo statistični 
podatki in ocene organov jav- 
nega tožilstva. Od skupnega 
števila pravnomočno obsoje- 
nih oseb za vsa kazniva deja- 
nja od leta 1977 do 1981 je bilo 
v tem obdobju relativno malo 
fizičnih in pravnih oseb spoz- 
nanih za krive zaradi kršenja' 
enotnosti jugoslovanskega 
trga. Pri tem je najpogostejše 
kaznivo dejanje - izdajanje če- 
kov brez kritja. V tem obdobju- 

je bilo za gospodarske pre- 
stopke in prekrške spoznanih 
za krive relativno malo oseb. 
Temeljni vzroki za neučinkovi- 
to odkrivanje deliktov s kateri- 
mi se spodkopujejo odnosi na 
trgu so v dejstvu, da je številne 
med njimi težko odkriti in še 
teže dokazati, kot tudi v poja- 
vu, da oškodovane organizaci- 
je združenega dela ne prijavijo 
zaradi nezakonitega obnaša- 
nja svojega partnerja, ker se 
bojijo, da bi prišlo do prekini- 
tve poslovnih stikov. V isti 
smeri delujejo tudi lokalistične 
težnje pri organih pregona, ki 
se kažejo v varstvu »domačih« 
organizacij združenega dela. 
Zaradi tega je neskladje med 
podatki in ocenami organov 
družbenopolitičnih skupnosti 
o vse pogostejših pojavih 
spodkopavanja in zapiranja 
trga z ene in obsega represiv- 
nih ukrepov, ki se sprejemajo 
zoper fizične in pravne osebe, 
ki ga spodkopavajo z druge 
strani. 

Da bi odpravili vzroke spod- 
kopavanja enotnega trga, je 
poudarjeno na koncu, je treba 
okrepiti aktivnost vseh dejav- 
nikov v sistemu družbenega 
varstva, kar se posebej nanaša 
na organe za odkrivanje in 
preganjanje ter na sodišča. 
Prav tako je treba sprejeti 
ukrepe, s katerimi bo zagotov- 
ljena sprememba obnašanja 
organizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti 
za dosledno uporabo obstoje- 
čih predpisov. 
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