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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 
Cena 50 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
11. marca 1986 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za torek, 11. marca 1986. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo o potrebah, možnostih in pogojih za izobraže- 
vanje in zaposlovanje mladih; 

analizo uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev - 
ključna smer stabilizacije; 

- informacijo o kršitvah družbene lastnine in drugih pojav- 
nih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in 
njenega varstva. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog družbenega dogovora o zagotovitvi sredstev za 
izgradnjo in ureditev spominskega obeležja »Sremski front«: 

- osnutek dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financi- 
ranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v 
Jugoslaviji, in za pripravo jugoslovanskih športnikov za ude- 
ležbo na olimpijskih igrah; 

- predlog odloka o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih SKupnosti v aepozit pri Narodni 
banki Slovenije; 

- statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji; 

- osnutek odloka o strategiji tehnološkega razvoja SFR 
Jugoslavije z osnutkom strategije tehnološkega razvoja SFR 
Jugoslavije; 

- soglasja k statutom visokošolskih organizacij združe- 
nega dela. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- program raziskav za preseganje tehnološkega in znan-- 

stvenega zaostajanja. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PRILOGA: 

OSNUTEK ODLOKA 
o strategiji tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije.(ESA-877) 

OSNUTEK STRATEGIJE 
tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-877) 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR OBČIN 

STALISCE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ OBČINE 
GROSUPLJE ZA POENOTENJE 
FINANCIRANJA POTREB SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE V SREDNJEROČNEM 
OBDOBJU 1986-1990 

Na pobudo Sveta za splošno ljudsko obrambo in, druž- 
beno samozaščito Skupščine občine Grosuplje je skupina 
delegatov za delegiranje v zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije na sestanku delegacij obravnavala problematiko 
financiranja potreb na področju splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. Sprejela je mnenje, cfg bi bilo 
potrebno financiranje SLO in DS v Sloveniji bolj enotno 
urediti za riaslednje srednjeročno obdobje in sicer glede 
na pomen tega področja in ob upoštevanju dejstva. da je 
varnost državnih meja enako pomembna za vse občane, 
ne glede na to v kateri slovenski občini živijo. Poi sedanji 
ureditvi morajo delovne organizacije, ki sicer delujejo na 
istem trgu, združevati zelo različno višino sredstev, 
odvisno od tega v kateri občini imajo sedež. Po neprever- 
jenih podatkih združujejo delovne organizacije ljubljan- 
skih občin iz svojega dohodka 0.19% od bruto osebnega 
dohodka za potrebe SLO in DS, v občini Grosuplje na 
primer 0,50% in v občini Logatec 0,65%. Po usmeritvah za 
naslednje srednjeročno obdobje naj bi iz občinskih prora- 
čunov zagotovili 40-45% potrebnih sredstsv za SLO in DS 
v občini. Delovne organizacije naj bi po samoupravnih 
sporazumih zagotovile 40-45% v občini potrebnih sred- 
stev ter iz svojih sredstev financirale še lastne obrambne 
priprave v višini do največ 15% sredstev namenjenih zua 
SLO in DS v občini. 

Glede na to. da obseg dovoljene splošne porabe v obči- 
nah še vedno ne temelji na objektivnih kriterijih, v prora- 
čun pa so bili prenešeni tudi izdatki za osebne dohodke 
občinskih štabov TO in se ne vštevajo več v sredstva za 
SLO in DS v občini, se je možnost financiranja teh potreb 
iz proračunov še zmanjšala, tako, da bo v občini Grosuplje 
možno zagotoviti le 2,5% potrebnih sredstev v proračun 
(namesto 40 - 45%), po samoupravnih sporazumih bodo 
morale delovne organizacije zagotoviti 79,5% (narpesto 40 
- 45%) in za lastne obrambne priprave bodo delovne 

. organizacije morale nameniti 18% potrebnih sredstev 
(namesto le 15%). Poleg tega morajo seveda delovne orga- 
nizacije zagotoviti sredstva za zaklonišča ter do leta 1987 
še minimum sredstev FtBK zaščite. 

Glede na navedeno predlagamo, da Izvršni svet skupš- 
čine SR Slovenije to problematiko prouči ter za srednje- 
ročno obdobje 1986-1990 zagotovi možnost financiranja 
potreb na področju SLO in DS v občinah: 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 3-4. 2. 1986 je v prilogi na strani 33 
prišlo do napake v naslovu članka, ki se pravilno glasi: 

Raziskovalni program Raziskovalne skupnosti Slovenije s 
programom raziskav za preseganje tehnološkega in znan- 
stvenega zaostajanja. Enak naslov mora biti tudi na prvi 
strani v isti številki Poročevalca. 

Bralcem se z% napako opravičujemo. 

- iz proračunov občin po enotnih kriterijih do višine, ki 
je dogovorjena v usmeritvah. — 

Le tako bo možno v občinah, ki imajo sedaj razmeroma 
zelo nizko dovoljeno višino splošne porabe, zagotoviti 
izvrševanje usmeritev o financiranju SLO sin DS v obči- 
nah, delovne organizacije pa postaviti v približno enako- 
vreden položaj glede obveznosti do financiranja SLO in 
DS v občini. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA   

Tudi na Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Grosup- 
lje postavila enako pobudo v zvezi s poenotenjem financiranja 
potreb splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
srednjeročnem obdobju 1986-1990. 

Financiranje nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite je opredeljeno z določili 286. do 294. člena 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. 
list SRS, št. 35/82 in 22/83). Sredstva za uresničevanje progra- 
mov splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite se 
zagotavljajo iz proračunov občin in republike'ter iz dohodka 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti za lastne in 
skupne programe. Osnova za zagotavljanje sredstev za .ures- 
ničevanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v krajevnih skupnostih, skupnih nalog za območje 
občine ter za uresničevanje načela vzajemnosti pri zagotavlja- 
nju izenačevanja materialnih pogojev za razvoj teritorialne 
obrambe in drugih nalog, ki so skupnega pomena za 
obrambno pripravljenost SR Slovenije so programi razvoja s 
katerimi se določi višina prispevka iz dohodka. Le-ta je 
različna od občine do občine glede na doseženo razvitost 
obrambnih in samozaščitnih priprav, potreb in nalog na posa- 
meznem območju. 

Obstoječi sistem financiranja nalog splošne ljudske 
obrambe iz dveh virov (proračunov in iz dohodka) zagotavlja 
neposreden vpliv delovnih ljudi in občanov na izvajanje 
obrambnih in samozaščitnih priprav in s tem prispeva k 
podružbljanju obrambno-samozaščitnega sistema. 

Kljub usmerjanju planiranja in financiranja nalog splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, so med občinami 
velike razlike glede na naloge, potrebe in doseženo razvitost 
obrambno-samozaščitnih priprav iz česar izhajajo programi 
razvoja in zate tudi tako različne prispevne stopnje za zago- 
tavljanje sredstev za izvajanje nalog skupnega pomena za 
območje občine. 

Tako je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel po 
predhodnem mnenji: Sveta Predsedstva SR Slovenije za ljud- 
sko obrambo na seji 8. 11. 84 Usmeritve za planiranje splošne 
ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v 
obdobju 1986-1990, v katerih je bila dana naslednja načelna 
usmeritev strukture virov sredstev za financiranje neposred- 
nih nalog splošne ljudske obrambe: 

- iz dohodka organizacij združenega dela in drugih na 
podlagi samoupravnega združevanja za uresničevanje nalog 
skupnega pomena na območju posamezne občine okvirno 
okoli 40-45% vseh sredstev: 

- iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti okvirno 
okoli 40-45% vseh sredstev: 

- iz dohodka organizacij združenega dela za lastne 
obrambne priprave največ 15% vseh sredstev. 

Usmeritev, da naj bi iz proračunov družbenopolitičnih skup- 
nosti namenjali 40-45% vseh sredstev je bila dana ob dejstvu, 
da se iz teh sredstev financirajo tudi osebni dohodki in sklad 
skupne porabe delavcev občinskih štabov teritorialne 
obrambe. S prenosom financiranja osebnih dohodkov in 
sklada skupne porabe iz proračunskega namena 02 - ljudska 
obramba v proračunski namen 01 - dejavnost organov druž- 
benopolitičnih skupnosti v začetku leta 1985 ob istočasnem 
omejevanju rasti dogovorjenega obsega splošne porabe se je 

2 poročevalec 



v globalu delno zmanjšal delež proračunskih sredstev v skup- 
nih sredstvih za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

Tudi za leto 1986 je bilo dolpceno tako z zvezno kot tudi 
republiško resolucijo o uresničevanju družbenega plana ome- 
jevanje rasti splošne porabe oziroma zaostajanje rasti splošne 
porabe za rastjo dohodka. Uresničevanje politike splošne 
porabe v občinah je podrobno urejeno z dogovorom o splošni 
porabi občin. Omejitev rasti splošne porabe velja tako kot v 
celotnem obdobju 1981-1985 tudi za področje splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite. Izven omejevanja rasti 
splošne porabe se v letu 1986 obravnavajo le sredstva za 
priznavalnine borcem narodnoosvobodilne vojne, ki se bodo 
oblikovala v skladu z zakoni, družbenimi dogovori in merili. 

Glede na to ni mogoče sprejeti pobude skupine delegatov iz 
občin Grosuplja, da naj izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči problematiko financiranja nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v obdobju 1986-1990 ter 
zagotovi možnost financiranja iz proračunov občin po enot- 
nih kriterijih, do višine dogovorjene v usmeritvah. 

Če bi hoteli zagotoviti doseganje proračunskih sredstev v 
višini okoli 40- 45% vseh sredstev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito že v letu 1986 bi morali ob 
omejevanju globalne rasti splošne porabe delimirati rast sred- 
stev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
vendar ob občutnem zmanjševanju, rasti sredstev za ostale 
proračunske namene. Bistveno omejevanje rasti ostalih pro- 
računskih namenov zlasti sredstev za dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti bi še bolj zaostrilo problem 
zagotavljanja sredstev za osebne dohodke delavcev upravnih 
in pravosodnih organov. 

V naslednjih letih bo proučena možnost delnega delimitira- 
nja rasti sredstev za ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščto tako, da bi postopno le dosegli večji delež proračun- 
skih sredstev v vseh sredstvih za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Zlasti bo to vprašanje proučeno ob 
prenosu nalog nabora, popolnitve in mobilizacije na pristojne 
republiške organe in organe drugih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Grosuplje za poenotenje financiranja potreb splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v srednjeročnem obdobju 1986—1990 

Odbor Zbora občin za družbenopolitič- 
ni in komunalni sistem je na seji dne 28. 
1. 1986 obravnaval navedeno pobudo. 

Odbor je bil tudi seznanjen s stališčem, 
ki ga je do pobude zavzel Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je 
problematika financiranja splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite 
aktualna in prisotna tudi širše, saj so 
kljub usmerjanju planiranja in financira- 
nja nalog za te namene, med občinami 
velike razlike glede na naloge, potrebe in 
doseženo razvitost obrambno-samozaš- 
čitnih priprav, iz česar tudi izhajajo raz- 
vojni programi ter zato tudi različne pri- 
spevne stopnje za zagotavljanje sredstev 
za izvajanje nalog, ki so skupnega pome- 
na za občine. Čeprav mora biti občina 
kot družbenopolitična skupnost v celoti 
odgovorna za vse zaščitne naloge na 
svojem področju, velja splošna ugotovi- 
tev, da dajejo občine, nominalno vzeto, 
manj sredstev za te namene. Seveda tiči 
osnoven razlog v zelo okleščenih občin- 
skih proračunih, še zlasti manj razvitih 
občin in čeprav se je skušalo zadeve 
uspešneje reševati s programi vzajemno- 
sti, predvsem za naloge, ki so širšega 
pomena, predstavlja tak način veliko 
obremenitev za posamezno občino. 
Vprašanje oziroma problematika je še to- 
liko bolj pereča in aktualna, ker je za leto 

1986 že določena resolucijska omejitev 
rasti splošne porabe oziroma zaostajanje 
le-te za rastjo dohodka. Omejevanje rasti 
splošne porabe pa velja tako kot v prejš- 
njem obdobju (1981-1985) tudi za po- 
dročje splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Ob tem ye bilo tudi 
poudarjeno, da so sicer nekatere aktiv- 
nosti za razreševanje te problematike že 
stekle na raznih nivojih in sicer za pove-' 
čanje deleža sredstev za te namene, ob 
tem, da je možno nekatere rešitve raci- 
onalizirati v tem smislu, da bodo lažje 
izvedljive v praksi, pa tudi materialne ob- 
veznosti je možno do neke mere podalj- 
šati. Seveda pa težave vsaj v tem letu ne 
bodo odstranjene. 

V nadaljevanju se je odbor, ki je nače- 
loma podprl pobudo, tudi strinjal v mne- 
nju, da v tem obdobju ni možno pričako- 
vati, da bi občine vse naloge, ki zadevajo 
potrebe splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite uspele financirati 
iz proračunskih sredstev, zato bo nujno 
potrebno poiskati neko ustreznejšo reši- 
tev oziroma ukrep v smislu zmanjševanja 
sedaj prisotnih velikih razlik med posa- 
meznimi občinami. Gotovo pa bo le treba 
nekatere stvari poenotiti in se dogovoriti 
za neke skupne okvire proračunske pora- 
be. Širše gledano se pobuda nanaša 
pravzaprav na celoten kontekst splošne 
porabe in je zatorej vsebinsko širša ter bi 

jo s tega vidika kazalo proučiti oziroma 
pritegniti k sodelovanju poleg Republi- 
škega sekretariata za ljudsko obrambo 
tudi Republiški sekretariat za finance in 
druge odgovorne dejavnike v republiki, 
da bi skupno izoblikovali približno enake 
kriterije za občine za neposredno zado- 
voljevanje potreb na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozašči- 
te. Letos bi morda skušali zadevo izbolj- 
šati tako, da bi na podlagi ugotovitve 
višine prispevkov, ki jih namen/a/o posa- 
mezne občine za te namene, skušali v, 
okviru resolucije dovoliti nekaterim obči- 
nam, ki so dejansko v skrajno težkem 
materialnem položaju, nekoliko hitrejšo 
oziroma večjo rast proračunske porabe. 
V prihodnje pa bo vsekakor treba prouči- 
ti možnost delimitiranja splošne porabe 
oziroma delnega delimitiranja rasti sred- 
stev za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito tako. da bi postopno 
le dosegli večji delež proračunskih sred- 
stev v vseh sredstvih za te namene. Prav 
tako pa bo treba skladno z uresničeva- 
njem usmeritev Skupščine o financiranju 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite iskati rešitve tudi v večjem pri- 
lagajanju nekaterih programov, intenziv- 
nejšem razvijanju načela vzajemnosti ter 
v/ možnostih poenotenja nekaterih zadev 
pri pripravi obrambnih razvojnih načrtov 
med občinami. 
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/z Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Nadaljnja krepitev in razvoj pravnega 

sistema SFRJ  

• Pri dosedanjem razvoju pravnega sistema SFRJ so bili doseženi pomembni 
uspehi, posebej po sprejetju Ustave SFRJ leta 1974 

Na podlagi, pcen in stališč v 
Analizi o stanju, temeljnih pro- 
blemih in smereh nadaljnjega 
razvoja pravnega sistema 
SFRJ, ki jo je 14. marca 1985 
sprejel Zvezni zbor Skuščine 
SFRJ, je Koordinacijska skupi- 
na tega Zbora, ki je morala pri- 
praviti Analizo in osnutek reso- 
lucije o pravnem sistemu SFRJ 
oblikovala in poslala delega- 
tom Skupščine SFRJ Osnutek 
resolucije o nadaljnjem izpo- 
polnjevanju in uresničevanju 
pravnega sistema SFRJ (AS 
704). Za sprejetje tega doku- 
menta je pristojen Zvezni zbor 

Pri pripravi Osnutka resolu- 
cije so delegati upoštevali Dol- 
goročni program ekonomske 
stabilizacije, kakor tudi Kritič- 
no analizo delovanja politične- 
ga sistema socialističnega sa- 
moupravljanja, posebej stališ- 
ča in ocene, ki so posebej po- 
membni za nadaljnjo graditev 
in uresničevanje pravnega si- 
stema SFRJ na temeljih, ki jih 
določa Ustava SFRJ Prav tako 
so pri pripravi tega dokumenta 
upoštevali politične opredeli- 
tve. zapisane v Programu ZKJ 
in dokumentih 12 kongresa 
ZKJ, kakor tudi v Sklepih CK 
ZKJ, sprejetih po tem kon- 
gresu. 

Osnutek resolucije govori o 
stanju in problemih v pravnem 
sistemu SFRJ, določa temelje 
politike, ki jo je treba izvajati v 
pravnem sistemu, in prinaša 
smernice oziroma ukrepe za 
izvajanje te politike. 

Hkrati z Osnutkom tega do- 
kumenta, je Koordinacijska 
skupina poslala delegatom tu- 
di delovne verzije orientacij- 
skih programov dejavnosti 
zborov Skupščine SFRJ pri iz- 
vajanju resolucije, ki naj bi jih 
sprejeli takoj po njenem spre- 
jetju. 

Osnutek resolucije v prvem 
delu, ko govori o stanju, po- 
udarja, da so bili pri doseda- 
njem razvoju pravnega siste- 
ma doseženi pomembni uspe- 
hi, posebej po sprejetju Ustave 
SFRJ leta 1974. Takrat je prišlo 
do pomembnih spremeb v 
pravnem sistemu, in sicer v 
skladu z družbenoekonomski- 
mi odnosi, ki temeljijo na ne- 
odtujljivih pravicah delavcev v 
družbeni reprodukciji in obli- 
kovanih odnosih v federaciji. 
Na tej podlagi sta bila obliko- 
vana celovit pravni sistem 
SFRJ in sistem zvezne zakono- 
daj, sprejeti so bili novi zvezni 
zakoni, intenziven pa je bil tudi 
razvoj republiške in pokrajin- 
ske zakonodaje na novih teme- 
ljih. Določitev neodtujljivih 
pravic delavcev je pomembno 
spodbudila tudi širši in dina- 
mični razvoj samoupravnega 
prava in sprejeti so bili številni 
samoupravni splošni akti 

Kljub nedvomnim dosežkom 
pri razvoju originarnega in 
zahtevnega pravnega sistema 
SFRJ, ki je prilagojen sociali- 
stičnemu samoupravljanju in 
federativni ureditvi, so se pri 
njegovem delovanju pokazali 
nekateri temeljni problemi in 
pomanjkljivosti. Tako Osnutek 
omenja, da vsebinsko niso v 
celoti uresničena temeljna 
ustavna ančela in inštituti, po- 
sebej pa ni razčlenjeno in v 
dovoli veliki meri zagotovljeno 
celovitejše in doslednejše 
uresničevanje ustavnega na- 
čela, da delo in rezultati dela 
opredeljujejo materialni in 
družbeni položaj človeka in da 
imajo delavci in drugi delovni 
ljudje prevladujoč .položaj v 
procesu družbene reprodukci- 
je in v družbi nasploh. 

Mimo tega na posameznih 

pravnih področjih pravne nor- 
me po svoji vsebini in kakovo- 
sti niso dovolj prispevale k po- 
polnejšemu in učinkovitejše- 
mu uresničevanju pravnega si- 
stema SFRJ, posebej glede za- 
gotavljanja pogojev za širši 
razvoj integracijskih procesov 
na samoupravnih temeljih na 
enotnem jugoslovanskem ob- 
močju. Pogosti so tudi primeri 
nespoštovanja in neizvajanja 
prava, kar je posebej poudarje- 
no pri neizvajanju zakonov in 
drugih pravnih predpisov, k 
čemur je prispeval tudi nedo- 
grajen, premalo sodoben in 
neučinkovit pravni mehanizem 
izvajanja normativnih aktov 

Z uporabo hitrega in skrajša- 
nega postopka pri sprejema- 
nju zakonov in drugih pravnih 
predpisov je bilo oteženo delo- 
vanje delegatskega sistema, 
aktivnejše sodelovanje združe- 
nega dela in iskanje kakovost- 
nejših noramtivnih rešitev. 
Večkratne negativne posledice 
za graditev pravnega sistema 
SFRJ so se pokazale tudi zara- 
di prenormiranosti družbenih 
razmerij na posameznih prav- 
nih področjih, posebej na po- 
dročjih gospodarstva in fi- 
nanc, kar je oviralo nadaljnji 
razvoj samoupravljanja, ome- 
jevalo svobodne pobude de- 
lavcev in drugih delovnih ljudi 
ter vpliv ekonomskih in drugih 
objektivnih zakonitosti. 

Ne uresničuje se ali se nedo- 
sledno uresničuje odgovor- 
nost samoupravnih in drugih 
družbenih subjektov pri obli- 
kovanju in izvajanju prava, v 

pravnem sistemu SFRJ ter v 
njegovih posameznih delih pa 
tudi ni nujne skladnosti med 
zajamčenimi pravicami, obvez- 
nostmi in odgovornostmi. Prav 
tako ni razvit sodoben in učin- 
kovit informacijski sistem na 
področju oblikovanja in izvaja- 
nja prava, premalo pa so izko- 
riščana tudi sredstva in rezul- 
tati družbenega sistema infor- 
miranja, kar je neugodno vpli- 
valo na kakovost in pravočas- 
no spremljanje ter nadzorova- 
nje izvajanja normativnih 
aktov. 

POMANJKLJIVOSTI 
PRI OBLIKOVANJU IN 
IZVAJANJU ZAKONOV 

Osnutek resolucije posebej 
opozarja na probleme in po- 
manjkljivosti pri oblikovanju in 
izvajanju zakonov in drugih 
pravnih predpisov, kakor tudi 
na te probleme na področju 
samoupravnega prava. 

Poudarjena je vloga tako 
imenovanega državnega prava 
v primerjavi s samoupravnim 
pravom, premalo pa so izkoriš- 
čene tudi možnosti sprejema- 
nja splošnih aktov družbene 
usmeritve, kot so resolucija, 
deklaracije, priporočila in po- 
dobno. Premalo je ustreznega 

sodelovanja med nosilci nor- 
mativne dejavnosti in organi, 
ki so odgovorni za izvajanje 
prava, združeno delo je prema- 
lo vključeno, prav tako pa niso 
širše izkoriščene možnosti 
predhodnjega preverjanja 
predlaganih j-ešit^v. Pogosto 
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se nadalje sprejemajo inter- 
vencijski zakoni in zakonske 
spremembe in dopolnitve. Os- 
nutek resolucije omenja tudi 
druge pomanjkljivosti doseda- 
nje prakse na področju obliko- 
vanja in izvajanja prava. 

Poleg problematike, značil- 
ne za vse ravni in vse vrste 
oblikovanja in izvajanja držav- 
nega prava, so se pokazali tudi 
nekateri specifični problemi in 
pomanjkljivosti, ki zadevajo 
oblikovanje in izvajanje zvez- 
nih zakonov in drugih zveznih 
predpisov, republiških in po- 
krajinskih zakonov in drugih 
pravnih predpisov, kakor tudi 
pravnih predpisov občin, 
mestnih in regionalnih skup- 
nosti. 

Glede zveznih zakonov je v 
posameznih primerih prišlo do 
razširitve ali zoževanja pristoj- 
nosti federacije, posebej pri 
sprejemanju zakonov na pod- 
lagi 1. odstavka 281. člena 
Ustave SFRJ. Urejanje določe- 
nih družbenih razmerij je bilo 
nadalje pogosto prepuščeno 
podzakonskim predpisom, v 
tako imenovane sistemske 
zvezne zakone pa so bile vklju- 
čene programske norme, ki 
vedno niti niso realne. Mimo 
tega izvajanje zveznih zakonov 
ni sistematično in redno 
spremljano, redko pa so upo- 
rabljeni tudi možni ukrepi prbti 
tistim, ki zakonov ne izvajajo. 

Pri sprejemanju republiških 
n pokrajinskih zakonov ter, 
drugih pravnih predpisov bolj 
arihaja do izraza ustavna od- 
govornost republik in pokrajin 
?a lastni razvoj, manj pa njiho- 
/a odgovornost za razvoj soci- 
alistične skupnosti kut --»lote. 
3remalo je uporabljena ludi 
ustavna možnost, da bi z do- 
govori republik in pokrajin do- 
ločili skupne temelje za ureja- 
nje določenih družbenih raz- 
merij, kakor tudi možnost, da 
bi urejanje določenih družbe- 
nih odnosov prenesli na mest- 
ne in regionalne skupnosti. 
Poseben problem je tudi, ker v 
posameznih republikah in po- 
krajinah niso bili sprejeti neka- 
teri pomembni zakoni (na po- 
dročjih lastninske pravice, in- 
formatike in podobno), tako da 
ni bilo mogoče izvajati niti 
ustreznih zveznih zakonov. 

Pri oblikovanju in izvajanju 
Dravnih predpisov občin, 
mestnih in regionalnih skup- 
nosti je prav tako nekaj po- 
manjkljivosti, saj so se z zako- 
ni, včasih pa tudi s podzakon- 
skimi akti, urejala vprašanja, ki 
bi jih morale občine, na podla- 
gi svojih ustavnih pravic, ure- 
diti same. V nekaterih primerih 
so se z zakoni urejala tudi 
vprašanja, ki jih je mogoče 
urediti samo s statutom obči- 
ne. Statut občine v praksi še ni 

postal temeljni normativni akt 
občine, ker je otežavalo ures- 
ničevanje njenih ustavnih 
funkcij. Poleg tega je bila z za- 
koni in drugimi predpisi širših 
družbenopolitičnih skupnosti 
vloga občin omejena na izvršil- 
no funkcijo, tako da so bile 
zapostavljene njene druge 
funkcije. V občinah pa se ni 
dosledno uresničevalo niti 
ustavno načelo, da se v njih 
neposredno zagotavlja izvaja- 
nje zakonov in drugih pravnih 
predpisov, kar posebej velja za 
izvajanje zveznih zakonov na 
posameznih pravnih po- 
dročjih. 

Tudi pri oblikovanju in izva- 
janju samoupravnega prava so 
se pokazale številne težave in 
pomanjkljivosti. V ustavah po- 
sameznih republik in pokrajin 
so določena, v nasprotju z 
Ustavo SFRJ, razmerja med 
samoupravnimi splošnimi akti. 
zakoni in drugimi predpisi. Za- 
radi neugodnega družbenega 
ozračja, se ti akti pogosto 
obravnavajo kot akti, ki so po- 
drejeni tako imenovanemu dr- 
žavnemu pravu, oziroma kot 
izvršilni akti, ne pa kot akti, s 
katerimi delovni ljudje in obča- 
ni neposredno urejajo družbe- 
na razmerja. Mimo tega se sa- 
moupravni akti sprejemajo po 
zapletenem postopku, se ne iz- 
vajajo in ali niso dosledno 
uresničeni, pri čemer se tudi 
redko spremlja njihovo izva- 
janje. 

TEMELJNI VZROKI 
OMENJENEGA 
STANJA 

Osnutek resolucije poudar- 
ja, da so temeljni problemi in 
pomanjkljivosti pogojeni 
predvsem s počasnim obvla- 
dovanjem etatističnih, tehno- 
birokratskih in skupinsko-last- 
ninskih razmerij, s pojavi parti- 
kularizma in avtarkičnosti ter 
premalo učinkovitim usklaje- 
vanjem posebnih in skupnih 
samoupravnih interesov ter 
splošnih družbenih interesov 
na samoupravni podlagi. 

Temeljni vzroki za omenjeno 
stanje v pravnem sistemu 
SFRJ so predvsem subjektivne 
slabosti, pomanjkljivosti v sa- 
moupravnem sistemu SFRJ in 
neustrezno delovanje organi- 
ziranih socialističnih subjek- 
tivnih sil, saj je njihovo angaži- 
ranje odločilno tudi za stanje 
na tem področju. 

K neustreznemu položaju so 
prispevali tudi nestabilni eko- 
nomski odnosi, nedosledno 
delovanje delegatskega siste- 
ma, ni bilo pravega družbene- 
ga ozračja, pomanjkljiva je bila 
pravna kultura in družbena za- 
vest, premalo pa so bile spo- 
štovane tudi socialistična sa- 

moupravna morala in pravo, 
dolžnosti in odgovornosti de- 
lovnih ljudi in občanov ter nji- 
hovih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. 

K takemu stanju v pravnem 
sistemu SFRJ, posebej pa pri 
njegovem uresničevanju, je 
prispevalo tudi neuresničeva- 
nje določene odgovornosti, ta- 
ko pri sprejemanju zakonov in 
drugih pravnih predpisov ter 
samoupravnih splošnih aktov, 
kot pri njihovem izvajanju. Po- 
leg tega niso normativno raz- 
členjene posamezne oblike 
odgovornosti, v mnogih prime- 
rih pa ni bilo niti družbenopoli- 
tične odgovornosti. Nadalje ni 
prišlo do širše družbene uve- 
ljavitve samoupravne delavske 
kontrole in njene odgovornosti 
za zakonitost v samoupravnem 
združenem delu. Izvajala in 
razčlenjevala pa se ni niti od- 
govornost nosilcev . samou- 
pravnih, javnih in drugih druž- 
benih funkcij za stanje na do- 
ločenem področju, posebej pa 
tudi odgovornost poslovodnih 
organov za opravljanje njiho- 
vih funkcij. 

TEMELJI POLITIKE 
NADALJNJEGA 
RAZVOJA PRAVNEGA 
SISTEMA 

Drugi del Osnutka resolucije 
določa temelje politike, katere 
cilj je odpravljanje pomanjklji- 
vosti in nadaljnje razvijanje 
družbenih odnosov na ustavno 
določenih temeljih, posebej 
pospeševanje nadaljnjega raz- 
voja samoupravnega prava. Da 
bi to zagotovili, je nujno treba 
pri nadaljnji graditvi in uresni- 
čevanju pravnega sistema 
SFRJ zagotoviti vsebinsko iz- 
vajanje temeljnih ustavnih na- 
čel in inštitutov, medsebojno 
usklajenost, smotrnost in kon- 
sistentnost normativnih aktov 
v pravnem sistemu SFRJ. Na- 
dalje je treba dosledno in učin- 
kovito uresničevati normativne 
akte, izvajati odgovornost vseh 
družbenih in samoupravnih 
subjektov pri oblikovanju in iz- 
vajanju prava ter zagotoviti po- 
polnejše sodelovanje sociali- 
stičnih subjektivnih sil pri gra- 
ditvi in uresničevanju pravne- 
ga sistema SFRJ. 

Kar zadeva vsebinsko upora- 
bo temeljnih ustavnih načel in 
inštitutov, jo je mogoče zago- 
toviti predvsem z doslednim 
uresničevanjem ustavnega po- 
ložaja delavcev v združenem 
delu in dfužbi nasploh, z uve- 
ljavitvijo družbene lastnine in 
njenim učinkovitejšim var- 
stvom, z zagotavljanjem pogo- 
jev za svobodno gibanje dela 
in sredstev, blaga in storitev, 
znanja in izkušenj na celotnem 
jugoslovanskem območju in 

učinkovitejšim varstvom ustav- 
nih svoboščin, pravic in dolž- 
nosti človeka in občana. 

Medsebojno usklajenost, 
smotrnost in konsistentnost 
normativnih aktov v pravnem 
sistemu SFRJ, naj bi zagotovili 
predvsem s takim opravlja- 
njem normativne funkcije, ki 
bo v skladu z ustavno določe- 
no pristojnostjo nosilcev nor- 
mativne funkcije. To naj bi do- 
segli tudi z demokratizacijo 
procesov oblikovanja prava, 
razvijanjem kakovosti norma- 
tivnih aktov in odpravljanjem 
prenormiranosti družbenih od- 
nosov v pravnem sistemu 
SFRJ. 

Dosledno in učinkovito izva- 
janje normativnih aktov je tre- 
ba zagotoviti tudi z dejavnost- 
jo vseh samoupravnih in druž- 
benih subjektov, posebej ti- 
stih, ki morajo po Ustavi skrbe- 
ti za varstvo ustavnosti in za- 
konitosti. Nujna je nadalje od- 
ločnejša družbena aktivnost 
proti voluntarističnim pojavom 
pri izvajanju normativnih aktov 
in pri »oprostitvi« posameznih 
subjektov, da jim jih ni treba 
uresničevati. Družbena akcija 
pa mora tudi odločneje pre- 
prečevati" kršitve pravnih 
norm. Skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti morajo red- 
no in pravočasno določati po- 
litiko izvajanja zakonov in 
pravnih predpisov, skrbeti za 
politični nadzor in za nadzoro- 
vanje dela izvršilnih in uprav- 
nih organov pri izvajanju zako- 
nov in drugih predpisov. 

Glede uresničevanja odgo- 
vornosti samoupravnih in dru- 
gih družbenih subjektov pri 
oblikovanju prava, je treba za- 
gotoviti take pogoje, da bo 
spodbujeno tudi odgovorno 
ravnanje v vseh okoljih. Nujno 
je treba nadalje razčleniti in 
dograditi sistem odgovornosti, 
posebej njegovih posameznih 
oblik (ekonomske, politične, 
samoupravne in profesional- 
ne) pri določanju politike, 
predlaganju normativnih aktov 
in njegovem izvajanju, kakor 
tudi pri izpolnjevanju obvezno- 
sti, sprejetih z družbenimi do- 
govori in samoupravnimi spo- 
razumi. 

Celovitejše sodelovanje so- 
cialističnih subjektivnih sil pri 
graditvi in uresničevanju prav- 
nega sistema SFRJ je treba za- 
gotoviti predvsem z vsestran- 
skim in bolj angažiranim sode- 
lovanjem družbenopolitičnih 
organizacij, posebej Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva Jugoslavije, Zveze komu- 
nistov Jugoslavije in Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije. Posebej 

pomemben pa je tudi večji in 
ustvarjalnejši delež znanosti 
pri oblikovanju in izvajanju 
prava in pri graditvi ter delova- 
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nju sodobnega pravnega infor- 
macijskega sistema. 

SMERNICE IN UKREPI 

Izhajoč iz temeljev politike, 
določenih v tej resoluciji, tretji 
del Osnutka prinaša smernice 
in ukrepe oziroma obveznosti 
za vse subjekte, ki oblikujejo in 
izvajajo pravo, posebej za or- 
gane v federaciji. Vsi omenjeni 
morajo v okviru svojih pravic 
in dolžnosti sprejeti orientacij- 
ske programe ukrepov in de- 
javnosti za izvajanje tega do- 
kumenta in obveščati javnost o 
njegovem izvajanju, in sicer na 
način in v rokih, ki jih bodo 
subjekti sami določili. 

Za izvajanje te resolucije bo- 
do konkretne ukrepe in dejav- 
nosti sprejeli tudi organi 
upravljanja v organizacijah 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih, kakor tudi skupš- 

čine družbenopolitičnih skup- 
nosti. Pri izvajanju svojih ori- 
entacijskih programov bodo 
uporabljali in razvijali take 
oblike in metode uresničeva- 
nja določenih ukrepov in de- 
javnosti, ki omogočajo najšir- 
še vključevanje delavcev in 
drugih delovnih ljudi ter obča- 
nov ter njihovih delegacij in 
delegatov, saj je mogoče le z 
njihovim neposrednim sodelo- 
vanjem zagotoviti tudi uresni- 
čevanje temeljev politike, ki jo 
opredeljuje resolucija. 

Pri tem bodo imeli posebno 
vlogo in oagovornost organi 
federacije, ki morajo veliko 
bolj neposredno sodelovati z 
organi upravljanja v organiza- 
cijah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter s skupšči- 
nami republik in pokrajin in 
njim odgovornimi organi. 

Po Osnutku resolucije bi 
morala Skupščina SFRJ v pri- 

hodnjem obdobju spremeniti 
in ■ dopolniti zakone, druge 
predpise in splošne akte, ki sta 
jih sprejela njena zbora, kakor 
tudi racionalizirati zakone na 
področjih in v rokih, ki jih ome- 
nja poseben program. Poseb- 
no pozornost je treba nameniti 
uresničevanju določene politi- 
ke in izvajanju sprejetih zako- 
nov in drugih predpisov, razvi- 
janju dela skupščinskih zborov 
in njihovih delovnih teles ter 
nadaljnjemu poglabljanju so- 
delovanja z organi in organiza- 
cijami v federaciji in v republi- 
ških ter pokrajinskih skupš- 
činah. 

Zvezni izvršni svet bi moral 
določiti in predložiti Skupščini 
SFRJ program sprememb in 
dopolnitev ter racionalizacije v 
predpisih, ki jih je sprejel ZIS, 
in v predpisih, ki so jih sprejeli 
zvezni upravni organi, najmanj 
enkrat letno pa bi moral obveš- 

čati Skupščino SFRJ o izvaja- 
nju tega programa. Poleg 
predlogov za razvijanje prakse 
sklepanja, ratifikacije in izvaja- 
nja mednarodnih pogodb, mo- 
ra ZIS predložiti Skupščini 
SFRJ tudi predlog za smotr- 
nejšo organizacijo opravljanja 
strokovnih, zakonodajnih in' 
drugih normativnih zadev in 
predlagati potrebne rešitve za 
pospeševanje metod dela or- 
ganov in služb v federaciji, ki 
se ukvarjajo s temi zadevami. 

Pri izvajanju te resolucije je 
nujno treba poskrbeti tudi za 
sodelovanje, koordiniranje in 
sinhronizirano delovanje ter 
stalno vzajemno obveščanje 
vseh subjektov, ki so odgovor- 
ni za oblikovanje in izvajanje 
prava. Skupščina SFRJ bo, v 
sodelovanju z republiškimi in 
pokrajinskimi skupščinami ter 
družbenopolitičnimi organiza- 
cijami v federaciji, redno 
spremljala izvajanje resolucije. 

ANALIZE IN OCENE 

Brez pričakovanih sprememb na področju 

zdravstva  ~ 

• V dosedanjem razvoju pravnega sistema SFRJ so bili doseženi pomembni 
uspehi, posebej po sprejetju Ustave SFRJ leta 1974 

Analiza izvajanja resolucije 
. Skupščine SFRJ o temeljih po- 

litike zdravstvenega varstva 
prebivalstva je pokazala, da so 
bile aktivnosti za premagova- 
nje težav na tem področju v 
glavnem sprejete na ravni or- 
ganov družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, mnogo manj pa v 
delovnih organizacijah s po- 
dročja zdravstva, v družbenih 
in družbenopolitičnih organi- 
zacijah. Prav to je temeljni ra- 
zlog, da ni prišlo do pričakova- 
nih sprememb v zdravstveni 
dejavnosti pri reševanju najpo- 
membnejših zdravstvenih pro- 
blemov z enostavnimi metoda- 
mi prevencije in delovanja v 
življenjski in delovni sredini na 
način, da se prepreči nastaja- 
nje bolezni in vzrokov delovne 
nesposobnosti in invalidnosti. 
Zaradi tega se še kažejo pro- 
blemi v zvezi z visoko umrlji- 
vostjo dojenčkov, pogostnosti 
nalezljivih in parazitnih bolez- 
ni, kot tudi visokega odstotka 
delovne nesposobnosti. Ne 
sprejemajo se tudi dobro znani 
in preučeni učinkoviti ukrepi 
za preprečevnaje množičnih 
nenalezljivih bolezni, ki so 
glavni vzrok umrljivosti in obo- 
levanja z ene in velika eko- 

nomska obremenitev za druž- 
bo z druge strani. 

Te ugotovitve so poudarjene 
v poročilu o izvajanju resoluci- 
je Skupščine SFRJ o temeljih 
politike zdravstvenega varstva, 
ki ga je Zvezni izvršni svet po- 
slal delegatom v Skupščini 
SFRJ. Obravnava tega poroči- 
la je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

V poglavju, ki se nanaša na 
aktivnosti, ki so bile sprejete 
zaradi izboljšanja zdravstvene- 
ga varstva prebivalstva je po- 
udarjeno, da še niso bili spre- 
jeti programi za hitrejše zmanj- 
ševanje umrljivosti dojenčkov, 
čeprav za to niso potrebna no- 
bena posebna sredstva, im- 
pak le aktiviranje zdravstvene- 
ga varstva in angažiranje druž- 
benih dejavnikov. Tako se je v 
obdobju od leta 1982 do 1984 
umrljivost zmanjšala z 29,9 na 
29,2 promila (le 0,7 promila) in 
to v SR Bosni in Hercegovini s 
25,6 na 21,9 promila, v SR Črni 
gori s 23,4 na 22,3 promila, v 
SR Makedoniji in SAP Kosovo 
pa se je umrljivost celo pove- 
čala (SR Makedonija z 48,3 v 
fetu 1982 na 49,3 v letu 1984, v 
SAP Kosovo pa s 63,3 v letu 
1982 na 64,1 promila v letu 
1984). 

Ko je govor o relativno veliki 
pogostnosti nalezljivih in para- 
zitnih bolezni bo novi zakon o 
varstvu prebivalstva pred na- 
lezljivimi boleznimi, ki ogroža- 
jo vso državo, kot tudi novi za- 
kon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zdravstvenem 
nadzorstvu nad prehrambeni- 
mi predmeti za splošno pora- 
bo omogočal učinkovito delo 
sanitarne inšpekcije. Toda pre- 
prečevanje teh bolezni mora 
biti trajna naloga SIS-ov in 
zdravstvenih organizacij in je 
glede tega treba izpopolnjevati 
republiške in pokrajinske za- 
kone. 

Zaradi širše prevencije mno- 
žičnih nenalezljivih kroničnih 
obolenj se pripravlja, kot je po- 
udarjeno, jugoslovanski pro- 
gram za preprečevanje in zati- 
ranje teh bolezni po sodobni 
metodologiji, ki se uporablja v 
svetu in načrt katere je pripra- 
vil Zvezni zavod za dravstveno 
varstvo. Razen tega je zavod 
pripravil tudi analizo proble- 
mov malignih obolenj in orga- 
nizacije onkološke službe Ju- 

goslavije, na podlagi katere 
bodo izdelane standardne me- 
tode o postopkih za registraci- 
jo in zdravljenje. Določen je tu- 
di predlog o zagotavljanju do- 
polnilnih sredstev za izboljša- 
nje zdravstvene dejavnosti na 
področju preprečevanja, pra- 
vočasnega odkrivanja in 
zdravljenja malignih obolenj z 
obdavčevanjem proizvajalcev 
tobaka. 

V razvojne načrte in progra- 
me družbenopolitičnih skup- 
nosti so vgrajeni tudi ukrepi in 
naloge v zvezi z varstvom in 
izboljšanjem okolja, s čemer 
se ustvarja popolnejša obvez- 
nost vseh skupnosti, OZD in 
občanov, da varujejo naravne 
in z delom ustvarjene vredno- 
te. Ob tem so bili sprejeti tudi 
novi predpisi o varstvu pred 
jonizirajočim sevanjem, o ne- 
varnih materialih, strupih, 
gradnji investicijskih objektov, 
urbanističnem in prostorskem 
planiranju v katere so vnešeni 
ustrezni normativi in ukrepi, ki 
so pomembni za varstvo okolja 
in njegovega saniranja. V teku 

POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE SKUPŠČINE 
SFRJ O TEMELJIH POLITIKE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA PREBIVALSTVA 
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so tudi priprave za spremembo 
veljavnih zakonov o izkorišča- 
nju in varstvu vodnih tokov 
pred onesnaženjem, kot tudi 
pospešeno nadzorstvo inšpek- 
cijskih organov za izvajanje 
predpisov s tega področja. 

Razvita je, kot je poudarje- 
no, tudi družbena aktivnost za 
sprejemanje ukrepov za pre- 
prečevanje narkomanije, alko- 
holizma in kajenja. Sprejete so 
bile namreč skupne program- 
ske osnove za akcijo za pre- 
prečevanje in zatiranje zlorabe 
mamil, poostrene pa so tudi 
sankcije za njihovo nedovolje- 
no proizvodnjo in promet ter 
kršenje ustreznih predpisov. 
Obenem se je povečalo nad- 
zorstvo nad izvajanjem predpi- 
sanih uakrepov ob neposred- 
nem angažiranju sredstev jav- 
nega obveščanja, mladinskih 
organizacij, šolskih iri drugih 
inštitucij s pojasnjevanjem 
škodljivega vpliva narkomanije 
in drugih oblik odvisnosti. 
Ustanavljajo se nove in razšir- 
jajo obstoječe zmogljivosti 
večjega števila zdravstvenih 
organizacij v katerih bodo za- 
dovoljivi pogoji za zdravljenje 
teh bolezni. 

Pripravljena je tudi podlaga 
za organiziranje in nuđenje 
nujne medicinske pomoči po- 
škodovanim in obolelim ose- 
bam. ki bodo služile za spre- 
jem medrepubliškega dogovo- 
ra in za spremembe in dopolni- 
tve v sistemu organizacije 
zdravstvene dejavnosti in 
zdravstvenega varstva, določe- 
nih z republiškimi in pokrajin- 
skimi zakoni. Poleg tega se 
pripravlja tudi zvezni predpis, 
ki bo uredil helikopterski pre- 
voz teh oseb v javnem prometu 
zaradi nuđenja nujne medicin- 
ske pomoči. Do zdaj so bili 
ustanovljeni štirje helikopter- 
ski centri, ki so usposobljeni 
za pravočasni prevoz poško- 
dovanih in obolelih zaradi nu- 
đenja pomoči v ustreznih 
zdravstvenih organizacijah 
(Beograd, Zagreb. Skopje in 
Split). 

Ko je govor o izboljšanju sta- 
nja na področju proizvodnje in 
redne preskrbe države z zdra- 
vili je v poročilu poudarjeno, 
da je bil v začetku leta 1985 
sprejet družbeni dogovor o 
razvoju proizvodnje farma- 
cevstskih surovin, podpisniki 
katerega so ZIS, republiški in 
pokrajinska izvršna sveta, Go- 
spodarska zbornica Jugoslavi- 
je in Interesna skupnost Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s 
tu|ino. Podpisniki so z dogovo- 
rom sprejeli obveznost da v 
okviru svojih pristojnosti spre- 
jemajo ustrezne ukrepe in ak- 
tivnosti za spodbujanje razvoja 
proizvodnje farmacevtskih su- 
rovin. zamenjave,uvoza teh su- 

rovin in zdravil, stabilnejše 
preskrbe trga in povečanja iz- 
voza 

Sprejeti so bili tudi republi- 
ški in pokrajinski predpisi o 
pogojih za jemanje in presaja- 
nje delov človeškega telesa za- 
radi zdravljenja, vendar še ni 
popolnoma urejeno jemanje in 
zbiranje delov telesa, kar se 
kaže v negativni luči za mož- 
nost širše uporabe te metode 
zdravljenja in zato se takšni 
primeri zdravijo v tujini. 

Narejen je bil pomemben 
pozitiven preobrat pri zdravlje- 
nju naših občanov v tujini k 
čemur je bistveno prispevali 
nepredek pri opremljanju več- 
jega števila naših strokovnih 
inštitucij, kot tudi objektivnej- 
ša merila za pošiljanje v tujino^ 
Ni pa bila še uresničena nalo- 
ga o tesnejšem povezovanju 
teh inštitucij zaradi delitve de- 
la in da bi bile odprte za vse 
občane, ne glede na to v kateri 
SIS uresničuje zdravstvno var- 
stvo. 

V poglavju o aktivnostih gle- 
de razvoja in izboljšanja orga- 
nizacij zdravstvene dejavnosti 
in samoupravnega interesne- 
ga organiziranja zdravstva je 
posebej poudarjeno, da je v re- 
publiške in pokrajinske zako- 
ne o zdravstvenem varstvu 
vnesena opredelitev iz resolu- 
cije, da je treba dati prednost 
razvoju objektom primarnega 
zdravstvenega varstva, da pa 
se ni uresničil preobrat v inve- 
sticijski politiki. Sredstva se še 
naprej v mnogo večjem obse- 
gu usmerjajo v gradnjo bolniš- 
ničnih in drugih spcializiranih 
inštitucij. 

Dogovori o delitvi dela med 
zdravstvenimi delovnimi orga- 
nizacijami, ki nudijo najzahtev- 
nejše storitve še niso bili spre- 
jeti, niti v eni republiki oziroma 
pokrajini ni bila končana nalo- 
ga preučitve obstoječe organi- 
zacije in mreže samoupravnih 
interesnih zdravstvenih skup- 
nosti. Ko je govor o opremi za 
potrebe zdravstva je bil dose- 
žen pomemben napredek, saj 
se oprema, ki se izdeluje doma 
ne uvaža, bolj je upoštevana 
tudi unifikacija, servisiranje in 
drugo. Ni pa še bil sklenjen 
sporazum o skupnem nastopa- 
nju pri tujih izvoznikih, s čimer 
bi med drugim prihranili velike 
prihranke. 

V vseh republikah in pokraji- 
nah je uvedena, čeprav v ra- 
zličnem obsegu, participacijo 
uporabnikov pri plačilu stro- 
škov posameznih zdravstvenih 
storitev pa tudi kot inštrument 
dopolnilnega zbiranja sred- 
stev. Doseženo je bilo soglasje 
o enotnih učnih načrtih za izo- 
braževanje študentov na medi- 

cinskih in stomatoloških fakul- 
tetah. v teku pa je tudi usklaje- 
vanje načrtov za izobraževanje 
farmacevtov. Prav tako je us- 
klajen tudi predlog programov 
in trajanje pripravniškega sta- 
ža zdravnikov in ostalih zdrav- 
stvenih delavcev, kot tudi 
predlog vrste in trajanja speci- 
alizacije zdravstvenih delavcev 
in sodelavcev z visokošolsko 
izobrazbo. Predvideno je tudi 
izobraževanje zdravstvenih de- 
lavcev za delo v izrednih po- 
gojih. 

Kar zadeva mednarodno so- 
delovanje je le-to. kot je po- 
udarjeno. razširjeno tudi glede 
obsega in vsebine. Posebna 
aktivnost je bila dosežena pri 
iniciranju in realizaciji sodelo- 
vanja neuvrščenih in drugih 
držav v razvoju v okviru Sve- 
tovne zdravstvene organizaci- 
je. Razširjeno je bilateralno so- 
delovanje in podpisani spora- 
zumi s Kitajsko in Ciprom, 
opravljene pa so priprave za 
podpis sporazumov z Avstrali- 
jo, Egiptom in nekaterimi dru- 
gimi državami. VJugoslaviji je 
bilo organiziranih več medna- 
rodnih strokovnih srečanj, po- 
večalo pa se je tudi število 
znanstvenih projektov priprav- 
ljenih v sodelovanju s Svetov- 
no zdravstveno organizacijo. 

DOLOČEN PROGAM ZA 
IZVAJANJE 
RESOLUCIJE 

Poseben del poročila je po- 
svečen aktivnostim organov, 
organizacij in skupnosti fede- 
racije za izvajanje resolucije. 
Tako je navedeno, da so bili 
sprejeti zvezni zakoni o var- 
stvu prebivalstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo in o varstvu pred jonizi- 
rajočim sevanjem in ukrepi za 
varnost pri uporabi jedrske 
energije, kot tudi da je spreme- 
njen in dopolnjen zakon o pro- 
izvodnji in prometu z mamili, 
zakon o prometu strupov in za- 
kon o zdravstveni neoporeč- 
nosti živil in predmetov za širo- 
ko porabo. Pripravlja se tudi 
novi zakon o temeljih režima 
meddržavnih in medrepubli- 
ških vocfa. 

Določen je tudi program za 
izvajanje resolucije s katerim 
se določene naloge in njihovi 
nosilci. V zvezi s tem so orga- 
ni, organizacije in skupnosti 
federacije določili temelje za 
organizacijo in delo nujne me- 
dicinske pomoči, sklenili sa- 
moupravne sporazume o 
zdravljenju zavarovancev 
SFRJ v tujini in o načinu ter 
postopku za uporabo zdrav- 
stvenega varstva izven področ- 
ja samoupravne interesne 
skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstva kateri za- 

varovanec pripada. Koordinira 
se aktivnosti pri delitvi dela na 
področju nuđenja najzahtev- 
nejših medicinskih storitev in 
sklepanja ustreznega medre- 
publiškega dogovora o tem. 
opravljeno pa je bilo tudi večje 
število nalog v zvezi z določa- 
njem skupnih temeljev učnih 
načrtov in izobraževalnih pro- 
gramov ter strokovno izpopol- 
njevanje zdravstvenih delav- 
cev. Določen je tudi predlog 
temeljev, ciljev in strategijo 

"razvoja zdravstvenega varstva 
in zdravstvene dejavnosti Ju- 
goslavije do leta 2000 

Z omenjenim programom je 
predvidena tudi priprava enot- 
ne metodologije planiranja v 
zdravstvu, enotne medicinske 
doktrine za delo v izrednih raz- 
merah in enotne nomenklature 
zdravstvenih storitev za vso dr- 
žavo. Prav tako tudi izdelava 
meril za organiziranje TOZD v 
zdravstvu, kot tudi analize 
uporabe resolucije Skupščine 
SFRJ o svobodni menjavi dela 
in sredstev v družbenih dejav- 
nostih. 

V nadaljnje aktivnosti za 
uresničevanje resolucije o te- 
meljih politike zdravstvenega 
varstva prebivalstva je nujno, 
kot je poudarjeno, da se vklju- 
čijo vse organizacije in samou- 
pravne interesne skupnosti s 
področja zdravstva, upravni 
organi, družbenopolitične in 
družbene organizacije. Akcijo 
bo posebej treba usmeriti na 
hitrejše zmanjševanje umrlji- 
vosti dojenčkov in k izkoreni- 
njenju in zmanjšanju pogost- 
nosti nalezljivih in parazitskih 
bolezni, nato k preprečevanju 
množičnih nenalezljivih bolez- 
ni, poškodb in drugih vzrokov 
prezgodnje smrti, delovne ne- 
sposobnost in trajne invalid- 
nosti. Prav fako pa je tudi na 
racionalnejše izkoriščanje raz- 
položljivih sredstev pri čemer 
naj ima prednost razvoj inštitu- 
cij primarnega zdravstvenega 
varstva, kot tudi uporaba ne- 
posredne menjave dela in to 
predvsem med zdravstvenimi 
delovnimi organizacijami in 
OZD s področja materialne 
proizvodnje. 

Prav tako je treba ustvariti 
pogoje, da bo materialni polo- 
žaj zdravstva popolnoma odvi- 
sen od prispevka k razvoju ma- 
terialne osnove združenega 
dela in skupnega razvoja druž- 
be, s čemer bi presegli obsto- 
ječi fiskalni način finansiranja 
zdravstvene dejavnosti. 

Te in druge naloge iz resolu- 
cije, je poudarjeno v pročilo, 
morajo postati del vsakodnev- 
nih aktivnosti vseh zdravstve- 
nih delovnih organizacij in 
drugih subjetkov, ki sodelujejo 
pri uresničevanju zdravstvene- 

ga varstva. 
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Ljubljana, 11.2.1986 

OSNUTEK STRATEGIJE 

tehnološkega razvoja Socialistične 

federativne republike Jugoslavije (ESA- 877 

Na podlagi 130. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Vam pošiljam osnutek odloka o strategiji 
tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike 
Jugoslavije z osnutkom strategije tehnološkega razvoja Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, ki je sestavni del 
osnutka tega odloka, ki ga je Skupščini SFRJ poslal Zvezni 

izvršni svet z aktom 35 št. 391-1/85 z dne 27. januarja 1986. 

V skladu s 131. členom poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ predlagam, naj pristojni zbori Skupščine 
SR Slovenije sprejmejo stališča o osnutku tega odloka in jih 
pošljejo Zboru republik in pokrajin do 15. marca 1986. 

OSNUTEK ODLOKA 

o strategiji tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (ESA-877) 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in 1. 
točke drugega odstavka 286. člena ter v zvezi z 257. 
členom ustave SFRJ in 3. členom družbenega dogovora o 
temeljih strategije tehnološkega razvoja v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji je Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne  1986 sprejela 

ODLOK 
O STRATEGIJI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

1. Določi se strategija tehnološkega razvoja Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki je objavljena 
skupaj s tem odlokom in je njegov sestavni del. 

2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

UVOD 

Glavna značilnost sodobnega sveta je pospešen znanstveni 
in tehnološki razvoj, ki vedno pomembneje vpliva na odraža- 
nje njegovih nasprotij in bo vedno bolj vplival na položaj 
vsake države ter na celotne mednarodne ekonomske in poli- 
tične odnose. Zato je postal boj za znanstveni in tehnološki 
razvoj ter njegovo pospešitev v vsaki državi temeljna domneva 
za uresničitev enakopravnih mednarodnih ekonomskih odno- 
sov ter za politično neodvisnost držay. Zaostajanje, zlasti pa 

odsotnost tega razvoja, grozi gospodarstvu vsake države, da 
postane trajno inferiorno z ogromnimi političnimi posledi- 
cami. 

Zato si ne smemo dovoliti nadaljnje stagnacije na glavnih 
smereh svetovnega razvoja, pa naj bodo opredeljujoče smeri 
tehnološkega razvoja v sedanjem ekonomskem položaju 
države še tako ambiciozne in njihova uresničitev še tako 
težka, zlasti še, ker so naše opredelitve v neposredni funkciji 
razvojne proizvodnje, njene konkurenčnosti na svetovnem 
trgu, humanizacije dela in napredka družbenih dejavnosti, 
prilagojenih našem socialističnem samoupravnem sistemu. 

Zato so temeljne opredelitve v strategiji tehnološkega raz- 
voja Jugoslavije v funkciji potrebe, da se proizvajalne druž- 
bene sile dvignejo na višjo stopnjo z organiziranim prodira- 
njem v informacijske tehnologije, biotehnologijo, nove mate- 
riale, tehnologije laserjev in energetike kot gonilne in generi- 
rajoče tehnologije sodobnih gospodarskih in ekonomskih 
sistemov. V skladu s tem je dana tudi strateška osnova trans- 
ferja tehnologije in mednarodnega znanstveno-tehnološkega 
sodelovanja. 

Uresničitev teh opredelitev je v marsičemu omejena ne le s 
premajhnimi kadrovskimi potenciali, temveč tudi s preslabo 
opremljenostjo in pomanjkanjem finančnih sredstev. V takem 
položaju so se znašle ali so še vedno tudi številne države, ki so 
razvitejše od nas. Rešitev so našle v strnitvi znanja in kapitala 
na državni in mednarodni ravni okrog skupnih programov, kot 
so EUREKA, ESPRIT, Kompleksni program itd. 

Toda mi ne smemo pa namreč pozabiti, da so bili pri nas 
družbeni kapital in tehnološki procesi v postopku dezintegra- 
cijskih tokov v prejšnjem obdobju toliko razbiti, da številne 
naše organizacije združenega dela danes niso resni gospo- 
darski in ne tehnološki dejavniki. Zato moramo z ukrepi v 
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zvezi s tem (kadrovskimi, materialnimi in organizacijskimi) 
tehnološko in organizacijsko podpirati najsposobnejše in 
pogojevati integracijske procese vseh temeljnih subjektov 
tehnološkega razvoja. 

Tehnološki razvoj ni apolitičen in ga je mogoče izkoristiti 
tako za izkoriščanje človeka kot za njegovo osvobajanje. 
Tehnološki razvoj v funkciji napredka samoupravne družbe 
mora odpirati perspektive za hitrejše in čimprejšnje uresniče- 
vanje trajnih in najvišjih človeških ciljev: svoboda ustvarjanja 
in humanega dela, kreativno izkoriščanje prostega časa, 
povečanje življenjske ravni in kakovosti življenja, z naravo 
skladno življenje, skrajšanje delovnega časa, zboljšanje 
zdravja, polna zaposlenost itd. 

Uporaba informacijskih tehnologij bo prispevala ne le h 
konkurenčnejši proizvodnji, temveč k boljšem obveščanju 
samoupravljalcev, s tem pa tudi h kakovosti njihovih odločitev 
in k nadaljnjem razvoju ter uveljavljanju samoupravljanja. 
Brez visokih tehnologij naša družba ne bo mogla uspešno niti 
ne pravočasno izpolniti svoje vloge zgodovinske uveljavitve 
samoupravljanja. 

Sodoben tehnološki razvoj terja večja prizadevanja vse 
družbe, da bi si pridobili boljše mesto v svetu. Čim manjša je 
država, tem bolj mora biti pripravljena, da hitro in smotrno 
usmerja svoje sile ter človeške in materialne potenciale v 
glavni smeri prodiranja. 

Vedno hitrejši napredek zanosti in tehnologije, kljub števil- 
nim oviram (nedostopnost številnih informacij, zlasti o baznih 
tehnologijah), v precejšnji meri temelji na mednarodnem zna- 
čaju znanosti in znanja, ki ne poznata meja. Naš znanstveni in 
tehnološki razvoj mora temeljiti na svetovnem bogastvu zna- 
nja. vendar pa je usodno odvisen od naših virov in sposobno- 
sti da pridemo do znanja in da ga uporabljamo. Avtohtoni 
razvoj ni možen, zato bi vsak poskus v tem smislu pomenil 
zaostajanje. 

Za uspešno uresničevanje strategije tehnološkega razvoja 
je nujno nenehno razširjati dvostransko in večstransko med- 
narodno sodelovanje s težiščem na čim bolj enakopravni 
izmenjavi znanja in znanstveno-tehnoloških informacij, na 
izmenjavi kadrov ter na skupnih razvojnih programih. Pri 
mednarodnem znanstveno-tehnološkerri sodelovanju 
moramo uporabljati prednosti našega samoupravnega 
sistema in položaj neuvrščenosti. Z deželami v razvoju 
moramo na tehnološkem področju sodelovati zlasti pri delu v 
zvezi s skupnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi ter pri 
uporabi dobljenih izsledkov. 

Učinki našega mednarodnega sodelovanja bodo odvisni 
predvsem od rezultatov našega lastnega prispevka k svetovni 
zakladnici znanja in od sposobnosti asimiliranja znanja in 
tehnologij, pridobljenih z izmenjavo. 

Vse dosedanje izkušnje kažejo, da zahteva hiter tehnološki 
napredek strnitev moči in sredstev, saj sicer napredka ne bo 
ali pa bo njegov tempo prepočasen. 

Pri našem celotnem razvoju smo dosegli raven, na kateri ne 
moremo spodbujati le kvantiteto pri gospodarjenju, temveč 
so na prvem mestu kakovost, tehnološka smotrnost, boljša 
organizacija in poduktivnost, ki temelji na uporabi znanja in 
znanosti. Samoupravljanje je usodno povezano z najsodob- 
nejšo proizvodnjo in razvojem. 

Za proizvodnjo, ki temelji na sodobni tehnologiji, ni več 
potrebno veliko proizvodnega delovnega časa, pač pa znanje 
za pripravo proizvodnje. 

Bistvene spremembe v mednarodnih odnosih, ekonomski 
in družbeni strukturi bodo odvisne od tehnoloških zasnov 
prihodnosti in meril za alokacijo proizvodnih virov. Nosilci teh 
sprememb ne morejo biti niti tehnokracija niti scientokracija 
niti neizobraženi delavci. To je lahko le visoko in vsestransko 
izobražen in intelektualiziran delavski razred. Le razredna 
zavest, v katere bistvu je kombinacija tehnološkega in huma- 
nističnega znanja, lahko postane izvir boja za ustvarjanje 
materialnih pogojev za napredek, s tem pa tudi za splošno 
družbeno in človekovo emancipacijo. 

Razvoj in uporaba bazičnih tehnologij bosta prispevala k 
večji zaposlenosti tako v proizvodnih kot tudi v storitvenih in 
družbenih dejavnostih. Z večjo humanizacijo dela in zboljša- 
njem delovnih pogojev tako, da bo delovna sila nadomeščena 
z roboti, bo avtomatizacija odpirala nova delovna mesta pri 
projektiranju in programiranju tehnoloških procesov in v 
mnogih drugih kreativnih dejavnostih. Izkušnje kažejo, da ima 
tehnološko razvita družba vedno večjo stopnjo zaposlenosti 
do držav v razvoju in da celo uvaža del delovne sile. 

Temelj načrtovanja našega tehnološkega razvoja je enotna 
strategija tehnološkega razvoja države. Bistveni razlogi, ki 
opozarjajo, da je treba definirati in voditi enotno strategijo 
tehnološkega razvoja SFRJ, izhajajo iz: ustavne obveznosti, 
da si narodi in narodnosti Jugoslavije skupno prizadevajo za 
razvoj materialne osnove socialistične družbe in enotnega 
jugoslovanskega trga; varstva socialističnega samouprav- 
nega sistema in njegove obrambe pred negativnimi vplivi 
svetovnih središč tehnološke moči; nujnosti prehoda od 
ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju; nujnosti enot- 
nega pristopa vseh zainteresiranih subjektov k transferju teh- 
nologije iz tujine in v državi ter k znanstveno-tehnološkemu 
sodelovanju z državami v razvoju in neuvrščenimi državami 
ter iz potrebe, da se za uvajanje in razvoj novih in visokih 
tehnologij združijo moči zaradi ustvarjanja »kritične mase« 
kadrov, opreme in sredstev, da bi na tem področju dosegli 
zadovoljive uspehe ter kar najbolj zagotovili našo strateško 
opredelitev na področju splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, da se opiramo na lastne moči. 

Strategija tehnološkega razvoja države izhaja iz temeljnih 
opredelitev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
in je v funkciji izhoda iz ekonomske in družbene krize ter 
pospešitev družbenoekonomskega razvoja države. 

Rezultate, dosežene z uresničitvijo strategije tehnološkega 
razvoja SFRJ, bomo širše uporabljali na vseh ravneh samou- 
pravnega, delegatskega in političnega odločanja o material- 
nem in družbenem razvoju in bodo bistveno prispevali spreje- 
manju najprimernejših, za vse sprejemljivih družbenih, poli- 
tičnih in gospodarskih strateško pomembnih odločitev Pri 
razvojnih programih tehnologij se bodo odpirale nove možno- 
sti in motivacije združenega dela za združevanje znanja, dela 
in sredstev oziroma za močnejše in trdnejše povezovanje 
gospodarstva. S tem bomo poleg vseh drugih pozitivnih učin- 
kov premagali izključnost in družbeno neopravičeno preve- 
liko poudarjanje bodisi teritorialnega bodisi funkcionalnega 
pristopa k samoupravnemu interesnemu organiziranju. 

Pogoj za uresničevanje strategije tehnološkega razvoja 
SFRJ je tudi zgraditev enotnega sistema znanstveno-tehnolo- 
ških informacij, prirejenega delegatskemu in samouprav- 
nemu sistemu odločanja, ki ga ne bodo uporabljale samo 
poslovodne in druge upravljalne strukture, pač pa nepo- 
sredno tudi delovni človek in občan, da bi jim pomagal bolje 
upravljati procese reprodukcije in druge družbene zadeve. Z 
vzpostavitvijo sodobnega samoupravnega informacijskega 
sistema bodo ustvarjeni tudi pogoji za permanentno in konti- 
nualno spremljanje ter kontrolo izvrševanja sprejetih sklepov 
na vseh družbenih ravneh in tako delovnim ljudem in njihovim 
samoupravnim organizacijam in skupnostim omogočili, da 
postanejo aktivni dejavniki in subjekti pri izvrševanju in kon- 
troli izvajanja dogovorjene politike in določenih zakonov. 

Glavni pogoj za uresničevanje strategije tehnološkega raz- 
voja SFRJ je kontinuirano spremljanje in izvejanje ustreznih 
ukrepov za podporo. 

Zaradi vsega navedenega je v strategiji težišče na: a) razvoj- 
nih smereh bazičnih tehnologij in njihovi vlogi pri razvoju 
proizvodnje in napredku družbenih dejavnosti; b) skupnih 
programih, s katerimi se uresničujejo smeri tehnološkega 
razvoja baznih tehnologij; c) transferju tehnologije; in d) 
ukrepih za uspešno uresničitev določene strategije in njeno 
nadaljnje kontinualno inoviranje in dograditev. 

Niti tehnološki razvoj niti njegova strategija ne smeta biti 
statična, saj se bodo spoznanja, svetovne znanosti stalno 
spreminjala, tehnološke novosti bodo vedno pogostejše, 
spreminjali se bodo pogoji obdajanja in raven opremljenosti 
naše industrije. Vzporedno s tem in zato se bodo spreminjale 
naše potrebe in rasle naše možnosti, opredeljene smeri pa 
bodo realizirane in odprte nove. Vse to bo pogoj za zelo 
ažurno spremljanje tehnološkega razvoja in pogojev, pod 
katerimi poteka, zato bo treba to strategijo pogosteje noveli- 
rati. 

1. CILJI 

Razvoj tehnologij je pogoj ne le za napredek in humaniza- 
cijo, temveč tudi za obstoj Tehnološki napredek je splošen 
družbeni interes in potreba, vendar pa brezpogojno zahteva 
in omogoča vedno večjo stopnjo enotnosti in strnjenosti vseh 
virov zaradi povečanja ekonomske in celotne družbene učin- 
kovitosti, vštevši sprejemanje in izvajanje odločitev. 
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V prihodnjem obdobju moramo nujno pospešiti postopek 
modernizacije obstoječih in ustvarjanje novih sredstev ter 
delovnih predmetov, virov energije in proizvodov ter uvajanje 
novih proizvodnih procesov, organizacije in metod upravlja- 
nja družbe, zlasti proizvodnje. Tehniko in proizvodnjo 
moramo stalno spreminjati z nadomestitvijo osnovnih sred- 
stev s sodobnejšimi in uvajati nove procese, veje tehnike in 
proizvodnje za krepitev tehnološkega napredka. 

Tehnološki razvoj Jugoslavije bo v naslednjem obdobju 
ogrodje celotnega družbenoekonomskega razvoja države. 
Tehnološki razvoj mora prispevati k uresničevanju uravnove- 
šene, učinkovite in dinamične gospodarske rasti, k povečanju 
delovne storilnosti in kakovosti proizvodov, k zmanjšanju 
stroškov dela in proizvodnje, k pospešitvi tehnološkega 
napredka, humanizaciji dela in zboljšanju človekovega okolja. 

Tehnološki razvoj mora prispevati k uresničevanju glavnih 
ciljev držbenoekonomskega razvoja, ki so: doseganje takšne 
kmetijske proizvodnje, da bi postali neodvisni od uvoza in da 
bi izvažali kmetijske presežke, upoštevajoč tudi pomembne 
devizne učinke, ki jih ni mogoče doseči z izvozom čiste hrane; 
povečanje neodvisnosti od uvoza energetskih virov z razvo- 
jem domačih energetskih virov in z njihovim smotrnim izkoriš- 
čanjem; razvoj surovinske baze za kar največjo in smotrno 
proizvodnjo domačih osnovnih surovin in reprodukcijskega 
materiala; dvig kakovosti, izbire in produktivnosti proizvod- 
nje, tako za zadovoljevanje domačih potreb kot tudi za pove- 
čanje konkurenčnosti na tujem trgu, upoštevajoč tudi turizem 
kot izvozno intenzivno panogo; usposabljanje tranzitnega in 
magistralnega prometa ter zvez, da organizirano sprejme 
večjo obremenitev in poveča varnost, da bi povečali devizni 
priliv in zmanjšali izgube; povečanje zaposlenosti in hitrosti 
zaposlovanja; odpiranje novih proizvodnih procesov in proiz- 
vodov s povečanjem obsega proizvodnje, kakovosti, storitev 
in življenjske ravni. 

Tehnološka politika države mora v prvi vrsti z razvojem 
lastnih tehnologij, znanstvenoraziskovalnega in inventivnega 
dela ter s selektivnim transferjem tujih tehnologij omogočiti 
smotrno in učinkovito uresničevanje družbeno-ekonomskega 
razvoja. 

Glavni cilji tehnološkega razvoja države so: 
- zmanjšanje velike tehnološke in razvojne odvisnosti jugo- 

slovanskega gospodarstva od razvitega sveta z razvijanjem 
lastnih tehnologij in njihovo uporabo pri proizvodnji in druž- 
benih dejavnotih: 

- stalni razvoj inovacij in ustvarjalnosti, oplemenjevanje 
uvoženih tehnologij ter uvajanje in razvoj lastnih ob stalnem 
materialnem, moralnem in normativnem spodbujanju; 

- doseganje takšne tehnološke in organizacijske ravni 
gospodarskega razvoja, da bo zagotovljena večja konkurenč- 
nost na mednarodnem trgu; 

- transfer novih in sodobnih tehnologij iz razvitih krajev 
države v manj razvite; 

- prestrukturiranje in tehnološko združevanje gospodarstva 
in njegovo trdnejše povezovanje z znanostjo v skladu s potre- 
bami v prihodnosti, vštevši pravočasno ugašanje neperspek- 
tivnih zmogljivosti ter smotrno preusmeritev in odpiranje per- 
spektivnih; 

- programska usmeritev in integriranje v okviru skupnih 
programov; 
- zagotovitev večjih možnosti za zaposlovanje z intenzivnim 

usposabljanjem kadrov za tehnologije in dejavnosti prihod- 
nosti;, 

- zboljšanje življenjskih razmer in kakovosti življenja, pove- 
čanje humanizacije dela, varstvo človekovega okolja in ureja- 
nje prostora, zboljšanje kakovosti, funkcionalnosti in učinko- 
vitosti, zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja, 
prometa, kulturnega življenja in rekreacije; 

Bistven pogoj za uresničitev teh ciljev je vzpostavitev in 
delovanje kibernetskega načina upravljanja tehnološkega 
razvoja, vendar pa tudi razvoja države v celoti ob upoštevanju 
temeljnih načel dialektike in splošne teorije sistema. 

2. SMERI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

Smeri tehnološkega razvoja države, zlasti pa skupni pro- 
grami, temeljijo na trendih znanosti in tehnologije v razvitem 
svetu, na hitrosti sprememb, ki se v okviru teh dogajajo, na 
ocenah prihodnosti znanosti in tehnologije ter na našem 

konkretnem stanju na področju gospodarstva, znanosti in 
družbene nadstavbe. 

Tehnološki razvoj pomeni tudi zboljšanje tehnologij, ki 
zagotavljajo: zmanjšanje porabe energije in materialov na 
enoto proizvoda; povečanje delovne storilnosti in kakovosti 
proizvodov, ekonomičnosti, rentabilnosti proizvodnje, izvoza, 
naše konkurenčnosti na svetovnem trgu ter širšega vključeva- 
nja v mednarodno delitev dela. Tehnološki razvoj mora pove- 
čevati humanizacijo dela in prispevati k zboljšanju naravnega 
okolja in urejanja prostora. 

Kjerkoli je to mogoče in ekonomsko upravičeno, moramo 
razvijati tehnologije in dejavnosti, v katerih imamo ali lahko 
dosežemo primerjalne prednosti glede na drugo območje v 
svetu. 

Zagotavljati moramo zlasti stalno strukturo usklajenosti pri 
proizvodnji in razvoju med surovinsko-energetskim in prede- 
lovalnim delom proizvodnje ter med posameznimi panogami, 
zboljševati surovinsko bazo, da bi zmanjšali uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala ter pravočasno opredelili dolgo- 
ročno politiko njihovega zagotavljanja. Dognaii moramo 
bogastvo mineralnih surovin v državi, zlasti tistih, ki so strate- 
škega pomena, in v skladu s tem določiti dolgoročne pro- 
grame za njihovo izkoriščanje. 

Vzporedno z uporabo obstoječih tehnologij moramo inten- 
zivno razvijati lastne ob intenzivnejšem notranjem transferju 
ter sprejemati in oplemenjevati uvozne tehnologije. Z naku- 
pom tuje tehnologije moramo upravljati na ravni države, upo- 
števajoč med drugim vse negativne posledice dosedanje 
prakse. 

Sprejeti moramo tehnologije, ki se »selijo« iz industrijskih 
razvitih držav, če ne vplivajo negativno na humanizacijo dela, 
ne onesnažujejo okolje, če so sodobnejše od tehnologij, s 
katerimi razpolagamo, in če so energetsko in surovinsko bolj 
ekonomične. 

Trendi tehnološkega razvoja v svetu, njihovo hitro spremi- 
njanje in zahteve časa, ki prihaja, opozarjajo na to, da so 
informacijske in proizvodne tehnologije ter napredek v nara- 
voslovnih znanostih pot h ključu za tehnološko prihodnost 
sveta. Le-te sestavljajo zahtevno celoto, povezano z izvirno 
vezjo, ki kombinira računalnike in software, robote in »fleksi- 
bilne« tovarne, laserje in nove materiale, komunikacije in 
promet ter biotehnologijo z gentičnim inženirstvom. 

Zato, zlasti pa zaradi našega sedanjega stanja v znan- 
stveno-tehnološkem in gospodarskem razvoju, se moramo 
vključevati v te tokove ne le, da bi zmanjšali tehnološki pre- 
pad, temveč predvsem zato, ker kmalu brez njih ne bo 
sodobne proizvodnje, kvalitetnih, cenenih in funkcionalnih 
proizvodov, ter zaradi napredka družbenih dejavnosti, izvoz 
pa bo zaradi neustrezne cene in kakovosti proizvodov, na 
svetovnem trgu ne le omejen na minimum, temveč tudi one- 
mogočen, ne glede na to, koliko si bomo za to prizadevali z 
raznimi drugimi ukrepi. 

Temeljna predpostavka in pogoj za vključitev naše države v 
svetovne tokove tehnološkega razvoja je, da tudi tehnološki 
razvoj naše države temelji predvsem na bazičnih tehnologi- 
jah, ki imajo lastnost univerzalne difuzije (širjenja in uporabe) 
v-vseh gospodarskih panogah, proizvodnih sistemih in druž- 
benih dejavnostih. 

Razvoj bazičnih tehnologij mora biti selektiven. Iz njihove 
dane in možne širine moramo z dogovarjanjem, s proučeva- 
njem in analizo vseh potrebnih in razpoložljivih možnosti in 
virov kmalu zagotoviti in stalno izbirati prednostne smeri 
uvajanja in spremljanja trendov bazičnih tehnologij in hkrati 
proučevati tudi vse druge pogoje za uresničitev te oprede- 
litve. 

Poleg proučitve potrebnih in razpoložljivih virov in možno- 
sti za njihovo uresničitev moramo upoštevati tudi tole: 

a) da ima delo pri razvoju novih bazičnih tehnologij smisel 
le, če se lahko zagotovi ciklus: znanstvena spoznanja - nova 
tehnologija - nova proizvodnja - izvozna valorizacija nove 
proizvodnje z visoko akumulacijo. Če se ta ciklus kjerkoli ne 
zapre ali če se prekine, je končni učinek akcije večkratno 
negativen za družbo. Namesto aktivnega dejavnika napredka, 
samostojnosti in neodvisnosti bo država na vseh področjih 
vedno bolj odvisna od tujine. To je ključno merilo, ki determi- 
nira izbiro tehnologij, ki jih želimo uvesti, in v zvezi s tem tudi 
izbiro skupnih programov in delo v zvezi z njimi. Zato moramo 
pravočasno zagotoviti in usmerjati relevantne vire države - 
znanstvene, proizvodne, kadrovske, finančne itd..; 
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b) da je velika konkurenca svetovnih središč tehnološke 
moči vsilila in bo vedno bolj vsiljevala sorazmerno kratko in 
vedno krajšo dobo za amortizacijo novih bazičnih tehnologij; 

c) da ni tehnološkega razvoja in uvajanja novih tehnologij 
brez intenzivnega tehnološkega sodelovanja s tujino. 

V okviru vsega tega pomeni to oblikovanje selektivne poli- 
tike znanstvenega in tehnološkega razvoja, da je treba v dani 
in možni širini bazičnih tehnologij izbirati področja (in pro- 
grame): 

- na katerih bomo samo spremljali splošen razvoj znanja 
brez ambicij za delo in udeležbo v tem razvoju; 

- na katerih bomo aktivneje sodelovali v razvoju; 
- na katerih bomo poleg razvojnih in uporabnih razisko- 

vanj organizirali in delali tudi s temeljnimi raziskovanji in v 
zvezi s tem intenzivno sodelovali z drugimi državami; 

- na katerih bomo sami, spremljajoč prizadevanja drugih 
držav, razvijali nove tehnologije v smislu novih proizvodov in 
novih proizvodnih procesov. 

Subjekti dogovora in izbire posameznih področij, smeri in 
programov ter določanja pogojev za delo v zvezi z njimi bodo 
združeno delo in ustrezne znanstvene institucije ob koordina- 
ciji pristojnega zveznega upravnega organa, ki bo popolneje 
razčlenil celoten mehanizem uporabe te opredelitve. 

2.1. BAZIČNE TEHNOLOGIJE 

Sodobni tehnološki razvoj mora temeljiti na naslednjih teh- 
nologijah; 

- informacijskih tehnologijah: mikroelektronika, računal- 
niki, telekomunikacije in robotika; 

- fleksibilnih tehnologijah; 
- laserskih tehnologijah; 
- tehnologijah novih materialov; 
- biotehnologijah na temeljih genetičnega inženirstva; 
- energetskih tehnologijah; 
- jedrskih tehnologijah; 
- vesoljskih tehnologijah. 
Raziskovanje, razvoj in uporabo teh tehnologij moramo 

uresničevati z lastnim znanjem ob kar največjem izkoriščanju 
dosežkov svetovne znanosti in tehnologije, kar je v skladu z 
našimi strateškimi opredelitvami - posodabljanje naše proiz- 
vodnje na vseh podlagah in povečanje našega prispevka k 
svetovni zakladnici znanja. 

2.1.1. Informacijske tehnologije 
2.1.1.1. Mikroelektronika 

Na področju mikroelektronike moramo osvojiti: 
- tehnologijo proizvodnje zelo visoke stopnje integracije 

(VLSI) 2 do 1 mikrona (mikroprocesorji, pomnilniki, vezja po 
naročilu idr.); 

- projektiranje in proizvodnjo vezij zelo visoke stopnje 
integracije z računalniki (CAD/CAM), projektiranje master 
mask za vezja visoke in zelo visoke stopnje integracije; 

- tehnologijo za proizvodnjo: hibridnih integriranih vezij 
(tankoplastnih in debeloplastnih), komponent za mikrova- 
lovno območje nad 18 GHz, piezokeramike in sestavnih delov 
na bazi piezokeramike, monokristalov in komponent na bazi 
površinskega akustičnega vala; 

- ustvarjanje baze (kadri, znanje, oprema) za raziskovanje 
in razvoj tehnologije GaAs ter hitrega silicija za vezja supervi- 
soke stopnje integracije (VHLSI) za tehnologijo superprevod- 
nosti v mikroelektroniki in za molekularno elektroniko (bio- 
chipi, molekulski polprevodniki, biosenzorji itd ). 

2.1.1.2. Računalniki 

Na področju računalnikov se moramo lotiti raziskovanja in 
razvoja računalniških sistemov, ki so integracija arhitekture 
računalnikov, umetne inteligence, razpoznavanja vzrokov 
(oblik) in komunikacij. 

V zvezi s tem: 
a) so glavne smeri raziskovanja in razvoja tele: 
- arhitektura vzporednih računalnikov; 
- naprednejše arhitekture računalnikov (računalniki, krmi- 

ljeni s tokom podatkov, računalniki, krmiljeni z zahtevo); 
- arhitektura sistema za obdelavo znanja in pomoč pri 

odločanju (ekspertni sistemi); 
- arhitektura sistema za komunikacijo člpvek-stroj; 

- arhitektura sistema za avtomatsko krmiljenje zahtevnih 
tehnoloških procesov; 

- softvvarsko inženirstvo; 
b) moramo zagotoviti razvoj in proizvodnjo računalnikov 

kot sestavnih delov (podsistemov zahtevnejših sistemov); 
c) moramo zagotoviti najširšo uporabo računalnikov: 
- pri projektiranju in v proizvodnji (CAD/CAM tehnologija); 
- pri kontroli in krmiljenju tehnoloških procesov; 
- v komunikacijah; 
- v informacijskih sistemih; 
- pri upravljanju na področju organizacijskih sistemov; 
- v negospodarskih dejavnostih (izobraževanje, zdravstvo, 

uprava itd.); 
- in povsod tam, kjer računalniki prispevajo k humanizaciji 

dela, povečanju storilnosti in povečanju kakovosti proizvodov 
in dela. 

2.1.1.3. Telekomunikacije 

Na področju telekomunikacij moramo zagotoviti enotno 
raziskovanje razvoja in proizvodnje digitalnih telekomunika- 
cijskih sistemov in mrež, krmiljenih z računalniki, ob kar 
največji uporabi domačih virov znanja, opreme, tehnologije, 
sestavnih delov, komponent in materiala. 

V zvezi s tem so glavne naloge tehnološkega razvoja na 
področju telekomunikacij naslednje: 

- zgraditev digitalnega integriranega sistema zvez s konč- 
nim namenom, da se v državi realizira enotna digitalna mreža 
integriranih služb; 
- varstvo sistema zvez; 
- razvoj širokopasovnih sistemov zvez (optičnih, satelitskih 

in radiorelejnih); 
- razvoj kabelske televizije; 
- razvoj mobilnega radijskega omrežja; 
- razvoj opreme in sredstev za obdelavo podatkov in avto- 

matizacijo poslovanja. 
Enotno lastno raziskovanje in razvoj moramo organizirati in 

usmerjati tako, da bo zagotovljena graditev teh sistemov z 
domačimi proizvodi (tehnologija, sestavni deli in material). 

Pri proizvodnji telekomunikacijske opreme obstoječih pro- 
izvodnih programov ni treba razširjati z novimi različicami iste 
tehnološke generacije in nakupom licenc, hkrati pa naj bi vsi 
uporabniki in imetniki velikih telekomunikacijskih sistemov 
le-te opremljali iz domačih virov. 

2.1.1.4. Robotika 

Na področju robotike so osnovne usmeritve tehnološkega 
razvoja naslednje: 

- krmiljenje robotov; 
- inteligentni industrijski roboti; 
- mobilni roboti; t 
- razpoznavanje scene in govora v robotiki; 
- razvoj.novega programskega jezika za robote; 
- matematično modeliranje in simulacija kinematike meha- 

nizmov robotov; 
- matematično modeliranje in stimulacija dinamike aktiv- 

nih mehanizmov robotov. 
Končni cilj je uresničiti lastne rešitve ter uporabo robotov in 

manipulatorjev: 
- v proizvodnji, da bi se povečala produktivnost dela, kako- 

vost proizvodov in humaniziralo delo; 
- v javni varnosti; 
- kadar to terjajo posebne potrebe. 

2.1.2. Fleksibilne tehnologije 

Tehnološka usmeritev na področju fleksibilnih tehnologij je 
doslej na podlagi novih tehnologij, izraženih v sodobnih 
visoko produktivnih delovnih sredstvih, temeljila na informa- 
cijski tehnologiji, tehnologiji numeričnega krmiljenja, robotiki 
in softvvare tehnologiji. V prihodnjem obdobju moramo teh- 
nološki razvoj usmeriti v integracijo in povezovanje fleksibil- 
nih tehnoloških sistemov s popolno implementacijo elemen- 
tov umetne inteligence (prepoznavanje, učenje, sklepanje, kar 
jih bo spremenilo v inteligentne tehnološke sisteme, ki bodo 
osnova za vzpostavitev nove generacije tovarn. 

V zvezi s tem so osnovne smeri raziskovanja in razvoja teie: 
- postopki za kooperativno krmiljenje robotov na fleksi- 

bilni liniji; 
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- jeziki za krmiljenje fleksibilnih tehnoloških celic in linij; 
- paketi za krmiljenje robotov, vključenih v fleksibilne teh- 

nološke linije in celice; 
- CAM; 
- ekspertni programi za določitev modelov robotov, ki se 

uporabljajo pri reševanju problemov na strategijski ravni 
krmiljenja robotov; 

- inteligentni industrijski roboti, strategija učenja, 
ekspertni sistemi; 

- integracija fleksibilnih tehnoloških linij v industrijskih 
panogah. 

2.1.3. Laserska tehnologija 

a) Na področju laserjev so osnovne smeri raziskovanja in 
razvoja nalednje: 

- plinski laserji v infrardečem in ultravijoličastem področju 
spektra s težiščem na raznih tipih vodikodioksidnega in 
ekskamerskega laserja; 

- laserji trdnega stanja s težišči na laserjih, ki sevajo v 
območju 1-3 mikrone; 

- polprevodniški laserji; 
- nelinearna optika. 
Te smeri predpostavljajo tudi obvladovanje tehnologije 

izdelave kritičnih komponent za laserje, nelinearno optiko in 
detekcijo laserskega sevanja. 

b) Zagotoviti je treba najširšo uporabo laserjev: 
- v industriji — za obdelavo materialov in uvajanje ter razvoj 

novih merilnih laserskih tehnik; 
- v medicini; 
- v energetiki (separacija izotopov in diagnostika plazme); 
- v kemiji - za razvoj novih diagnostičnih tehnik in tehnolo- 

gij v kemični industriji; 
- v komunikacijah - za uvedbo in razvoj optičnih komuni- 

kacij. 

2.1.4. Tehnologije novih materialov 

Obladovanje novih materialov je podlaga za vse panožne in 
druge tehnologije, v katerih se uporabljajo materiali, hkrati pa 
tudi za vse bazične tehnologije. 

Na področju novih materialov moramo raziskovanje, razvoj, 
osvajanje proizvodnje in proizvodnjo usmeriti v: 

a) materiale, ki se že uporabljajo za pridobivanje materi- 
alov višjih kakovosti: 

- jekla s povečano trdoto, sposobna za spajanje z varje- 
njem in s povečano odpornostjo proti utrujenosti in zlomu; 

- zlitine na bazi bakra in aluminija s konstrukcijskimi zna- 
čilnoslmi, boljšimi od sedanjih; 

- kovinski prah, platinirane kovine, super čiste kovine itd.; 
- višje kakovosti organsko-tehničnih materialov; 
- višje kakovosti drugih materialov, 
Pri teh materialih je treba razvoj usmeriti tudi v sodobno 

tehnologijo predelave kovin (oblikovanje, varjenje, termična 
obdelava, izostatično stiskanje); 

b) nove sodobne materiale: 
- kovine in zlitine s posebnimi značilnostmi (amorfne, z 

ultra drobnimi zrnci); 
- ogljikova, optična in druga vlakna, vštevši tudi vlakna iz 

organskih snovi; 
- magnetni materiali, ki dajejo visoke energetske produkte; 
- novi tipi umetnih smol; 
- materiali in polizdelki za izdelavo kompozitnih materi- 

alov; 
- materiali za izdelavo elektronskih in optoelektronskih 

komponent; 
c) kompozitni materiali; 
d) keramični materiali. 
Raziskovanje, razvoj, osvajanje proizvodnje in proizvodnja 

teh materialov predpostavljajo tudi: 
a) osvajanje novih tehnologij, kot so: 
- pridobivanje super čistih kovin in zlitin s taljenjem v 

vakuumu, z vakuumsko destilacijo in drugimi metodami: 
- predelava kovin v vakuumu in pridobivanje izdelkov v 

vakuumu (naparjanje, tanki sloji idr.); 
- pridobivanje in obdelava monokristalov; 
- difuzija; 

- fotolitografija; 
- obdelava in zaščita površin (fizična, kemična in elektro- 

kemična); 
- pridobivanje optičnih vlaken in cevi z malim premerom; 
b) raziskovanje in razvoj sodobnih metod za karakteriza- 

cijo konstrukcijskih in drugih lastnosti materialov zlasti novih. 
Na področju novih materialov je treba posebno pozornost 

posvetiti zamenjavi uvoznih materialov z domačimi. Uvoz 
materiala povečuje odvisnost države in ogroža naše strateške 
opredelitve. Zato je treba uvozu materiala posvetiti posebno 
pozornost oziroma zmanjšati, v nekaterih primerih pa preki- 
niti uvoz materiala. Da bi se to zagotovilo, je treba takoj 
organizirano in koordinirano storiti naslednje: 

- osvojiti proizvodnjo materialov, ki jih doslej ni bilo 
mogoče proizvajati, ker ni bilo domače tehnologije ali 
potrebne opreme; 

- zagotoviti domačo proizvodnjo materialov, ki se ne proiz- 
vajajo v državi, in za njihovo proizvodnjo niso potrebna 
posebna osvajanja; 

- zboljšati kakovost domačih materialov, ki se zaradi nižje 
kakovosti ne uporabljajo v specifični proizvodnji in niso kon- 
kurenčni na zunanjem trgu. 

2.1.5. Biotehnologija 

Na področju biotehnologije je treba razviti in osvojiti 
ustrezne proizvodne postopke ter vzpostaviti enotno znan- 
stveno-raziskovalno bazo na področju genetičnega inženi- 
ringa v naslednjih smereh razvoja: 

- proizvodnja monoklonskih antiteles za medicinsko upo- 
rabo in znanstveno-raziskovalno delo; 
- proizvodnja biološko aktivnih substanc za uporabo v 

zdravstvu (farmacevtska industrija: antibiotiki, cepiva, hor- 
moni, encimi, imunoproteini, diagnostična sredstva); 
- proizvodnja hrane (genetično inženirske metode pri ople- 

menjevanju rastlin, biotehnološka predelava biomase, amino- 
kisline, proteini); 

- proizvodnja agensov za procesne industrije (encimi, bio- 
aktivne substance z malo molekulsko težo); 

- optimizacija encimskih in drugih biotehnologij (bioreak- 
torji, fermentorji, merilni in kontrolni instrumenti); 

- pridobivanje energetških surovin iz biomase; 
- proizvodnja surovin (ekstrakcija kovin, zboljšanje stopnje 

izkoriščanja naftnih virov); 
- bioelektronika (biochipi, molekulski polprevodniki, 

biosenzorji itd.); 
- varstvo človekovega okolja (čiščenje radioaktivnega 

onesnaženja z biorazgrajanjem snovi, ki onesnažujejo okolje). 

2.1.6. Energetske tehnologije 

Na področju energetskih tehnologij zajemajo smeri razvoja: 
a) tehnologijo primarne transformacije domačih goriv; 
b) tehnologijo izkoriščanja nekonvencionalnih energetskih 

virov; 
c) energetske tehnologije prihodnosti; 
d) tehnologijo za smotrno izkoriščanje energije. 
e) Tehnologija primarne transformacije domačih goriv, s 

katero je treba razviti: 
- sistem za učinkovito izkoriščanje domačega nizkokalo- 

ričnega premoga v termoelektrarnah in toplarnah, vštevši tudi 
kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije; 

- sistem za proizvodnjo energije v procesni in živilski indu- 
striji ter kmetijstvu (generatorji toplega zraka, vrelih plinov, 
tople tehnološke vode in pare), ki temelji na zgorevanju v 
fluidni plasti z možnostjo uporabe biomase in odpadnih mate- 
rialov; 

- sistem za proizvodnjo električne energije v malih in sred- 
njih hidroelektrarnah; 

- tehnologije za sekundarno in tercialno izkoriščanje 
nafte; 

- elektrokemične sisteme za proizvodnjo električne ener- 
gije; 

- sodobne tehnologije za odkopavanje, transport, odlaga- 
nje in skladiščenje premoga; 

- tehnologije za pripravo vode, prečiščevanje dimnih pli- 
nov in odplak; 

b) Tehnologija izkoriščanja nekonvencionalnih energet- 
skih virov. 
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Zaradi ekonomičnega izkoriščanja in uporabe na različnih 
področjih moramo osvojiti sisteme za: 

- zbiranje, transport, pripravo, skladiščenje in zgorevanje 
odpadne biomase v kmetijstvu in industriji; 

- učinkovito izkoriščanje sončne energije za segrevanje 
vode v šolah, hotelih, bolnišnicah, vojašnicah in v gospodinj- 
stvu; 

- učinkovito izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo 
električne energije: fotonapetostni generatorji in solarne 
elektrarne; 

- izkoriščanje geotermalne energije. 
c) Energetske tehnologije prihodnosti; 
Da bi se pripravili za osvajanje energetskih tehnologij pri- 

hodnosti, moramo osvojiti; 
- visoko temperaturno tehnologijo plazmageneratorjev; 
- kriogeno tehnologijo superprevodnih magnetov; 
- tehnologijo tekočih kovin kot delovnega medija v ener- 

getskih procesih; 
- tehnologije gasifikacije in likvefakcije premoga. 
d) Tehnologija smotrnega izkoriščanja energije. 
V skladu s sodobnimi prizadevanji za učinkovito izkorišča- 

nje razpoložljivih energetskih sistemov je treba osvojiti: 
- sistem za akvizicijo in evidentiranje porabe energije na 

ravni podjetja, občine, pokrajine, republike in federacije; 
- sistem za evaluacijo ukrepov in postopkov za smotrno 

izkoriščanje energetskih virov; 
- postopke za modeliranje energetskih sistemov v 

podjetju, občini, pokrajini, republiki in federaciji zaradi nji- 
hove optimizacije. 

Zaradi smotrne proizvodnje in izkoriščanja energije je treba 
zboljšati: 

- varčevanje z energijo in gorivom; 
- toplotno izolacijo, zlasti poslopij; 
- enoten energetski sistem in prenosno omrežje; 
- ekonomičnost motorjev z notranjim zgorevanjem; 
- javni promet in drugo. 

2.1.7. Jedrske tehnologije 

Na področju jedrskih tehnologij zajemajo smeri razvoja: 
a) tehnologijo jedrskoenegetskih naprav; 
b) tehnologijo jedrskega gorivnega ciklusa; 
c) tehnologijo raziskovalnih jedrskih reaktorjev; 
d) tehnologijo varstva pred jedrskim sevanjem. 
a) Tehnologija jedrskoenergetskih naprav. S to tehnologijo 

je treba osvojiti: 
- projektiranje, graditev in izročitev v obratovanje; 
- projektiranje, izdelavo specialnih materialov, proizvodnjo 

komponent in sistemov; 
- zagotovitev jedrske zanesljivosti, kakovosti kornponent, 

sistemov in naprav; 
- vključevanje v programe graditve novih generacij jedr- 

skih energetskih naprav. 
b) Tehnologija jedrskega gorivnega ciklusa. V okviru teh 

tehnologij je treba osvojiti; 
- obogatitev urana oziroma težke vode; 
-proizvodnjo gorivnih elementov; 
- tehnologije predelave izrabljenega goriva; 
- tehnologije za predelavo in odlaganje radioaktivnih od- 

padkov; 
- tehnologije proizvodnje goriva z mešanimi oksidi pluto- 

nija in urana. 
c) Tehnologija raziskovalnih jedrskih reaktorjev 
Da bi zagotovili pogoje za osvajanje tehnologij jedrskega 

gorivnega ciklusa, specialnih materialov in opreme je treba 
osvojiti: 

- projektiranje, graditev in izročitev v obratovanje eksperi- 
mentalnih raziskovalnih reaktorjev; 

- tehnologijo obsevanja konstrukcijskih materialov, goriv 
in drugih materialov; 

- preskušanje obsevanih materialov, 
d) Tehnologije varstva pred jedrskim sevanjem 
Da bi zavarovali delavce v jedrskih prostorih in prebivalstvo 

v okolici, je treba osvojiti: 
- proizvodnjo specialnih instrumentov za merjenje radio- 

aktivnega sevanja; " 
- sistem za detekcijo in monitoring ionizirajočega sevanja; 
- tehnologijo proizvodnje specialnih materialov in opreme 

za varstvo pred jedrskim sevanjem; 

— metode in materiale za čiščenje radioaktivnega onesna- 
ženja. 

2.1.8. Vesoljska tehnologija 

Na področju vesoljske tehnologije je treba zagotoviti 
enotno dvostransko in večstransko povezovanje z državami, 
ki so neposredno angažirane na tem področju, oziroma vklju- 
čiti se moramo v eno izmed mednarodnih organizacij, speci- 
aliziranih za posamezne dejavnosti, ali vesoljskih ustanov (kot 
evropska ESA), da bi tudi mi dobili rezultate vesoljskih razi- 
skovanj. 

Razlogi za to so naslednji: 1) vesoljska tehnologija je nepo- 
sredno in, ali posredno pristopna na vseh področjih člove- 
kove dejavnosti. Na nekaterih med njimi (telekomunikacije, 
meteorologija, daljinska detekcija za odkrivanje zemeljskih 
virov, novih virov energije, kontrolo hidroloških razmer, razvoj 
kmetijskih kultur itd.) si nadaljnjega napredka ne moremo 
zamisliti brez izkoriščanja doseženih rezultatov na tem 
področju; 2) majhne države in države v razvoju imajo zelo 
malo možnosti, da samostojno, z lastnimi sredstvi zagotovijo 
pogoje za uporabo rezultatov vesoljske tehnologije v razvoju 
države; 3) vsako izogibanje izkoriščanja vesoljske tehnologije 
za gospodarski razvoj in rast države v prihodnje utegne biti 
glede na pomen, ki ga ima ta tehnologija, ne le za napredek 
temveč tudi za obrambo pridobitev in za varnost države v 
celoti, nevarno in celo usodno za državo. 

2.2. TEMELJNA IN UPORABNA RAZISKOVANJA 
ZA RAZVOJ NOVIH BAZIČNIH TEHNOLOGIJ 

Znanstvena podpora razvoja novih tehnologij obsega: 
spremljanje trend sodobne znanosti v .svetu« in razumevanje 
osnovnih zakonitosti, potrebnih za razvoj navedenih tehnolo- 
gij; ustvarjanje materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno 
eksperimentalno in teoretično znanstvenoraziskovalno delo 
za usmerjena raziskovanja in razvoj lastnih tehnologij 

Znanstvena podpora razvoju novih tehnologij v skladu s 
strateškimi smermi tehnološkega razvoja države zajema: 
usmerjena temeljna raziskovanja s področja fizike, kemije, 
biologije in matematike ter uporabna raziskovanja v teoriji 
informacij in komunikacij, upravljanja, umetne inteligence, 
spoznavanja oblik idr. 

a) Temeljna raziskovanja s področja fizike morajo zajemati 
predvsem: fiziko kondenziranega stanja (fiziko polprevodni- 
kov - anorganskih in organskih superrešetk), fiziko kovin in 
organskih prevodnikov, vštevši interdisciplinarno področje 
fizike površin, kvantne elektronike in nelinearne optike, fizike, 
plazme, atomske in molekularne fizike in posamezna 
področja klasične fizike (optika, akustika, nelinearna meha- 
nika itd ). V manjši meri je treba spremljati temeljna raziskova- 
nja v jedrski fiziki in fiziki elementarnih delcev ter na drugih 
področjih fizike. 

b) Uporabna raziskovanja v fiziki in mejnih disciplinah. 
Nova goriva in viri energije, procesi v nizkotemperaturni 
plazmi, delovanje sevanja na lastnosti materialov, sprememba 
lastnosti materialov z odlaganjem prevlek, razvoj materialov 
za optične pomnilnike, pridobivanje jedrsko čistih materialov, 
tankoplastni filtri, senzorji in aktivne strukture, materiali za 
elektronske in optoelektronske komponente, zaščita elek- 
tronskih komponent in materialov pred sevanjem, tanko- 
plastne ne superprevodne strukture, tankoslojne interkovin- 
ske spojine, kompozitni materiali in keramike. 

c) Temeljna raziskovanja s področja anorganske, organske 
in analitične kemije; nove reakcije in reagensi v organski 
kemiji, kemiji polimerjev, ionizirajoče sevanje in polimerni 
sistemi, sinteze novih neorganskih spojin in njihove lastnosti, 
procesi ekstrakcije in sorbcije, kemija površin in mejnih faz, 
fenomeni prenosa mase in toplote, novi katalizatorji in nji- 
hove lastnost, kemična in izotopna sprememba, struktura in 
stabilnost molekul, fotokemični procesi, laserska fotokemija, 
termodinamika in kinematika kemičnih reakcij, proučevanje 
matarialov: struktura in defekti, procesi in reakcije v konden- 
ziranih sistemih, lastnosti, nove analitične metode in 
reagensi, raziskovanje na področju biokemije, elektroliz in 
elektrokemičnih konverzij energije, proučevanje fenomena 
korozije. 

d) Usmerjena temeljna raziskovanja v kemiji: kemični viri 
energije, nevtralizacija onesnaževalcev vode in zraka, procesi 
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separacije, gasifikacije in likvefakcija. 
e) Uporabna raziskovanja, predvsem na področju fizikalne 

kemije s področij: reakcijske kinetike, kinetike procesov v 
trdnem stanju, tekočinah in plinih, elektrokemije, fotokemije, 
kemične katalize, sorodnih področij biofizikalne kemije, pro- 
cesov z opnami biološkega pomena, vse vrste spektroskopij, 
ki tvorijo mejno področje nasproti kemični fiziki. 

f) Temeljna raziskovanja na področju mikrobiologije, bioke- 
mije, genetične in molekularne biologije. Tu gre predvsem za 
multidisciplinarno proučevanje z vidika kemije, biofizike, ter- 
modinamike, elektronike itd. 

g) Usmerjena temeljna raziskovanja v biologiji: delovanje 
energetskih objektov in odpadkov na okolje in biosfero, last- 
nosti biomase kot energetskega goriva, razvoj hitrorastočih in 
energetsko vrednih vrst biomase. 

3. SKUPNI PROGRAMI 

Osvajanje, razvoj in uporaba novih tehnologij, zlasti bazič- 
nih, je zelo zahteven proces, ker vključuje poleg temeljnih 
raziskovanj tudi razvojno delo in številne dejavnosti proizvod- 
nega značaja, izbiro in razvoj materialov, komponent in oro- 
dij, proizvodnih linij, postopkov itd. Za plasiranje nove tehno- 
logije je nujna tudi logistična podpora, s katero se zagotavlja 
nemoteno in stalno delovanje nove tehnologije v eksplotacij- 
skih pogojih. Za preprečitev zaostajanja in zboljšanje eksplo- 
tacijske karakteristike nove tehnologije je nujen stalen ritem 
inovacij. Omenjenih aktivnosti ni mogoče realizirati. brez 
ustreznih kadrov ne le na področju temeljnih in razvojnih 
raziskovanj, temveč tudi na področju uvajanja v proizvodnjo 
in v sami proizvodnji, in ne brez ustrezne, pogosto drage 
opreme. Vse to skupaj najpogosteje presega kadrovske, 
materialne in organizacijske možnosti katerekoli znanstvene 
in ali proizvodne organizacije, regije, pokrajine in republike. 
Na teh ravneh ni in tudi ni možno smotrno in na ustrezen 
način opremiti laboratorijev in pogonov. 

Zato bomo lahko osvajanje in razvoj novih tehnologij smo- 
trno uresničili samo z izbiro in realizacijo skupnih in enotnih 
programov države, z delitvijo dela, specializacijo in skupnimi 
vlaganji. 

Osnovno merilo za izbiro in opredelitev skupnih programov 
je, da le-ti izhajajo iz strategije tehnološkega razvoja Jugosla- 
vije in da so strateškega pomena za državo. 

Skupni programi osvajanja in razvoja novih tehnologij 
morajo biti selektivno izbrani, pri čemer je treba striktno paziti 
tudi na to, da bodo zagotovljeni vsi elementi podpore za 
njihovo realizacijo ir, normalno uvajanje v proizvodnjo. Fron- 
talni pristop razvoju novih tehnologij brez ustrezne tehnoeko- 
nomske analize njihove upravičenosti utegne dati nasprotne 
učinke z zelo hudimi ekenomskimi, socialinimi in drugimi 
posledicami. Po drugi strani pa, če ne bodo določeni in 
realizirani skupni programi in če ne bodo njihovi rezultati 
uporabljeni v proizvodnji, tudi strategija tehnološkega razvoja 
Jugoslavije ne bo uresničen^. 

Izbiro skupnih programov, njihovo razčlenitev na projekte 
in delitev dela dogovorno opravljajo združeno delo, razvojne 
enote v združenem delu in znanstvene institucije ob koordina- 
ciji pristojnih organov zvezne uprave, ki bodo koordinirali 
izbiro skupnih programov in izbiro najugodnejšega ponud- 
nika za izvajanje projektov, ocenjevanje in uporabo rezul- 
tatov. 

Sredstva za realizacijo skupnih programov bodo zagotov- 
ljena z združevanjem sredstev tistih, ki so zainteresirani za 
izsledke nove tehnologije, iz proračuna federacije in iz drugih 
virov. 

Po sedanjih ugotovitvah potreb bi možni skupni programi 
bili: 

Na področju mikroelektronike 
1. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja elektronskih kompo- 

nent VLSI in sestavnih delov (32-bitni mikroprocesor, pomnil- 
nik (U/l, medsestavi idr ). 

2. Raziskovanje in razvoj novih tehnologij na podlagi Gaas, 
hitrega silicija, superprevodnosti in molekularne elektronike. 

3. Projektiranje specifičnih integriranih vezij (vezja po naro- 
čilu). 

Na področju računalniške tehnike 
1: Raziskovanje in razvoj arhitekture (hardvvarjev in softwar- 

jev) računalniških sistemov in mrež: za procesiranje znanja in 
pomoč pri odločanju (ekspertni sistem); za komuniciranje 

med človekom in strojem; za avtomatsko krmiljenje zahtevnih 
tehničnih procesov. 

2. Raziskovanje in razvoj softvvarskega in logističnega inže- 
nirstva. 

3. Softvvare za umetno inteligenco. 
Na področju telekomunikacij 
1. Razvoj in uvajanje enotnega digitalnega telekomunikacij- 

skega sistema v SFRJ z integriranimi službami. 
2. Razvoj tehnike za uvajanje enotnega družbenega sistema 

informacije v SFRJ. 
3. Razvoj in uvajanje optičnih komunikacij. 
Na področju robotike 
1. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja inteligentnih indu- 

strijskih robotov. 
2. Prepoznavanje scene in govora v robotiki. 
3. Roboti v fleksibilnih tehnoloških sistemih. 
Na področju fleksibilnih tehnologij 
1. Avtomatizirana tovarna s fleksibilno proizvodnjo in inten- 

zivno uporabo CAD/CAM. 
2. Razvoj in integracija fleksibilnih tehnoloških linij v različ- 

nih industrijskih panogah. 
Na področju laserjev 
1. Fleksibilni laserski sistemi za uporabo v industriji (uvaja- 

nje in razvoj novih tehnik laserske obdelave materiala, razvoj 
novih merilnih laserskih metod in avtomatskega laserskega 
krmiljenja in vodenja). 

2. Medicinska oprema na podlagi laserskih naprav. 
3. Laserske inducirane kemične reakcije in separacije izo- 

topov. 
Na področju novih materialov 
1. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja materialov in tehno- 

logij za proizvodnjo elektronskih komponent in sestavnih 
delov. 

2. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja materialov za 
ekstremne temperature, pritiske in obremenitve. 

3. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja kompozitnih materi- 
alov in tehnologij od proračunov in konstrukcij do končne 
uporabe. 

4. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja keramike za 
ekstremne termomehanične obremenitve z uvedbo ustreznih 
tehnologij, proračunov in konstrukcij do končne uporabe. 

Na področju biotehnologije 
1. Razvoj enzimnih tehnologij proizvodnje aminokislin. 
2. Razvoj tehnologij proizvodnje in uporabe biokatalizator- 

jev. sposobnih za degradacijo toksičnih materialov. 
3. Oplemenitenje industrijskih mikroorganizmov z meto- 

dami genetičnega inženirstva. 
4. Proizvodnja proteinov visoke biološke aktivnosti z meto- 

dami genetičnega inženirstva za uporabo v medicini, veterini 
in industriji. 

5. Diagnostika na podlagi genetičnega inženirstva za upo- 
rabo v medicini, veterini in varstvu človekovega okolja. 

6. Oplemenitenje rastlin in zemlje za uporabo metod gene- 
tičnega inženirstva. 

7. Pridobivanje energetskih surovin s fotosintezo iz bi- 
omase. 

8. Bioreaktorji, fermetorji, merilni in kontrolni inštrumenti. 
9. Proizvodnja industrijskih surovin z metodami genetič- 

nega inženirstva. 
Na področju energetskih tehnologij 
1. Modeliranje energetskih sistemov za racionalno uporabo 

virov energije. 
2. Elektrokemični viri električne energije. 
3. Visokotemperaturni viri energije. 
4. Novi viri energije - sončna, geotermična, biomasa idr. 
5. Superprevodni magneti in kriogenska tehnologija. 
6. Uvajanje energetske opreme za male hidroelektrarne in 

termoelektrarne zelo velike moči. 
7. Laserji s transverzalno ekscitacijo velike energije. 

Na področju jedrske tehnologije 
1. Tehnologija predelave izrabljenega goriva. 
2. Tehnologija predelave in deponiranja radioaktivnih od- 

padkov. 
3. Tehnologija proizvodnje mox goriva. 
4. Raziskovalni jedrski reaktor. 
5. Jedrska varnost komponent, sistemov in naprav. 
6. Začetek dela pri uvajanju tehnologij jedrskega gorivnega 

ciklusa. 
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Na področju vesoljske tehnologije 
Uresničitev strategije tehnološkega razvoja na tem 

področju bo v začetku omejena na nabavljanje in distribucijo 
izsledkov tujih raziskovanj ter na njihovo obdelavo in upo- 
rabo. 

4. BAZIČNE TEHNOLOGIJE V FUNKCIJI 
RAZVOJA PROIZVODNJE IN 
POSPEŠEVANJA DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Bazične tehnologije prodirajo in se uporabljajo v vseh 
gospodarskih panogah in družbenih dejavnostih. Danes 
gospodarstvo in družba brez uporabe bazičnih tehnologij ne 
moreta zagotoviti svojega nadaljnjega razvoja in napredka. 

Po sedanjih ugotovitvah nerazvite držaje, pa tudi mi, brez 
bazičnih tehnologij ne moremo zmanjšati tehnološkega pre- 
pada v primerjavi z razvitimi državami; ne morejo se ustvariti 
novi in funkcionalnejši proizvodni procesi in proizvodi; ne 
more se izboljšati humanizacija dela; ne morejo se povečati 
posamična in celotna storilnost, ekonomičnost in rentabil- 
nost dela in proizvodnje, kakovost dela in proizvodov, zagoto- 
viti višja življenjska raven in kakovost življenja itd. 

Informacijske tehnologije prihajajo v obdobje eksponenci- 
alne rasti, ekonomske in družbene spremembe pa jih sprem- 
ljajo in jih bodo spremljale v enakem ritmu. Mikroprocesorji 
delajo in bodo delali vedn& več tisto, kar se od njih zahteva, 
vendar se moramo mi usposobiti, da jim postavljamo zahteve, 
da jih projektiramo in programiramo. Roboti nadomeščajo in 
bodo vedno bolj nadomeščali delo človeka, delali bodo 
hitreje, bolje in ceneje, če jih bomo tako konstruirali, progra- 
mirali in uporabljali. 

Biologija in biotehnologija na podlagi genetičnega inženir- 
stva bosta zagotovili boljšo prihodnost industrije, medicine, 
kmetijstva in veterine. Molekularna biologija bo kmalu spekta- 
kularno odkrila ne le skrivnosti svojih laboratorijev, temveč 
tudi industrijskih procesov. 

Na podlagi bazičnih tehnologij bodo nastale nove tehnolo- 
gije, opuščenih pa bo veliko starih proizvodnih in drugih 
tehnologij, proizvodov in rezultatov dela na njihovi podlagi. 

Pouk in izobraževalni procesi morajo biti ne le usklajeni s 
tem, temveč bi morali vedno narediti prve in bistvene poteze v 
znanstvenem in tehnološkem razvoju. 

Za tiste, ki so razvili bazično tehnologijo, ni problem ustva- 
riti nekaj novega, temveč kako to upravljati. Pred nami, ki 
nimamo ravite bazične tehnologije, sta obe ti nalogi, njuna 
uresničitev pa terja spremembe, ki bodo temeljito spremenile 
naše sedanje stanje in pojmovanje v zvezi z znanstveno- 
tehnološkim razvojem in vplivale, da bomo s tem razvojem 
upravljali tako, da bomo istočasno zagotovili povečanje kako- 
vosti življenja sedanjim rodovom in ustvarjali pogoje in mož- 
nosti za tehnološki napredek ter povečanje kakovosti življenja 
prihodnjim rodovom. 

Uporaba dosedanjih izsledkov bazičnih tehnologij v raznih 
gospodarskih dejavnostih opozarja: 

(a) da je z avtomatizacijo dela in proizvodhje v gospodar- 
skih panogah, grupacijah in družbenih dejavnostih omogo- 
čena večja posamična in celotna storilnost dela in proizvod- 
nje; neprimerno večja kakovost dela in proizvodov, zagotovi- 
tev potrebnega obsega proizvodnje; večja humanizacija dela 
(varstvo delavcev pred monotonijo pri delu, škodljivimi vplivi 
delovnega okolja, večja varnost pri delu itd.); 

(b) na možnost manjše porabe energrje in materiala na 
enoto proizvoda ob istočasni večji kakovosti in funkcional- 
nosti; 

(c) na bistvena izboljšanja na področju agroindustrijskega 
kompleksa: obogatitev zemljišča brez umetnega gnojiva; 
nadomestitev pesticidov z drugimi sredstvi brez škodljivih 
posledic; prilagajanje kmetijskih kultur ekstremnim tempera- 
turam (kar pomeni, da velika suša in velika vlaga ne bosta 
negativno vplivali na pridelek); večji pridelek kmetijskih proiz- 
vodov z genetično kombinatoriko; pravočasno ugotavljanje 
pričakovanih kmetijskih pridelkov in ukrepanje za novo proiz- 
vodnjo idr.; 

(d) na bistvena izboljšanja na področju zdravstva: pridobi- 
vanje novih cepiv kot preventive za razne bolezni in JBK 
učinkovanja; zanesljivo diagnostiko in zdravljenje; pozitiven 

vpliv na genetske negativne podedovane lastnosti (nagnje- 
nost k nekaterim obolenjem ipd ); podaljšanje življenja itd.; 

(e) na možnost pridobivanja poceni energije in surovin, ne 
da bi onesnaževali človekovo okolje; 

(f) na skoraj eksaktno ugotavljanje razpolaganja z mineral- 
nimi surovinami in rudnim bogastvom. 

(g) na možnost predvidevanj in preventive naravnih motenj 
(potresi, aktiviranje vulkanov, suša, dež, nevihta, poplava itd.), 
ki bi utegnile povzročiti veliko škodo človeku in naravi. 

Naša družba za zdaj nima dovolj materialnih, organizacij- 
skih in kadrovskih možnosti za večja raziskovanja na vsem 
predlaganem področju bazičnih tehnologij. Zato bomo nare- 
dili selekcijo z razvojnimi načrti, izbiro skupnih programov in 
projektov, razvojnimi programi organizacij združenega dela 
in z raziskovalno-razvojnimi programi na univerzi in znanstve- 
nih institucijah. 

Uporaba bazičnih tehnologij bo pozitivno vplivala na oživi- 
tev gospodarstva, terjala bo večjo specializacijo in delitev 
dela, višja tehnološka raven pa bo terjala nove poklice in 
kvalifikacije zaposlenih. 

Bazične tehnologije morajo biti dostopne vsem, da bi se 
uporabljale v novih proizvodih in ali v novem načinu proizvod- 
nje. Zato morajo delovanja od raziskovanja do uporabe dobiti 
popolno podporo družbe. 

Za uspešen prenos sprejetih bazičnih tehnologij v uporabo 
in proizvodne procese je nujen ustrezen sistem obveščanja 
morebitnih uporabnikov. Da bi pospešili proces moderniza- 
cije gospodarstva, je nujno, da vsi sektorji, panoge in grupa- 
cije gospodarstva in družbene dejavnosti sprejmejo svoje 
načrte in programe tehnološkega in proizvodnega razvoja v 
skladu s smermi in izsledki na področju bazičnih tehnologij. 

Uporaba bazičnih tehnologij mora povečati učinke uresni- 
čevanja strateških smeri družbenoekonomskega razvoja: 

- povečanje izvoza, kakovosti in izbire, zlasti blaga višjih faz 
obdelave; 

- proizvodnjo hrane in izvoza živil; 
- zmanjševanje energetskih odvisnosti od uvoza, raci- 

onalno proizvodnjo in uporabo energije ter uvajanje novih 
energetskih virov; 

- pospeševanje in povečanje varnosti prometa, zlasti tran- 
zitnega; 

- povečanje zaposlenosti; 
- izboljšanje življenjske ravni, življenjske kakovosti, vštevši 

stanovanje ter izboljšanje in varstvo človekovega okolja. 
Poleg tega pričakujemo pomembne uspehe pri napredku 

strojne industrije, kemične in farmacevtske industrije, večji 
uporabi sekundarnih surovin in biomase, napredku zdravstva, 
šolstva, izobraževanja in drugih družbenih dejavnosti. 

Sprejemanje, razvoj in uporaba bazičnih tehnologij bodo 
vplivali tudi na zmanjševanje tehnološke praznine, zadolženo- 
sti in inflacijske stopnje države. 

5. DOLGOROČNI PROGRAMI 
ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKEGA 
RAZVOJA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA IN NJIHOVA VLOGA PRI 
IZVAJANJU STRATEGIJE 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 
JUGOSLAVIJE 

Glede na tehnološki razvoj je združeno delo pobudnik, 
nosilec, realizator in uporabnik znanstveno-tehnoloških 
dosežkov. Zaradi tega lastna tehnološka usmeritev organizi- 
racij združenega dela bistveno vpliva na družbenoekonomski 
razvoj, zato je nujno njihovo tehnološko načrtovanje in pro- 
gramiranje, pri tem pa morajo biti glavni cilji in merila na 
svetovno sprejemljivi ravni. 

Dolgoročni programi tehnološkega razvoja organizacije 
združenega dela morajo temeljiti na selektivnosti pri razvoju 
in transferju tehnologije ter večjem povezovanju in vključeva- 
nju v sodobne tokove znanosti in tehnologije ter v medna- 
rodno delitev dela. 

Združeno delo mora pri sestavljanju svojih dolgoročnih 
programov znanstveno-tehnološkega razvoja upoštevati: 

1. zahteve, kot so: 
- domači in tuji prodajni in nabavni trg; 
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- pogoji gospodarjenja in relevantni zakonski predpisi; 
- stanje konkurentov (položaj, politika, cilji) in strategija 

tehnološkega razvoja; 
- dosedanji, sedanji in prihodnji načrti tehnološkega raz- 

voja države ter posameznih panog in grupacij ter stopnja 
uresničitve dosedanjih in ocena stopnje uresničitve sedanjih 
in prihodnjih načrtov; 
- možnost in ocena možnosti' proizvodno finančnega sode- 

lovanja s tujimi partnerji; 
- sedanje tehnologije in njihova dostopnost; 
- možnost združevanja in kooperacije v državi; 
- trenda tehnološkega razvoja v svetu in najnovejši znan- 

stveni dosežki relevantnih področij znanosti, tehnike in teh- 
nologife, organizacije, metode in tehnike dela. 

2. Stanje in možnosti združenega dela na ravni TOZD, 
SOZD, panoge in gospodarstva kot celote, kar se hoče v: 

- razpoložljivih kadrih in znanju; 
- razpoložljivi raziskovalni proizvajalni in kontrolni opremi; 
- sedanjih proizvodih, proizvajalnih procesih in programih; 
- razpoložljivih surovinah, materialu, sestavnih delih, kom- 

ponentah, polproizvodih in proizvodih; 
celotnem prihodku, dohodku in stroških proizvodnje in 

produkcije ter v delitvi dohodka in osebnih dohodkov: 
- normativih dela in materiala za pripravo proizvodnje in 

proizvodnjo; 
- razmerjih s kooperanti oziroma z ozganizacijami, s kate- 

rimi sodelujejo poslovno in tehnološko; 
- investicijskih akcijaha; 
- planiranih in porabljenih finančnih sredstvih za izvrševa- 

nje dosedanjih obstoječih proizvodnih programov; 
- študijah in analizah možnih smeri in pogojev lastnega 

razvoja; 
- določenem sistemu kvantitativnih in kvalitativnih ciljev; 
- pričakovanih uspehih; 
- sedanjih in morebitnih bodočih problemih; 
- sedanji in planirani politiki in strategiji razvoja. 
3. razvojne smeri sedanjih in relevantnih bazičnih tehnolo- 

gij, njihovi izsledki in uporaba. 
S programi tehnološkega razvoja organizacij združenega 

dela je treba določiti selektivnost v transferju tehnologije, da 
bi premostili zaostalost na določenem področju in pridobili 
lastno znanje in izkušnje. 

6. VELIKI TEHNIČNI, 
INFRASTRUKTURNI IN PROIZVODNI 
SISTEMI 

Učinkovitost delovanja velikih sistemov, stopnja družbene 
koristnosti tega delovanja in njihov tehnološki razvoj so 
bistveno odvisni od tega. ali se in kako se ti sistemi upravljajo. 

Veliki tehnični, infrastrukturni in drugi veliki proizvodni 
sistemi morajo postati celovita proizvodno funkcionalna inte- 
gracija z optimalnim kibernetičnim upravljanjem Razvoj veli- 
kih sistemov mora biti enoten v vseh tehničnih, tehnoloških, 
ekonomskih in samoupravnih komponentah. V velike sisteme 
moramo vgraditi močan mehanizem upravljanja na samou- 
pravnih načelih, ki pelje v skupništvo in enotnost delovanja. 
Tehnološki razvoj bo prispeval k modernizaciji, posodoblja- 
nju in k večji učinkovitosti velikih sistemov, s tem da se bodo z 
njihovim tehnološkim napredkom krepili procesi politične, 
ekonomske in tehnološke integracije Konkretneje, nujno je 
zatoviti: 

- da združevanje v velike sisteme na načelih naravne, 
resursne in tehnološke povezanosti s pomočjo znanosti in 
tehnologije prispeva k doseganju maksimalne storilosti in 
dohodkovnosti; 

- da se dosledno izvajajo pravila, da bodo tehnična oprem- 
ljenost, tehnologija dela in tehnološka disciplina tehnološko 
in prostorsko enotni na vsem jugoslovanskem prostoru z 
ustreznim mednarodnim povezovanjem; 

- da je sistem kot celota odgovoren za kvantitativne in 
kvalitativne značilnosti kot poslovne uspehe in neuspehe; 

- da se regionalni interesi v velikih sistemih zagotovijo s 
sporazumevanjem organizacij združenega dela. 

7. TRANSFER TEHNLOGUE 

Nabavljanje tehnologije ie treba konsistentno obravnavati 

kot inštrument gospodarskega razvoja pri uresničevanju 
ciljev družbe. Sredstva, ki se izločajo za uvoz tehnologije, so 
družbeni kapital, nad katerim je nujno uvesti družbeno kon- 
trolo v mejah ekonomske politike, t j. nad njegovo finančno, 
tehnološko, proizvodno in kadrovsko komponento Zato je 
treba zaostriti ekonomske, tehnične in organizacijske zahteve 
združenega dela za uspešnejšo uporabo, hitrejše sprejemanje 
in po možnosti razvijanje uvožene tehnologije. Združeno delo 
mora povsod kjer je to kakorkoli možno in ekonomsko opravi- 
čeno, v ustreznem roku obvladati kupljeno tehnologijo, ki jo 
mora spremljati lastna raziskovalno-razvojna aktivnost, 
vštetvši tudi sprejemanje sodobne zasnove krmljenja na 
mikro in* makro ravni, ter krepitev tehnološke discipline v 
procesu uporabe. 

Ob selektivnem in koordiniranem uvozu tehnologije je treba 
dograjevati institucionalni mehanizem transferja, vštevši var- 
stvo domačih tehnologij. 

Dolgoročno je treba računati na nadaljnje povezovanje s 
tujino vendar z večjo stopnjo enakopravnosti na temeljih 
obojestranske odvisnosti. V prihodnjem obdobju je treba raz- 
vijati sodobne oblike ekonomsko-tehnološkega sodelovanja s 
tujino. S temi oblikami, zlasti s skupnimi vlaganji, bo pospe- 
šeno tehnološko renoviranje jugoslovanskega gospodarstva z 
neposrednim delovanjem svetovnih standardov poslovanja. 

Treba je korenito spremeniti odnos tako do transferja tuje 
tehnologije v našo državo, kot tudi do transferja med doma- 
čimi organizacijami združenega dela. Pri transferju tehnolo- 
gije v našo državo je treba vzpostaviti polni družbeni nadzor, 
da bi spremljali tokove in pogoje tega transferja in vso nje- 
govo strukturo (vpliv na razvoj domačih tehnologij, lastno 
raziskovanje, razvoj kadrov, uporabo virov, vpliv na medna- 
rodno menjavo itd.). 

Ukrepe družbenega nadzora je treba uvesti tako. da bomo 
pravočasno preprečili negativnosti v transferju, zlasti: nakup 
zastarele in umazane tehnologije; nakup več enakih tehnolo- 
gij od različnih uporabnikov v državi; sprejemanje klavzul v 
pogodbi, s katerimi je prepovedan transfer kupljene tehnolo- 
gije v državi, njeno oplemenitenje, prepovedan izvoz, ki 
usmerjajo v smeri zagotavljanja surovine in reprodukcijskega 
materiala itd. 

7. 1. MERILA ZA NABAVLJANJE TEHNOLOGIJI 

Splošna merila za nabavljanje tehnologije se uporabljajo pri 
tehnološkem programiranju in planiranju ter v postopku za 
njeno nabavljanje; v zvezi s tem bomo ponovno preučili in 
uskladili ustrezne predpise. 

Tuje tehnologije se nabavljajo po naslednjih splošnih meri- 
lih: da so nove tehnologije bolj ekonomične in sodobne od 
tehnologije, ki jo že imamo pri nas; da so rentabilne in da je 
zagotovljena njihova širša uporaba; da ustrezajo proizvodno- 
tehnološkim pogojem, predvsem za izkoriščanje domačih 
virov; da ustrezajo politiki tehnološkega razvoja, družbenim 
planom in razvojnim programom posameznih panog in dejav- 
nosti v skladu z družbenimi potrebami, zakonskimi predpisi in 
tržnimi pogoji; da ustrezajo zahtevam in potrebam splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite; da prispevajo k 
učinkovitemu povezovanju in sodobnemu delovanju enotnih 
in velikih tehnoloških sistemov; da ustrezajo določenim zah- 
tvam standardizacije, unifikacije, tipizacije in metrologije, ki 
jih uporabljamo pri nas. 

7. 2. PRAVNI PREDPISI O TRANSFERJU 
TEHNOLOGIJE 

Pravni in drugi predpisi o transferju in razvoju tehnologije 
morajo še nadalje podpirati naš nadaljnji družbenoekonomski 
razvoj ter varovati družbene interese, pri čemer se morajo 
spoštovati mednarodnopravne listine, ki jih je treba še nadalje 
dopolnjevati in izpopolnjevati za zboljšanje mednarodnega 
sodelovanja na tem področju. Zato je treba ponovno preučiti 
in uskladili zakone in predpise, ki urejajo to snov. 

Prej sprejete izvozne restrikcije se ne smejo podaljšati zal 
naslednje pogodbeno obdobje. Posebno pozornost je treba 
posvetiti odpravljanju restrikcij za tiste vrste naše industrije, 
ki uvajajo nadomeščanje in tehnične izboljšave. 

Posledice restrikcij je treba prestrezati že v fazi pogajanj, pa 
tudi z družbeno regulativo, ki omogoča močnejšo pogajalsko 
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pozicijo organizacij združenega dela (pouk, usposabljanja in 
izpopolnjevanje pogajalcev s pravnega, finančnega, tehnolo- 
škega in splošno družbenega vidika). 

Pri nabavljanju tujih tehnologij bodo organizacije združe- 
nega dela v skladu z veljavnimi predpisi in dogovorom o 
postopku nabavljanja poskrbele: 

- da se od dajalca licence dobijo zanesljive informacije o 
komercialni vrednosti proizvodnje ob realni oceni alternativ- 
nih tehnologij; 

- za vključevanje svojih razvojno-raziskovalnih potencialov 
v realizacijo projektov, zagotovitev popolnega dostopa k 
zboljšavam tehnologije pri dajalcu licence med trajanjem 
pogodbe; 

- za pogajanja za najprimernejši način plačevanja; 
- za zagotovitev prostega transferja kupljenih tehnologij 

pri nas; 
- za uskladitev časa trajanja pogodb in časa veljavnosti 

patentov; 
- da se v devizni bilanci kupca licence zagotovi ravnovesje, 

tako da se s pogodbo določi pravica do izvoza licenčnega 
proizvoda na konvertibilne trge; 

- za odpravo klavzule, s katero se prejemnik tehnologije 
zavezuje, da bo nabavljal vse uvozne sestavine pri dajalcu ne 
glede na merila konkurenčnosti; 

- za zagotovitev pravice do uporabe nabavljene tehnolo- 
gije po izteku pogodbe; 

- za ločeno določitev plačila za posamezne sestavine iz 
tehnološkega paketa: 

- za sprejetje trgovinske znamke le, če se z njeno uporabo 
dobi tudi izvozni trg, organizacijsko in tržno znanje, na pod- 
lagi katerega se lahko plasira in servisira proizvod pod dolo- 
čeno znamko; 

- za zagotovitev tržne usmerjenosti proizvodnje, zlasti raz- 
merja med izvozom in uvozom, tako da se uresničuje enako- 
merna devizna bilanca in da se postopoma omogočajo pozi- 
tivni plačilno bilančni učinki. 

Zaradi nepopolnih tržnih pogojev in zaradi drugih razlogov, 
ki postavljajo domačo organizacijo v neenakopraven položaj, 
bodo domače organizacije zavarovane in bo v zvezi s tem 
predpisana obvezna kontrola zoper zlorabe, kot je plačevanje 
za pravice industrijske iastnine, ki niso več zavarovane, plače- 
vanje za tajni know-how, ki je postal javen, plačevanje po 
sklenjeni pogodbi o transferju tehnologij ipd. S predpisi bodo 
natančneje določene oblike in način plačevanja, elementi za 
določitev cene tehnologije, raven plačevanja (odstotek roy- 
alty, ki naj bi se praviloma ne presegel), metode obračunava- 
nja in pogoji, pod katerimi se bo plačevalo, ipd. 

7.3. ODOBRITEV, SPREMLJANJE UČINKOV 
TRANSFERJA TEHNOLOGIJE IN OBVEŠČANJE 

Da bi izvajali tehnološko politiko in spremljali realizacijo 
strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije, moramo s podsi- 
stemi družbenega sistema informiranja oziroma z registrom 
splošnega družbenega interesa zagotoviti evidentiranje in 
izkazovanje temeljnih kazalcev o tehnološkem razvoju in o 
tehnično tehnoloških bilancah države (izumih in tehničnih 
izboljašavah, nabavljenih in prodanih tehnologijah, vlaganjih 
v raziskovalno delo in v inoviranje proizvodnje, prihrankih od 
inovacij, plačilih izumiteljem in drugim avtorjem inovacij). 

Pristojni zvezni upravni organ bo v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije in v skladu z zakonom zagotovil: 

- vrednotenje, odobritev in registracijo pogodbe o nabav- 
ljanju tehnologije; 

- spremljanju izvrševanja registriranih pogodb; 
- posvetovalne storitve domačim organizacijam združe- 

nega dela med nabavljanjem tehnologije; 
•- uporabo in spremljanje uresničevanja strategije tehnolo- 

škega razvoja, zlasti pa politike glede transferja tehnologije. 
- Z istim namenom bomo zagotovili: 
- spremljanje statističnih in drugih podatkov o trendah in 

značilnostih priliva tehnologije, izdelavah periodičnih infor- 
macij in analiz, potrebnih za izvajanje politike tehnološkega 
razvoja delovnih in raziskovalno-razvojnih ter drugih organi- 
zacij; 

- zbiranje in dajanje podatkov o mednarodnih in regional- 
nih sistemih za izmenjavo informacij o transferju tehnologije. 

8. POSEBNI PROGRAMI MEDNARODNEGA 
ZNANSTVENOTEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA 

Za uresničevanje strategije in programa tehnološkega raz- 
voja bodo pristojni zvezni organi in gospodarske asociacije 
sprejeli čim prej posebne programe znanstveno-tehnolo- 
škega sodelovanja s tujino na dvostranski in večstranski pod- 
lagi. 

Ti programi morajo zajeti predvsem: naše interese in mož- 
nosti sodelovanja danes, oceno možnosti prihodnjega sode- 
lovanja; pogoje financiranja in oceno možnih ekonomskih in 
deviznih učinkov; trajanje skupnih podjetij ali kupoprodajnih 
razmerij z oceno njihovega nadaljnjega razvoja; konkretno 
vsebino sodelovanja in njegovih učinkov; oceno možnosti za 
razširitev sodelovanja pod pogojem, da se razširijo naše teh- 
nološke in gospodarske možnosti. 

S planiranjem in programiranjem tega sodelovanja bomo 
zagotovili: večjo stopnjo koordinacije na ravni Jugoslavije in 
organiziranega nastopa do tujine; aktivnejše sodelovanje pri 
sestavljanju programov mednarodnega tehnološkega sodelo- 
vanja in razvoj v okviru organov in organizacij iz sistema 
združenih narodov; pripravo dolgoročnih programov sodelo- 
vanja z regionalnimi gospodarskimi organizacijami in integra- 
cijami; uključevanje v svetovne sisteme znanstvenih in tehno- 
loških informacij. • 

Da bi zagotovili informacije o inženiringu in tehnoloških 
zmogljivostih, s, katerimi razpolaga naša država, ter da bi 
razvili sodelovanje z državami v razvoju in izdelali skupne 
programe tega sodelovanja, moramo: uvesti in voditi ažuren 
register o razpoložljivih zmogljivostih za raziskovanje in raz- 
voj, zlasti tistih, ki bi jih lahko uporabili za projekte skupnega 
pomena z drugimi državami v razvoju; imeti pregled nad 
našimi tehnologijami, ki obsegajo proizvodnjo (hardver) in 
ugotovitve (softver), izkušnje, pridobljene pri realizaciji 
poskusnih projektov, tehnološko znanje in razpoložljivost 
zmogljivosti za usposabljanje kadrov. Tako sistematično 
zbrane informacije morajo biti na razpolago državam in usta- 
novam, k| so odgovorne za posamezne sektorje, mednarod- 
nim organizacijam, centrom za transfer tehnologije ipd. Z 
zainteresiranimi državami je treba skleniti ustrezne spora- 
zume o preferencialnem obravnavanju pri transferju tehnolo- 
gije na recipročni podlagi, ki ne bodo v nasprotju z državno 
zakonodajo. 

Za razvoj tehnološkega sodelovanja z rai vitimi državami in 
gospodarskimi integracijami teh držav je t>eba za uresničitev 
smeri tehnološkega razvoja države, določenih s to strategijo, 
identificirati konkretne predloge (letne in večletne) projektnih 
pobud, ki bi jih realizirali v sodelovanju s temi državami ali v 
okviru skupnih programov njihovih gospodarskih integracij. 
Koordinirano in v odvisnosti od gospodarskega interesa 
gospodarskih, razvojno-raziskovalnih in znanstvenih organi- 
zacij je treba pripraviti programe sodelovanja, ki naj bi se 
inicirali in obravnavali na zasedanjih mešanih meddržavnih 
teles za gospodarsko in znanstveno-tehnološko sodelovanje 
na dvostranski ali večstranski podlagi. Upoševati bi morali 
samo tiste predloge in pobude, ki so bili konkretno izobliko- 
vani v okviru poprej usklajenih programov sodelovanja in naj 
bi zajeli konkretno razčlenjene predloge za: 

- raziskovanje in uresničevanje izumov tehnoloških inova- 
cij in tehničnih izboljšav; 

- raziskovanje, projektiranje, izdelavo dokumentacije in 
osvajanje proizvodnje na podlagi določene materialne pra- 
vice do tehnologije; 

- skupna vlaganja, dolgoročno proizvodno kooperacijo ali 
poslovno-tehnično sodelovanje; 

- nastop na tujem trgu v inženiringu in drugih poslih; 
- znanstvenoraziskovalno delo in študije o določenih vpra- 

šanjih. 
Zlasti je treba spremljati in, če ustreza, vključevati se v 

najnovejše tehnološke programe (EUREKA, Kompleksni pro- 
gram znanstveno-tehnološkega naoredka držav članic SEV 
idr.) in s tem zagotoviti dodatne spodbude za gospodarski in 
tehnološki razvoj države. 

V mednarodnih organizacijah, zlasti v okviru sistema Orga- 
nizacije Združenih narodov, si bo Jugoslavija skupaj z neuvrš- 
čenimi državami in državami v razvoju še naprej in bolj priza- 
devala za pravičnejšo mednarodno ureditev vprašanja trans- 
ferja tehnologije in varstva industrijske lastnine ter za zgradi- 
tev strategije za tehnološko preobrazbo držav v razvoju. 
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9. IZVAJANJE POLITIKE iN 
STRATEGIJE TEHNOLOŠKEGA 
RAZVOJA - PODPORNI UKREPI 

Strategija tehnološkega razvoja kot del Integralne razvojne 
politike Jugoslavije in kot skupek ciljev in programov tehnolo- 
škega razvoja zahteva, da se sprejmejo določeni konkretni 
ukrepi za njeno izvajanje. Nekateri od teh ukrepov se nana- 
šajo neposredno na planiranje in na uresničevanje tehnolo- 
škega razvoja, nekateri pa na sistemske ukrepe. 

Za pospešitev tehnološkega razvoja je treba skupne pro- 
grame znanstveno tehničnega razvoja družbeno, organizacij- 
sko in finančno podpreti. 

Povečati je treba smotrnost vlaganj, čedalje večji del aku- 
mulacije pa vlagati v tehnološki razvoj, spodbujanje izvoza in 
strukturalnih sprememb gospodarstva in prekvalifikacijo 
zaposlenih. Spodbujati je treba kar največje izkoriščanje in 
modernizacijo razpoložljivih zmogljivosti, ter lažje in aejav- 
nejše sprejemanje in razvoj novih tehnologij. Spodbujati je 
treba ustvarjalnost. Domača merila za gospodarjenje in kon- 
kurenčnost je treba približati merilom, ki veljajo v razvitejših 
gospodarstvih v svetu. 

Da bi omogočili uspešnejše vključevanje naše države v 
mednatfcdno delitev dela, uresničevanje politike in strategije 
tehnološkega razvoja, moramo imeti ustrezno organizacijo in 
ukrepe za premostitev sedanje razdeljenosti ter zagotoviti 
večjo enotnost in integracijo gospodarstva, znanosti, tehnike, 
informatike in družbe nasploh ter povečati učinkovitost pri 
odločanju in poslovanju. 

Z ustreznimi spremembami v gospodarskem in družbenem 
sistemu moramo ustvarjati boljše možnosti za ekonomsko 
motiviranost gospodarskih organizacij za večja vlaganja v 
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, razvoj nove in per- 
spektivne tehnike in tehnologije, zapirati pa neperspektivne 
organizacije združenega dela, ki imajo izgube. 

Z družbenim razvojem in izvajanjem strategije tehnolo- 
škega razvoja ter z dosežki svetovne znanosti in tehnologije, 
pa tudi s spremembami na mednarodnem področju se bodo 
nenehno spreminjali pogoji in cilji tehnološkega razvoja. Zato 
moramo strategijo tehnološkega razvoja občasno popravljati 
in spreminjati. 

Podporni ukrepi tehnološkemu razvoju obsegajo: sistem 
znanstveno-tehnoloških informacij, spodbujanje inovacij in 
ustvarjalnosti, izobraževanje, standardizacijo in organizacij- 
sko-institucionalne izboljšave. 

9.1. SISTEM ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKIH 
INFORMACIJ 

Izdelati moramo enoten sistem znanstveno-tehnoloških 
informacij, ki bo z uvedbo lastne baze podatkov in povezova- 
njem z bazami podatkov v svetu zagotavljal vse informacije, 
pomembne za nadalnjo zgraditev in izvajanje strategije tehno- 
loškega razvoja Jugoslavije. 

9.2. SPODBUJANJE INOVACIJ IN 
USTVARJALNOSTI 

Ustvarjalnost in inventivnost sta eden od najpomembnejših 
virov sodobne družbe, nosilca sodobne tehnološke revolu- 
cije, ki omogočata čedalje hitrejše osvajanje in uvajanje novih 
tehnologij, materiala in znanja v proizvodnjo in tvorita osnovo 
za povečanje konkurenčnosti, produktivnosti, kakovosti in 
asortimentov, pa tudi za zmanjšanje porabe materiala, ener- 
gije, časa in cene proizvodov. Zato mora združeno delo kot 
nosilec razširjene reprodukcije postati nosilec inovacijskih 
procesov in uporabnik njihovih izsledkov. Spodbujanje teh- 
noloških izboljšav in ustvarjalnosti moramo zagotoviti z last- 
nimi sredstvi, vlaganja v ustvarjalnost pa moramo obravnavati 
kot materialne stroške. 

Da bi bolj spodbujali inovacijske in izumiteljske dejavnosti, 
moramo zagotoviti naslednje: 

- s posebnim izkazovanjem dohodka iz naslova inovacij 
omogočiti popoln vpogled v pridobivanje dohodka iz tega 
naslova, s tem pa tudi večji vpliv delavcev na razvoj ustvarjal- 
nosti; 

- s kreditno, davčno in carinsko politiko ter z drugimi 
ekonomskimi ukrepi spodbujati združeno delo v proizvodnji 

in znanosti za razvoj inovacijskih procesov; 
- spodbujati, popularizirati in razvijati motivacijo posamez- 

nikov in organizacij združenega dela za inovacijsko dejav- 
nost, s tem da bomo zboljšali regulativo; 

- da so poslovodni in samoupravni organi v združenem 
delu neposredno odgovorni za razvoj inventivnega dela in 
ustvarjalnosti; 
- da imajo kadri, ki so se uveljavili z znanjem, ustvarjalnim 

in kreativnim delom ter z organizacijskimi sposobnostmi, 
prednost pri izbiri za najpomembnejša mesta v proizvodnji in 
znanosti; 

- da se bolje vrednotijo ustvarjalni rezultati in dosežki v 
znanosti, tehnične izboljšave, inovacije in racionalizacije, ki 
jih moramo ocenjevati na podlagi prispevkov h konkretnemu 
povečanju dohodka; 
- določiti ustrezna družbena priznanja za vrhunske ustvari- 

tve v izumiteljstvu, inovatorstvu in racionalizatorstvu; 
- ustanoviti teame izumiteljev, inovatorjev in racionaliza- 

torjev v delovnih organizacijah in jim dajati vso potrebno 
materialno, kadrovsko in organizacijsko pomoč; 
- na različnih ravneh, od organizacije združenega dela do 

federacije, ustanoviti sklade za pomoč ustvarjalcem pri reali- 
zaciji in uporabi njihovih zamisli in rešitev; 

- skrbneje in širše varovati domače izume, dosežke in 
patente, izpopolniti pravno varstvo tehničnih inovacij z raz- 
nimi oblikami industrijske lastnine. 

9.3. IZOBRAŽEVANJE ZA POSPEŠEVANJE 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

Pospeševanje tehnološkega razvoja in osvajanja novih 
vrhunskih tehnologij terjata ponovno preučitev celotnega 
sistema izobraževanja, zlasti pa na področju prirodnih in 
tehnoloških ved. 

Za zboljšanje izobraževanja in oblikovanje kadrov za obvla- 
danje novih tehnologij in tehnologij bodočnosti je nujno: 

- dvigniti tehnično kulturo nasploh; 
- uvesti sistem nenehnega izobraževanja z delom in ob 

delu, vštevši tudi prekvalifikacijo; 
- ustanavljati in favorizirati šole in kadre za tehnologije 

bodočnosti; 
- glede na zahteve časa izobraževanje čedalje bolj usmer- 

jati v področja sorazmerno z njihovim prispevkom k ustvarja- 
nju narodnega dohodka in kulture; 

- iskati spodbujati in usmerjati sposobne in nadarjene ter 
jim posvečati posebno družbeno skrb vse od osnovnega izo- 
braževanja in naprej; 

- v šolah in na fakuletah. zlasti na tistih, kjer se pridobiva 
prirodno matematično in tehnološko znanje in kjer se prouču- 
jejo ta znanstvena področja, uvesti svetovno sprejemljiva me- 
rila. 

Njuno je. da se veliko bolj izkorišča vrhunsko svetovno 
znanje, ki nam je dostopno po strokovni in znanstveni litera- 
turi tehnološkem sodelovanju, izpopolnjevanju in specializa- 
cijah in po drugih poteh širjenja informacij. Po sistemu znan- 
stveno-tehnoloških informacij je treba pospešiti cirkulacijo 
znanja pri nas in s tujino. 

9.4. STANDARDIZACIJA 

V skladu z osvajanjem, razvojem in uporabo novih tehnolo- 
gij. pospeševanjem proizvodnje, zlasti kakovosti proizvodov 
in njihovega dviganja na svetovno konkurečno raven, ter za 
uvedbo unifikacija. tipizacije, natančnejše in enotne nomen- 
klature idr., moramo zgraditi sodoben sistem jugoslovanske 
standardizacije, usklajen z vodilnimi sistemi v svetu. 

V zvezi s tem je njuno zboljšati sistem standardizacije, s 
katerim bomo uspešneje uresničevali in vzdrževali tehnološke 
osnove za: enotnost jugoslovanskega trga: odpravljanje ovir v 
mednarodnem prometu proizvodov in storjtev: tipizacijo in 
unifikacijo proizvodov, del in storitev ter smotrno uporabo in 
porabo naravnih dobrin in enegije: zagotovitev varstva življe- 
nja in zdravja ljudi, življenjskega okolja in varstva družbenih 
sredstev ter premoženja delovnih ljudi in občanov; krepitev 
obrambne sposobnosti in varnosti države, razvoj in zboljšanje 
proizvodnje, prometa proizvodov, izvajanja del in storitev ter 
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti proizvodov, del in 
storitev: varstvo in obveščenost porabnikov glede značilnosti 

* kakovosti proizvodov, del in storitev ter obdelavo in naglo. 
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natančno in lahko razumljivo poročanje in prenos informacij 
ter boljše medsebojno sporazumevanje. 

To bomo zagotovili: 1) s hitrejšim in popolnejšim sprejema- 
njem jugoslovanskih standardov, tehničnih normativov in 
drugih predpisov ter z njihovim ažuriranjem s spremembami 
tehnike in tehnologije in potrebami razvoja naše države v 
skladu s standardizacijo v svetu; 2) z učinkovitejšo kontrolo 
uporabo teh dokumentov; 3) z uvedbo sistema atestiranja in 
ustreznega inšpekcijskega nadzora; 4) z razvijanjem sistema 
informiranja in izobraževanja kadrov; 5) z aktivnejšim uključe- 
vanjem v delo mednarodne standardizacije. 

9.5. ORGANIZACIJSKO-INSTITUCIONALNi 
MEHANIZMI 

Za potrebno raven koordinacije in družbene kontrole, za 
večjo odgovornost pri izvrševanju določene strategije in poli- 
tike tehnološkega razvoja, za spremljanje stanja na tem 
področju in za finančno podporo razvojnim dejavnostim je 
treba vzpostaviti ustrezen institucionalno-organizacijski 
mehanizem, ki naj bi ga sestavljali: zvezni pomite, svet in 
spodbujevalni sklad. % 

9.5.1. Zvezni komite za tehnološki razvoj 

Zvezni komite za tehnološki razvoj bo v okviru pravic in 
dolžnosti federacije opravljal dela v zvezi z izvajanjem strate- 
gije in za njeno dograditev. 

Vsebina dela komiteja ter delovne metode, pooblastila, 
materialne možnosti in kader morajo biti taki, da omogočajo 
pravilno odločanje oziroma organizacijo dogovarjanja za 
sprejemanje optimalnih sklepov, zlasti glede: 

- zgraditve, zboljšanja in zagotovitve delovanja sistema 
znanstveno-tehnoloških informacij in možnosti njegove 
popolne uporabe; 
- predlaganja predpisov in drugih splošnih aktov na 

področju tehnološkega razvoja in transferja tehnologije ter 
spodbujanja inovacij in ustvarjalnosti; 

- koordiniranja, definiranja in sofinanciranja skupnih pro- 
gramov, njihovo razčlenitev na projekte, delitev dela, sprem- 
ljanja realizacije in sprejemanja ukrepov; koordiniranja ugo- 
tovitev in uporabe tehnoloških rešitev v okviru vetikih si- 
stemov; 

- izbire alternativ za optimalen razvoj lastnih tehnologij in 
uresničevanje prioritetnih smeri tehnološkega razvoja; 

- pospeševanja znanosti, razvojno-raziskovalnih potenci- 
alov in inovacijskih dejavnosti; ' 

- predlaganja in uporabe meril in postopkov za uvoz teh- 
nologij ter za izbiro skupnih programov in projektov: 
- za spodbujanje uvajanja novih tehnologij: 
- za spodbujanje izvoza tehnologij; 
- za spremljanje podatkov o razvoju in uporabi novih in 

bazičnih tehnologij ter o njihovem vplivu na razvoj države, kot 
tudi za rast družbenega proizvoda, števila domačih patentov 
in inovacij, bilanco tehnološkega plačevanja, povečanje zapo- 
slenosti idr; 

- za zboljšanje mednarodnega tehnološkega sodelovanja. 
Ko bo komite ustanovljen, bo preučil problematiko uprav- 

ljanja tehnološkega razvoja države in znanosti v funkciji tega 
razvoja in predlagal potrebne rešitve, vštevši organizacijsko- 
institucionalne rešitve glede nadalnjih raziskovanj v zvezi s 
strategijo tehnološkega razvoja, prognoziranja in evaluacije 
tega razvoja. 

9.5.2. Zvezni svet za tehnološki razvoj 

Zvezni svet za tehnološki razvoj bo obravnaval temeljna 
vprašanja strategije znanstveno-tehnološkega razvoja in poli- 
tike za njeno izvajanje. Svet bo dajal komiteju na njegovo 
zahtevo ali na svojo pobudo mnenje o bistvenih vprašanjih v 
zvezi z znanstveno-tehnološkim razvojem države, zlasti o 
skupnih projektih, o programih znanstveno-tehnološkega 
mednarodnega sodelovanja ter o drugih vprašanjih. Osnovna 
merila za izvolitev članov sveta bo njihova znanstvena, stro- 
kovna in moralna kompetentnost. Sestava sveta bo spremen- 
ljiva glede na problematiko. 

9.5.3. Sklad za spodbujanje tehnološkega 
razvoja 

Skupni programi se bodo financirali s sredstvi samih udele- 
žencev, z združevanjerr) sredstev zainteresiranih za izsledke 
raziskovanja in razvoja novih tehnologij, iz sredstev samou- 
pravnih interesnih skupnosti za znanost ter iz sklada na ravni 
federacije za začetno podporo skupnih programov 

Sklad naj bi dobival sredstva od carinskih prihodkov, depo- 
zitnih sredstev, varčevanja, sredstev bank in s selektivno 
davčno politiko. 

Sredstva sklada se bodo vlagala nepovratno in s krediti. S 
sofinanciranjem skupnih projektov iz sredstev sklada bodo 
zagotovljene dogovorjene prioritete, stalno financiranje ter 
planirana dinamika realizacije, vštevši oblikovanje kadrov, 
nakup opreme in pripravo rezultatov za uporabo. 

OBRAZLOŽITEV 

Svet je v eri novega velikega tehnološkega napredka, tako 
da lahko čas na koncu tega in na začetku novega stoletja 
označimo kot razpotje civilizacije. Tehnološki razvoj je postal 
eden izmed najbolj bistvenih pogojev za splošno ekonomsko 
in družbeno gibanje naprej. Povsem gotovo je, da bo v prihod- 
nosti tehnologija, ki bo temeljila predvsem na rezultatih nara- 
voslovnih znanosti, postala temelj in prevladujoča determi- 
nanta celotnega razvoja. 

Vse države se danes bojujejo za čim ugodnejši položaj v 
novi mednarodni delitvi dela, ki jo zahteva sodobna znan- 
stveno-tehnološka revolucija. Izid tega boja bo določil položaj 
vsake dežele v naslednjem obdobju, kar je zelo pomembno 
glede na rastočo ekonomsko in tehnološko neodvisnost v 
sodobnem svetu. V svetu se oblikujejo popolnoma nove proiz- 
vajalne sile, nove tehnologije in nove panoge prihodnosti. 
Svetovna kriza je povzročila spremembe v številnih panogah 
in klasičnih oblikah gospodarjenja. 

2. Naša socialistična samoupravna družba se zaveda 
pomena trenutka v katerem je, ve, da ne sme ostati pasivna in 
na obrobju sodobnih tokov svetovnega tehnološkega razvoja. 
K hitrejši vključitvi naše države v te procese ne smemo pristo- 
piti samo s tehnološko-inženirske in tudi ne samo z gospodar- 
sko-sistemske plati, marveč predvsem z družbenoekonom- 
ske, kar je eno izmed bistvenih delavsko-razrednih vprašanj. 
Tudi generacijsko vprašanje je, kaj moramo še danes narediti 
za jutrišnji razvoj države, česa se morajo naučiti mladi naraš- 
čaji, da bi upravljali tehnologije prihodnosti. 

Časa za odlaganje izbire tehnološkega razvoja ni več, vsako 

zavlačevanje pa bi povzročilo še večje zaostajanje za razvitim 
svetom. Vrhunska tehnologija je nov ključni dejavnik razvoja, 
kar moramo sprejeti kot realnost. Razvoj in uvajanje vrhun- 
skih tehnik nam bosta omogočila ustrezen tehnološki skok, 
kar bo močno spodbudilo razvoj znanstvenoraziskovalnih 
potencialov za lasten tehnološki napredek 

Na drugi strani pa še vedno potrebujemo uvozno tehnolo- 
gijo in znanje, ker se ne moremo naprej razvijati izključno 
sami, saj bi nas to pripeljalo v tehnološki izolacionizem. 

Čeprav smo družbene plane sprejeli pred strategijo tehno- 
loškega razvoja, smo upoštevali, da bodo skladni m komple- 
mentarni v temeljnih opredelitvah tehnološkega razvoja ob 
spoštovanju posebnosti vsakega izmed teh dokumentov. Ker 
ni bilo mogoče, da se plani in strategija sprejmejo istočasno, 
moramo bolj koordinirati dejavnosti in ukrepe za njihovo 
uresničitev. 

3. Konkurenčnost domače tehnologije in ustreznih proiz- 
vodov je mogoča edinole pod pogojem, da domači trg 
sprejme enako stroga merila glede kakovosti in stroškov. 
Jugoslavija kot majhna država nima polno izbire, tako da 
mora svoja relativno skromna sredstva usmeriti v manjše 
število prednosti in na tem graditi politiko razvoja znanosti in 
tehnologije. Zato moramo načrtovati in programirati tehnolo- 
ški razvoj za vso državo, ki naj bi se začel z boljšim izkorišča- 
njem sedanjih tehnoloških možnosti na podlagi splošnih 
znanj in sposobnosti delovnih ljudi, da bi pozneje uvajali in 
uporabljali nove in visoke tehnologije. 

Selektiven tehnološki razvoj, predvsem materializiran skozi 
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proizvodne procese, postaja eden izmed bistvenejših dejavni- 
kov in pogoj za uresničevanje dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije in drugih razvojnih ciljev družbe. 

Neučinkovito odločanje in dolgotrajen proces dogovarjanja 
in usklajevanja številnih parcialnih interesov moramo premo- 
stiti z razvitejšim, sodobnim in učinkovitejšim samoupravnim 
sistemom upravljanja gospodarskega in tehnološkega raz- 
voja. Rešitve moramo poiskati v organizaciji in koncentraciji 
sil na samoupraven način, z razvijanjem demokratičnih visoko 
kvalificiranih samoupravnih teles, z opredelitvijo moči odlo- 
čanja, z vnaprej razčlenjenimi mehanizmi za preprečevanje 
njihove birokratizacije. 

Zapletenih in številnih problemov jugoslovanskega gospo- 
darstva ne moremo reševati brez kompleksnega in konzistent- 
nega programa tehnološkega razvoja. Zato moramo zgraditi 
strategijo tehnološkega razvoja kot skupino ciljev, programov 
in ukrepov, katerih uresničevanje bo omogočilo kar največje 
angažiranje lastnih znanstvenih in raziskovalno-razvojnih 
virov za optimalno izkoriščanje svetovnih in lastnih dosežkov 
znanosti in tehnologije, s čimer bomo pospešili procese naše 
tehnološke, gospodarske in politične osamosvojitve. 

I. 
4. Ustavna podlaga za strategijo tehnološkega razvoja sta 

5. točka prvega odstavka 281. člena in 1. točka drugega 
odstavka 286. člena v zvezi z 257. členom ustave SFRJ in 3. 
členom družbenega dogovora o temeljih strategije tehnolo- 
škega razvoja SFRJ. 

Zaradi doslednega izvajanja nalog Iz družbenega dogovora 
o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ in dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije je Zbor republik in 
pokrajin naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da se s,pristoj- 
nimi planskimi organi v federaciji, Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije ter planskimi organi socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin kar najbolj angažira pri 
izdelavi strategije tehnološkega razvoja. 

II. 
5. Številne študije, izdelane zadnjih let ter številna znan- 

stvena dela in posvetovanja dovolj razsvetljujejo probleme 
tehnološkega in znanstvenega razvoja Jugoslavije v preteklo- 
sti, dokumenti dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije (zlasti temelji za strategijo tehnološkega razvoja), druž- 
beni dogovor o temeljih strategije tehnološkega razvoja SFRJ 
in dolgoročni družbeni plan za obdobje 1986-2000 pa so 
podlaga za opredelitev strategije tehnološkega razvoja. Ta 
predlog strategije tehnološkega razvoja temelji na navedenih 
analizah in dokumentih in pomeni njihovo nadaljevanje. 

6. Del sedanjih problemov jugoslovanskega gospodarstva 
je nastal tudi zato, ker ni bilo skupne strategije tehnološkega 
in znanstvenega razvoja Jugoslavije. Sedanja stopnja razvito- 
sti jugoslovanskega gospodarstva in družbe terja tudi 
ponovno proučitev dosedanje zasnove tehnološkega in eko- 
nomskega razvoja, saj višja stopnja razvitosti zahteva tudi 
ustrezno raven tehnološkega in ekonomskega razvoja. Novo 
zasnovo je treba opredeliti zato, ker so se v procesu destabili- 
zacije gospodarstva pojavili številni latentni problemi, neka- 
teri znani pa so se v novih razmerah še bolj zaostrili. Nove 
analize potrebujemo tudi zaradi sedanje krize svetovnega 
gospodarstva, ki se vse bolj poglablja, tako da bodo tudi 
mednarodne razmere, v katerih se bo razvijalo naše gospo- 
darstvo v bližnji in daljnji prihodnosti, drugačne od razmer, v 
katerih se je le-to razvijalo v predhodnem obdobju. Našo 
tehnološko zasnovo moramo ponovno proučiti zato, ker se 
tehnologija pogosto uporablja kot instrument teritorialnega 
in znotraj panožnega razdruževanja. Namesto tega, da bi se s 
procesom organiziranega povezovanja po načelu združenega 
znanja vključevali v mednarodno delitev kot enoten ekonom- 
ski organizem, so naši subjekti nastopali razbiti in razdrob- 
ljeni in tako povečevali notranje delitve in slabšali položaj na 
mednarodnem področju. 

7. Eden izmed bistvenih razlogov, zaradi katerega spreje- 
mamo strategijo in zaradi katerega se usmerjamo v uvajanje 
vrhunskih tehnologij sta stanje in vpliv prispevkov tehničnega 
napredka na stopnjo rasti družbenega proizvoda v Jugoslaviji. 

Medtem ko je v jugoslovanskem gospodarstvu v obdobju 
do leta 1965 tehnični napredek vplival na stopnjo rasti družbe- 
nega proizvoda v višini približno 25%, se je v obdobju po letu 
1965 njegov prispevek gibal okoli ničle (v empirijskih izraču- 

navanjih znaša - 15%), torej neugodneje kot v sistemu z 
obrtniškim načinom proizvodnje. Namesto, da bi v tem 
obdobju z največjim obsegom zadolževanja, s transferjem 
tuje tehnologije in uvozom opreme dosegli intenzivnejši pri- 
spevek tehnološkega napredka, večje storilnosti živega dela 
in učinkovitosti opredmetenega dela, je družba prišla v para- 
doksalen položaj z vse slabšimi ekonomskimi učinki in nega- 
tivnimi trendami v kakovosti gospodarjenja. 

Hitrejša rast tehnične opremljenosti od rasti produktivnosti 
je pomenila doseganje delovne storilnosti po precej višji ceni 
od optimalne, kar je vplivalo na upadanje učinkovitosti osnov- 
nih sredstev. Vse počasnejša rast storilnosti živega dela ni 
mogla kompenzirati negativnega učinka upadajoče učinkovi- 
tosti osnovnih sredstev kar je moralo vplivati tudi na nega- 
tivno stopnjo tehničnega napredka. 

8. Pri tehnološkem razvoju Jugoslavije upošteva izbira teh- 
noloških smeri in prednosti v tej strategiji stališče, da mora 
tehnični napredek, bodisi da je izražen v obliki novih proizva- 
jalnih sredstev in v povečanju uporabne vrednosti proizvodov, 
bodisi v obliki razvoja produkcijskih znanj in izkušenj, v svo- 
jem najbolj bistvenem pomenu omogočiti dvig učinkovitosti 
vsake enote porijMjenih dejavnikov proizvodnje. 

V predpostavi tehnološkega razvoja v tej strategiji je 
upoštevano, da bo tehnični napredek vplival na razširjeno 
reprodukcijo na tri načine: a) njegov tempo bo sčasoma vse 
bolj odločilno vplival na dinamiko rasti gospodarstva in po 
moči delovanja prekašal druge dejavnike razvoja (zaposle- 
nost in osnovna sredstva), b) omogočil bo kakovosten razvoj 
drugih dejavnikov proizvodnje in dvignil njihovo učinkovitost 
in storilnost, c) glavna gonilna sila sprememb v strukturi 
materialne proizvodnje bo napredek tehnike, ki bo povzročal 
vse širšo družbeno delitev dela in vse večjo diverzifikacijo 
proizvodnih dejavnosti. 

Pri tehnološkem razvoju v naslednjem obdobju, njegovih 
smereh in prednostih je upoštevano stališče, da bo gospodar- 
ska rast temeljila predvsem na rastoči učinkovitosti osnovnih 
proizvodnih skladov, kar do sedaj pri neuravnovešeni gospo- 
darski strukturi ni bilo mogoče. Bodoče investicije in razširja- 
nje osnovnih sredstev mora biti prednostno usmerjeno v 
gospodarsko strukturo, kar bo vplivalo na popolnejše izkoriš- 
čanje zmogljivosti, večjo zaposlenost in manjšo odvisnost od 
uvoza. 

V naslednjem obdobju, zlasti v drugem desetletju, mora 
priti do takšnega tehnološkega in tehničnega razvoja, ki bo 
kapitalno - varčevalnega značaja, katerega učinki bodo ne 
samo v varčevanju živega dela, marveč tudi v vse večjem 
varčevanju družbenega kapitala in njegovi večji proizvodni 
učinkovitosti. Proizvodnja naj bi pocenila na račun obeh 
dejavnikov. Za vsako enoto proizvodnje naj bi bilo potrebno 
po količini sorazmerno manj dela in kapitala. 

Ocenjujemo, da bo tehnični napredek pozitivno prispeval k 
rasti družbenega proizvoda, vendar bo šele po letu 1990 
dosegel približno 10%, kar še vedno ne ustreza sorazmerjem, 
ki jih v povprečju dosegajo države na industrijski stopnji 
razvoja (približno 25%), in je daleč od prispevka, ki naj bi se 
uresničeval v informacijskem sistemu (približno 70%) 

Sedaj je nujno, da tehnološki razvoj države omogoči njen 
proizvodni razvoj ob rastoči učinkovitosti osnovnih proizvod- 
nih skladov, pri čemer mora delovna storilnost rasti hitreje od 
tehnične opremljenosti. 

III. 
9. Problemov tehnološkega razvoja v jugoslovanskem 

gospodarstvu zaradi njihove zapletenosti in številnosti ni bilo 
mogoče reševati brez kompleksnega in konzistentnega pro- 
grama tehnološkega razvoja. Zato se je kot nujna pojavila 
potreba po graditvi strategije tehnološkega razvoja, kot mno- 
žice ciljev, programov in ukrepov, katerih realizacija bo Omo- 
gočila kar največje angažiranje lastnih znanstvenih in razisko- 
valno-razvojnih virov za razvoj lastne tehnologije ob optimalni 
uporabi svetovne tehnologije, kar naj bi prispevalo k hitrej- 
šemu procesu naše tehnološke osamosvojitve, s tem da se 
sedanja enosmerna odvisnost spremeni v tehnološko medod- 
visnost, kjerkoli je to mogoče. 

Rastoča medodvisnost v svetu in neizogibna potreba po 
razširitvi ekonomskih odnosov naše države z razvitimi, 
neuvrščenimi državami ter z državami v razvoju terja vse 
zahtevnejše oblike medodvisnosti. Zato in zaradi drugega je 
bilo treba začeti graditi strategijo dolgoročnega razvoja (z 
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dokumenti dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, 
dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in 
družbenega plana za obdobje 1986-1990), v njenem okviru pa 
tudi strategijo tehnološkega razvoja, s katero bo razvoj tehno- 
logije usmerjen v skladu s strateško-političnimi, ekonom- 
skimi, obrambnimi potrebami in zahtevami države. 

IV. 
10. Namen strategije je dolgoročno uresničevanje takšnega 

tehnološkega razvoja, ki bo predvsem z razvojem lastne teh- 
nologije in znanstvenoraziskovalnega dela ter s potrebnim 
transferjem tuje tehnologije in kooperacije omogočil smotrno 
in učinkovito uresničevanje družbenoekonomskega razvoja, 
določenega v dolgoročnem in srednjeročnem razvojnem 
planu. 

V razmerah našega relativno majhnega gospodarstva in z 
opredelitvijo za neuvrščenost smo pri določanju lastne strate- 
gije tehnološkega razvoja upoštevali vso zapletenost procesa, 
v katerem na podlagi znanstvenih dognanj prihaja do novih 
tehnologij, dohodka, izvozne valorizacije nove proizvodnje 
visoke akumulacije, kar vse omogoča, da postane tehnologija 
bistvena sestavina gospodarskega in družbenega razvoja dr- 
žave. 

11. Cilj enotne strategije tehn&oškega razvoja je preo- 
brazba sedanjih in graditev novih proizvajalnih sil ter dvig 
kakovosti in učinkovitosti gospodarjenja. Naše gospodarstvo 
moramo usmeriti v dosti intenzivnejše delovanje tehničnega 
napredka v smislu posodobitve sedanjih in uvajanja novih 
delovnih sredstev in predmetov ter virov energije, v ustvarja- 
nje novih proizvodov in uvajanje novih proizvodnih metod ter 
novih načinov organiziranja in upravljanja proizvodnje, s 
čimer bomo dosegli večjo delovno storilnost. 

To spreminjanje tehnike proizvodnje naj bi uresničili z 
zamenjavo osnovnih sredstev s sodobnejšimi sredstvi in z 
uvajanjem višje ravni tehnike z novimi investicijami v že 
obstoječe panoge ter z gradivitjo popolnoma novih proizvod- 
nih in storitvenih dejavnosti. Spremembe v relativnem 
pomenu proizvodnih dejavnikov nas bi potekale v smeri krepi- 
tve tehničnega napredka in zmanjševanja relativnega vpliva 
drugih dejavnikov rasti. 

12. V predlogu strategije je upoštevano, da mora Jugosla- 
vija zmanjšati veliko tehnološko odvisnost od razvitega sveta 
in hkrati krepiti lastne tehnološke in razvojne dosežke, kar 
mora biti glavni cilj dolgoročne razvojne strategije jugoslo- 
vanskega gospodarstva. 

Prodor jugoslovanskega gospodarstva v izvozu lahko priča- 
kujemo le na podlagi gospodarsko in tehnološko zdravih 
proizvodnih zmogljivosti, ki glede proizvodno-programskih 
tehnoloških, razvojnih, organizacijskih, stroškovnih in drugih 
lastnostnih ne bodo bistveno zaostajale za konkurenti iz razvi- 
tih držav. Toda sorazmerno majhno jugoslovansko gospodar- 
stvo nima dovolj moči, znanja, tehnologije, kadrov, kapitala 
itd. za takšno razvojno dozorevanje vseh proizvodnih progra- 
mov, zlasti zato, ker se v programih izhaja iz gospodarsko 
nepovezanih in tehnološko različnih republiških ali lokalnih 
zasnov. 

Za nadaljnji selektivni razvoj jugoslovanskega gospodar- 
stva je nujno motivirati združevanje znanja in razvojnih priza- 
devanj, s tem pa tudi povezovanje oziroma združevanje proiz- 
vodnih programov, delovnih sredstev in dohodka. 

13. Predlog strategije so zahteve, da se v tehnološkem 
razvoju najbolj opiramo na lastne moči in šele nato na selek- 
tivni uvoz tuje tehnologije in njeno nadaljnje razvijanje v 
skladu s celoto enotne strategije tehnološkega razvoja. Zato 
moramo izpolnjevati institucionalni mehanizem transferja 
tujih tehnologij, vštevši zaščito domače proizvodnje in ustvar- 
janje ustreznih pogojev za uspešno sodelovanje organizacij 
združenega dela pri uporabi sodobnih tehnoloških dosežkov. 
Takšna zasnova tehnološkega razvoja terja odpravo instituci- 
onalnih in drugih družbenih ovir pri skupnem ustvarjanju in 
uporabi tehnološkega znanja v vsej državi, pri spodbujanju in 
širjenju ustvarjalnosti in inovacijskih prodorov ter drugih pri- 
zadevanj pri ustvarjanju in uporabi novih tehnologij. 

Odločno usmeritev celotne družbe, da glavne gospodarske 
probleme rešujemo z izvajanjem programa ekonomske stabi- 
lizacije, je možno izvesti z večjim opiranjem na lastne moči. 
Taka politika pomeni popolno izkoriščanje materialnih, narav- 
nih in človeških zmogljivosti ter aktiviranje vseh samouprav- 
nih subjektivnih sil, da bi omogočili kontinuirano rast proiz- 

vodnje in vključitev v mednarodno delitev dela ter povečali 
izvoz. 

14. Znanost in nova tehnologija odpirata po drugi strani 
nove možnosti za gospodarske in družbene spremembe ter v 
naših razmerah krepita materialno osnovo družbenih odno- 
sov socialističnega samoupravljanja. Korenite tehnološke 
spremembe v produkcijskem procesu temeljito spreminjajo 
strukturo in sam značaj proizvajalnih sil in s tem izvajajo 
revolucijo v produkcijskih odnosih Proizvodnja bo posto- 
poma postajala avtomatizirani proces, v katerem se bo težišče 
živega dela premaknilo na področja znanstvenih in razvojnih 
raziskovanj ter visoko strokovnih del. Z njimi bomo reševali 
tako usodo materialne proizvodnje kot materialne osnove 
družbenega razvoja. Proizvodnji bodo potrebni najustvarjal- 
nejše znanstveno in strokovno delo, kar najbolj motivirane, 
vsestransko izobražene, svobodne in ustvarjalne angažirane 
osebnosti, ki bodo obvladale takšne proizvodne procese ne 
pa goli izvrševalci v mezdnem razmerju 

Visoko kvalificirano delo bo objektivno postalo glavna pro- 
dukcijska sila družbe, katerega popolni razvoj je mogoč le v 
bolj človeških, demokratičnih, proizvodnih in družbenih 
odnosih. Zato je od samoupravljanja odvisno, ali bo postalo 
realna alternativa in realni proces sodobnega sveta, ne pa 
samo humanistična potreba po večji svobodi, temveč tudi 
zahteva naprednega človeštva nasploh. 

Naš samoupravni sistem ima v takih razmerah še realnejšo 
podlago in perspektivo za svoj razvoj. 

Ko gre za razvoj znanstveno-tehnološke revolucije v okviru 
samoupravne družbene ureditve moramo ugotoviti, da se 
zgodovinske domneve ter cilji socialističnega samoupravlja- 
nja v glavnem ujemajo s smotri in značilnostmi, ki jih prinaša 
znanstveno-tehnološka revolucija. 

Socialistično samoupravljanje si prizadeva za hitrejši razvoj 
proizvajalnih sil. Ta razvoj pa ne more temeljiti edinole na 
klasičnih oblikah industrializacije. Temelji namreč na razvoju 
ustvarjalnih in delovnih značilnosti neposrednih proizvajal- 
cev. Znanstveno-tehnološka revolucija si prizadeva razvijati 
tiste stroje in tista sredstva za proizvodnjo, ki omogočajo 
utrudljivega fizičnega in ponavljajočega dela, da se človek 
čedalje bolj osvobodi. Njen notranji razvoj temelji na aktivni 
udeležbi delavcev ne samo pri organiziranju proizvodnje, 
temveč tudi pri odločanju v proizvodnji in zunaj nje. Znan- 
stveno-tehnološka revolucija in socialistično samoupravljanje 
izhajata iz potrebe, da je nujno spremeniti organizacijo dela, 
in sicer tako, da pelje k svobodnemu združevanju kot temeljni 
obliki povezovanja ljudi v produkcijskem procesu. Tehnolo- 
ška revolucija in socialistično samoupravljanje postavljata kot 
nujnost nadaljnjega razvoja proizvodnih sil spremembo zna- 
čaja dela, s tem pa tudi vloge neposrednih proizvajalcev. To 
bo spremenilo socialno strukturo sodobne socialistične 
samoupravne družbe, okrepilo vlogo delavskega razvoja ter 
sremenilo njegovo sestavo. S krepitvijo vloge delavskega 
razreda postaja delo vse bolj temelj za pridobivanje dohodka, 
s čimer bomo seveda čedalje bolj opravljali vse vire domina- 
cije in eksploatacije. Povečuje se delež strokovnega in 
umskega dela v sami proizvodnji, znanosti kot neposredna 
proizvajalna sila pa postaja ne samo bistven dejavnik proiz- 
vodnje, temveč povezuje umsko in fizično delo v celoto. 

Upoštevati pa moramo, da se proizvajalne sile, s tem pa tudi 
znanstveno-tehnološka revolucija v okviru socialistične 
samoupravne družbe ne razvijajo zlahka in enosmerno. 
Odpori proti razvoju znanstveno-tehnološke revolucije pri nas 
so raznovrstni. Pomembno je, da imamo stalno pred očmi, da 
brez razvoja proizvajalnih sil socialistične samoupravne 
družbe, brez razvoja v okviru glavnih značilnosti znanstveno- 
tehnološke revolucije ni vsestranskega razvoja naše sociali- 
stične samoupravne družbe. 

15. Za tehnološki razvoj je potrebno smotrno upravljanje 
virov, t. j. izkoriščanje obilnejših resorjev in varčevanje pri 
tistih, ki to niso. Veliko rezervo pomenijo neizkoriščene mož- 
nosti v ekonomiji dela in družbenega kapitala, za katere niso 
potrebne nove naložbe in katerih aktiviranje je manj pogojeno 
z uvozom. To so kmetijstvo, gradbeništvo, turizem, drobno 
gospodarstvo, individualno delo in ustvarjalnost vseh oblik, 
inovacije, iznajditeljstvo, racionalizatorstvo idr. 

Zasnova strategije tehnološkega razvoja upošteva, da zgra- 
jene, vendar premalo izkoriščene zmogljivosti v celotnem 
gospodarstvu, zlasti pa v industriji, čeprav ne dosegajo vse 
vrha sodobne tehnologije, pomenijo eno izmed solidnih 
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osnov in rezerv za naš prihodnji gospodarski razvoj. Menimo, 
da bi lahko te rezerve povečali s sorazmerno majhnimi nalož- 
bami v modernizacijo in rekonstrukcijo ter s funkcionalnim 
horizontalnim in vertikalnim povezovanjem, da bi ustvarili 
ekonomijo velikega obsega (s specializacijo, kooperacijo in 
ožjo delitvijo dela), širjenjem trga in proizvodnje za izvoz ter 
nadomeščanjem uvoza. 

Pred nami je tudi problem večjega izkoriščanja obnovljivih 
primarnih virov (biološki viri, veter, voda, sonce). Za tehnolo- 
ški obrat glede primarnih virov se današnji svet ni dovolj 
pripravil, države v razvoju pa so v najslabšem položaju, čeprav 
imajo tu izredno priložnost za napredek v razvoju. 

16. Splošna gospodarska recesija v vseh državah sveta se 
kaže v povečanju brezposelnosti. Toda problemi z zaposle- 
nostjo pa se s stopnjo tehnološkega razvoja zmajšujejo. Naj- 
razvitejše države uvažajo delovno silo in vrhunske strokov- 
njake. Medtem ko tehnološki razvoj, zlasti avtomatizacija in 
uporaba robotov, prispeva po eni strani k porastu brezposel- 
nosti, zlasti v nevarnejših obratih, po drugi strani prispeva k 
močni razširitvi informatičnih tehnologij, kar pospešuje odpi- 
ranje delovnih mest v elektroniki, pri projektiranju, upravlja- 
nju, informatiki, komunikacijah idr. Zaradi povečanja boga- 
stva družbe in življenjske ravni, t.j. zaradi vse večjih življenj- 
skih potreb prebivalstva raste tudi število zaposlenih v stori- 
tvenih dejavnostih in v družbenih službah. Z izvajanjem strate- 
gije tehnološkega razvoja bomo tudi v naši državi prispevali k 
oživljanju zaposlenosti in prekvalifikacije oziroma k dvigu 
kvalifikacijske strukture zaposlenih, s čimer bomo ustvarili 
večje možnosti za zaposlitev. 

Reševanje problemov polne zaposlenosti pa ne sme biti cilj 
temveč posledica tehnološkega razvoja, kar je razvidno tudi iz 
našega dosedanjega razvoja. Dolgo smo namreč razvijali 
delovno intenzivno industrijo in tehnologijo. Taka industrija 
ni mogla v naših razmerah absorbirati vso delovno silo s 
prenaseljenega podeželja, ni mogla postati konkurenčna na 
tujem trgu, povzročala pa je tudi izgube. Tako smo našo 
delovno silo izvažali v države, ki so gradile kapitalno inten- 
zivne tehnologije, ter z nakazili naših delavcev, ki so začasno 
zaposleni v tujini, pa delno popravljajo napake v razvoju in 
nekonkurenčnosti proizvodov. 

17. S problemom zaposlovanja je povezan tudi problem 
izobraževanja. Za tehnološki razvoj je potrebno že danes 
pripravljati delavce in kadre za tehnologije prihodnosti. Velika 
konkurenca v novih tehnologijah pelje k njihovemu zelo 
hitremu in vse hitrejšemu zastarevanju, s tem pa tudi k vse 
hitrejšim inovacijskim ciklusom. Samo s sistemom rednega 
izobraževanja in stalnim obnavljanjem znanja bomo uspešno 
ustvarjali kader za bližnjo tehnološko revolucijo. Zato 
moramo čim prej opustiti stare izobraževalne sheme in 
sisteme. Brez posodabljanja šolskega sistema ni niti uspeš- 
nega tehnološkega razvoja. 

18. Glavni poudarek v tej strategiji je, da morajo organiza- 
cije združenega dela ustvarjati, skupne programe tehnolo- 
škega razvoja, ki bodo temeljili na znanstveno-raziskovalnih 
dosežkih pri nas in v svetu. Tu mislimo na razvoj in uporabo 
novih infomracijskih infleksibilnih tehnologij, robotov in avto- 
matizacije ter revitalizacijo sedanjih tehnologij, z ekonomske 
plati pa si moramo doseči zadovoljevanje kriterijev ekonom- 
ske smotrnosti, povečanje delovne storilnosti in dohodka. 
Izhajamo iz dejstva, da so raziskovalno-razvojne dejavnosti 
usmerjene v hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, predvsem 
blaga z višjih faz predelave ter proizvodnje za nadomeščanje 
uvoza. 
Nujen pogoj za uspešno uresničitev take usmeritve so skupni 
programi. Na podlagi dogovorjenih potreb združenega dela 
se bodo določala področja, v katerih je možno doseči skupne 
tehnološke prodore. 

Skupni programi bodo oblikovani na podlagi strategije teh- 
nološkega razvoja in pobudo organizacij združenega dela s 
področja znanosti in gospodarstva. Zaradi narave raziskovanj 
in razvoja, potrebnih velikih materialnih virov in kadrov ter 
zaradi pričakovanega velikega zanimanja večjih gospodar- 
skih in znanstvenih organizacij, bo prišlo s posredovanjem 
novega zveznega komiteja, pristojnega za tehnološki razvoj, 
do združevanja sredstev in kadrov ter do delitve dela, na tej 
podlagi pa bo sledila tudi materialna podpora iz namenskih 
skladov. 

Znanje, delo in sredstva bomo združevali samoupravno, od 

zamisli do realizacije, t.j. do prototipa oziroma demonstracij- 
skega in pilotnega postroja 

Ker doslej v vaši državi nismo imeli strategije tehnološkega 
razvoja in tudi ne enotne tehnološke politike, sedaj ne 
moremo natančno določiti perspektivne smeri tehnološkega 
razvoja oziroma opraviti selekcije na širši fronti bazičnih teh- 
nologij. Da bi ta strategija tehnološkega razvoja zaživela, je 
zato najprej potrebno ugotoviti stanje in potrebe gospodar- 
stva in znanosti, da bi dobili njihova konkretna stališča in 
predloge ter interese za delo v zvezi z osvajanjem posameznih 
tehnoloških smeri. Nujno je zbrati podatke: a) o sedanjih 
zmogljivostih in o njihovem načrtovanem (zaželenem) raz- 
voju; b) o materialnih možnostih in o potrebnih sredstvih; c) o 
razpoložljivih in nujnih kadrih; d) o dinamiki razvoja v odvis- 
nosti od razpoložljivih kadrov, sredstev in opreme, d) o priča- 
kovanih rezultatih; f) in o možnostih njihove uporabe Na 
podlagi teh podatkov se bodo potencialni udeleženci v posa- 
meznih projektih ob pomoči novega zveznega komiteja in 
sveta za tehnološki razvoj dogovorili o končni fizionomiji 
vsake naloge, o delitvi dela, o načinu združevanja dela, znanja 
in sredstev ter o uporabi inicialnih in spodbujevalnih sredstev 
iz Sklada federacije. 

Enak je tudi način dogovarjanja o udeležbi pri mednarodnih 
tehnoloških projektih. 

Realizacijo vsakega projekta bodo spremljali: a) samou- 
pravni in poslovQdni organi vsake organizacije združenega 
dela udeleženke - za svoj delež sredstev; b) regionalne in 
republiške raziskovalne samoupravne interesne skupnosti za 
pretežno znanstvene projekte; c) splošna in poslovna gospo- 
darska združenja - za dejavnosti v zvezi z uporabo in proiz- 
vodnjo; d) sveti in znanstveni sveti vsakega projekta in naloge 
ter sveti in komite na ravni federacije za vse delo-skupaj s 
predstavniki udeležencev. Vsak projekt se spremlja od daja- 
nja pobude do realizacije 
Družba mora bolj podpirati perspektivnejše programe, bližje 
realizaciji. Uvajanje in razvoj novih tehnologij bosta vplivala 
na modernizacijo gospodarstva. Zato je treba pri novih nalož- 
bah ter pri rekonstrukcijah in modernizaciji gospodarstva 
obvezno uporabiti nove tehnologije s področja informatike, 
t.j. uvesti računalnike za upravljanje, višjo stopnjo avtomatiza- 
cije, robotike oziroma uvesti nove dosežke s področja bioteh- 
nologije ipd. 

19. Ena izmed glavnih nalog razvoja znanstvenoraziskoval- 
nih dejavnosti je pospeševanje gospodarskega razvoja ob 
uporabi novih tehnologij, ki naj bi prispevale k tehnološkemu 
napredku na vseh področjih gospodarjenja, zlasti v priori- 
tetnih. 

Tehnološki razvoj temelji danes na dosežkih svetovne zna- 
nosti, ki je internacionalna in nedeljiva. Zato ne sme biti v naši 
znanosti in tehnološkem razvoju nobenih delitev niti razmeji- 
tev, zlasti še, ker moramo znanost obravnavati kot sestavni 
del združenega dela, ki je stalno prisoten in se dokazuje na 
enotnem jugoslovanskem trgu Ce naj bi nove tehnologije 
prispevale h krepitvi konkurenčnosti našega gospodarstva na 
tujem trgu, potem je treba tudi tehnologijo in znanost, na 
katerih temeljijo, obravnavati podobno kot izvozno gospodar- 
stvo. Po drugi strani pa novi informacijski znanstveno-tehno- 
loški sistemi omogočajo in terjajo upravljanje družbe na višji 
ravni, ker gre za več znanja in informacij. To velja tudi za naš 
samoupravni sistem, kateremu mora biti tuj vsak avtarkizem, 
ki ga vleče nazaj. 

Naš družbeni sistem temelji na znanosti, kar velja tudi za 
njegov nadaljnji razvoj in izpopolnjevanje. Zato moramo kot 
družba skrbeti za razvoj znanosti kot celote in za uporabo 
njenih izsledkov, pri čemer mislimo tudi na institucionalno 
skrb in finančno podporo na ravni federacije. Glede tega ne 
sme biti dilem, saj je ta pot delnega usmerjanja in uporablja- 
nja znanosti že preverjena v gospodarsko in tehnološko naj- 
razvitejših državah sveta. 

Toda glavna pot integracije znanosti in gospodarstva bo 
tudi v prihodnje interesno povezovanje v tržnih razmerah 
ekonomske nujnosti na skupnih ciljih tehnološkega in druž- 
benega razvoja ter po dohodkovnih načelih. 

Zato ponuja predlog strategije tehnološkega razvoja dolo- 
čene praktične rešitve: 

a) strategija se uresničuje z družbenimi načrti in skupnimi 
programi ob znatni podpori ukrepov ekonomske politike; 

b) skupni programi se oblikujejo na podlagi strategije in 
prijavijo novemu zveznemu organu za znanost in tehnologijo. 
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V prijavi mora biti identificiran interes organizacije združe- 
nega dela s področja znanosti ali gospodarstva in opisane 
njene možnosti, način in pogdji za angažiranje; 

c) v demokratskem dialogu zainteresiranih se oblikujejo 
celoviti programi, projekt ter naloge, določijo nosilci, etape in 
potrebna sredstva; 

d) svet in zvezni organi spremljata uresničevanje programa 
do uporabe. Federacija participira iz Sklada s sredstvi udele- 
žencev ter sprejema tudi druge spodbujevalne ukrepe 

Ta proces je kontinuiran. 
Zvezni upravni organ prijavlja, spremlja in podpira ude- 

ležbo udeleženk pri uresničevanju nalog iz strategije tehnolo- 
škega razvoja v področnih in mednarodnih tehnoloških in 
znanstvenih programih, kot so EUREKA in podobni programi 
ustanov ter Organizacije združenih narodov, dvostranski pro- 
grami znanstveno-tehničnega sodelovanja in podobno. 

20. Institucionalne in organizacijske rešitve niso nobena 
novost v sistemu zvezne uprave. 

a) Zvezni komite za znanost in tehnologijo (morebiti samo 
za tehnološki razvoj) naj bi prevzel ustrezni del dela od seda- 
njega koordinacijskega odbora, kateremu bi pustil delo s 
področja drugih, t. j. tehnoloških ved, kulture, izobraževanja 
ipd. Ker ima komite v svoji sestavi predstavnike iz repulik in 
avtonomnih pokrajin, lahko pa tudi ugledne znanstvene in 
javne delavce ter gospodarstvenike, družbeni svet na tem 
področju ni potreben. 

b) Na ravni federacije že deluje sklad, katerega naloga je, 
da spodbuja razvoj manj razvitih območij in SAP Kosovo. 
Sprejeto je bilo stališče, da sta spodbujevanje in pospeševa- 
nje tehnološkega razvoja prav tako pomembna, saj gre za 
prizadevanje, da se odpravi dosedanje tehnološko zaostaja- 
nje države v celoti. 

21. Politike in strategije tehnološkega razvoja ni mogoče 
zasnovati, razčleniti in izvajati brez ustreznega sistema znan- 
stveno-tehnoloških informacij z ustrezno banko podatkov; ni 
potrebno, da ta sistem obsega celotno problematiko družbe- 
nega sistema informiranja. Deloval naj bi v več smereh, in 
sicer: a) da iz svojih točk v našem gospodarstvu obvešča 
tujino, zlasti pa države v razvoju, o naših možnostih, b) da 
obvešča naše gospodarstvo o dosežkih svetovne znanosti in 
tehnike, c) da podpre izmenjavo tehnoloških informacij pri 
nas, zlasti med znanostjo in gospodarstvom, d) da prispeva k 
spremljanju pravilne ocene o novih tehnologijah in njihovi 
tržni valorizaciji, e) da prispeva k tehnološkemu sodelovanju, 
spodbujanju ustvarjalnosti idr. V tem smislu moramo obliko- 
vati ustrezno omrežje oziroma se priključiti na sedanje, razvi- 
iati proizvodnjo potrebne opreme, ustvariti kader, programe 
ipd. 

22. ■ Strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije izhaja iz 
tega, da mora tehnološko sodelovanje z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami v mejah celotnega jugoslovan- 
skega gospodarskega in političnega mednarodnega spdelo- 
vanja potekati po načelu enakopravnosti in obojestranske 
koristi. To terja organizirani nastop do tujine, zlasti pri pri- 
oravljanju programov za razvoj sodelovanja z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju in pri skupnih projektih ter 
vključevanje v mednarodno delitev dela. Se naprej moramo 
spremljati najnovejše raziskovalno-razvojne programe 
'EUREKA, Kompleksni program znanstveno-tehnološkega 
napredka držav SEV idr.) in se vanje vključevati. 

Razvojne potrebe prav tako terjajo aktivnejšo udeležbo pri 
ustvarjanju programov mednarodnega tehnološkega sodelo- 
vanja v okviru organov in organizacij iz sistema Združenih 
narodov, pripravo dolgoročnih programov sodelovanja z regi- 
onalnimi ekonomskimi organizacijami in integracijami ter 
vključitev v svetovne sisteme znanstvenih in tehnoloških 
'nformacij. Da bi to dosegli, mora biti mednarodno tehnolo- 
ško sodelovanje sestavni del načrtovanja in programiranja 
gospodarskega sodelovanja s tujino. 
V. 

23. Za uspešen tehnološki razvoj moramo ustvariti takšen 
i istem njegovega financiranja in kreditiranja, v katerem bo 
omogočeno ustvarjanje in uporabljanje sredstev za tehnolo- 
gi razvoj pod ugodnejšimi pogoji (s proračuni dužbenopoli- 

ičnih skupnosti, z združevanjem, s finančnimi, davčnimi, 
:arinskimi in drugimi olajšavami ter z namenskimi sredstvi) 
■>rek skupnega (zveznega) sklada. 

Največji del znanstvenoraziskovalnega dela, od katerega je 
odvisno uresničevanje strategije tehnološkega razvoja države 

in katerega izsledke lahko hitreje uporabljamo pri razvoju 
tehnologije, proizvodnje in poslovanja, je treba financirati v 
glavnem neposredno iz sredstev združenega dela, pri tem pa 
ugotoviti skupne dolgoročne razvojne cilje organizacij zdru- 
ženega dela in zagotoviti namenska sredstva, ki se lahko 
oblikujejo v samoupravnih interesnih skupnostih za skupne 
projekte, z neposrednim združevanjem, proračuni družbeno- 
političnih skupnosti aH na drug samoupravno dogovorjen 
način. 

Za projekte, za katere je zaradi njihovega pomena in obsega 
potrebna velika koncentracija sredstev in znanstvenega 
potenciala, je predvidena ustanovitev sklada za inicirarije in 
spodbujanje skupnih programov. Skupni programi se bodo 
določali in usklajevali samoupravno na ravni federacije in 
bodo imeli prednost in stalnost pri financiranju. 

VI. 
24. Delovne verzije tega dokumenta je pripravila strokovna 

delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Zveznega 
komiteja za energetiko in industrijo, Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje, Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo in Gospodarske zbornice Jugoslavije. Organizirana 
so bila široka posvetovanja o koncepcijskih in specifičnih 
strokovnih vprašanjih z znanstvenimi in javnimi delavci, druž- 
benimi telesi, organi in organizacijami ter z gospodarstvom. 

Gradivo so obravnavali in o njem dali svoje pripombe: 
Zvezni izvršni svet, Zvezni družbeni svet za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko, Komisiia Zveznega izvršnega sveta 
za znanost in tehnologijo, ZKEI, Zvezni komite za promet in 
zveze, Svet za agrarno politiko Zveznega komiteja za kmetij- 
stvo, zavodi za družbeno planiranje SR in SAP, Zvezni zavod 
za patente, Zvezni zavod za standardizacijo, Odbor za strate- 
gijo tehnološkega razvoja GZJ, splošna združenja, in sicer: 
neželeznih kovin, kemične industrije, industrije gume, grad- 
beništva in industrije gradbenega materiala, črne metalurgije, 
predelave kovin, kmetijske in živilske industrije, Skupnost 
jugoslovanskih železnic idr. 

Ob upoštevanju njihovih pripomb in sugestij je bil izdelan ta 
predlog strategije tehnološkega razvoja SFRJ. 

VII. 
25. V prejšnjem delu te obrazložitve so bila obdelana 

osnovna poglavja predloga strategije tehnološkega razvoja 
SFRJ. V naslednjem besedilu dajemo krajši pregled vsebine 
strategije v celoti. 

Strategija tehnološkega razvoja bo sprejeta z odlokom 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, zato je bil podan 
predlog odloka. 
V uvodu se strategija tehnološkega razvoja postavlja v funk- 
cijo družbenega razvoja nasploh, predvsem pa v funkcijo 
izvajanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 
Podani so tudi glavni problemi v zvezi ž zunanjimi razmerami, 
v katerih poteka družbeni, predvsem pa tehnološki razvoj. 

25.1. Cilji tehnološkega razvoja so podani: 
a) tako kakor izhajajo iz politike družbenoekonomskega 

razvoja in b) kot vpliv tehnološkega razvoja na uresničevanje 
širših družbenih ciljev. 

25.2. Smeri tehnološkega razvoja v splošnem delu oprede- 
ljujejo razmerje med sodobno tehnologijo in razvojem nas- 
ploh, predvsem pa našim, postavljajoč nove tehnologije v 
funkcijo reševanja ključnih problemov gospodarstva, njegove 
modernizacije, smotrne uporabe naravnih in drugih virov. 

Tisti del, v katerem je govor o bazičnih tehnologijah (2.1.), ki 
so nosilke sedanjega in prihodnjega tehnološkega razvoja, 
zajema v omenjenem predlogu strategije informacijske in 
laserske tehnologije, nove materiale, biotehnologijo in genet- 
sko inženirstvo ter energetske, jedrske in vesoljske tehnolo- 
gije. Omenjene tehnologije so razčlenjene tako, da bo tako 
gospodarstvu kot znanosti v postopku, ki bo sledil zaradi 
uporabe tehnologije, omogočena selektivna opredelitev za 
ožje uresničevanje programov, predvsem skupnih. 

Sledi predlog fundamentalnih raziskovanj (2.2.) na katerih 
bo temeljil razvoj bazičnih tehnologij. 

25.3. Ključni del za izvajanje strategije tehnološkega razvoja 
sestavljajo skupni programi, ki jih je teba doseči med gospo- 
darstvom in znanostjo. Strategija se bo v bistvu uresničevala 
po skupnih programih, razvojnih planih gospodarstva in druž- 
benih planih. Zatem so podana glavna merila za izbiro skup- 
nih programov ter temelji za njihovo organiziranje. 
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Glede na to, da ni mogoče začeti z novimi tehnologijami na 
široki fronti, je dan predlog projektov, s katerimi se lahko 
začne. Vendar je pričakovati, da bodo konkretne opredelitve 
gospodarstva in znanosti še ožje. 

25.4. Poglavje »bazične tehnologije v funkciji razvoja pro- 
izvodnje in izboljšanja družbenih dejavnosti<• opozarja na 
možnosti in obveznosti uporabe novih tehnologij v gospodar- 
stvu, storitvah in družbenih dejavnostih. Najprej so prikazane 
možnosti za uporabo novih tehnologij, zatem pa navedene 
njihove konkretne možnosti glede povečanja obsega in kako- 
vosti proizvodnje in proizvodov, od industrije do agroindu- 
strijskega kompleksa, zdravstva in šolstva, reševanja proble- 
mov človekovega okolja, varčevanja virov in materialov, glede 
povečanja izvoza, reševanja problema zaposlenosti, porasta 
družbenega standarda in drugega. 

25.5. Peti oddelek obravnava mesto in vlogo organizacij 
združenega dela kot iniciatorjev, nosilcev in uporabnikov 
tehnološkega razvoja. Podani so glavni elementi za načrtova- 
nje in uresničevanje razvoja nasploh, s poudarkom na načrto- 
vanju tehnološkega razvoja. 

25.6. Ni bilo mogoče spregledati vloge velikih tehničnih, 
institucionalnih in proizvajalnih sistemov, ne le s stališča 
njihovega vpliva na tehnološki razvoj, temveč tudi obratno - 
kako nove tehnologije vplivajo na upravljanje velikih sistemov 
ter njihovo delovanje. 

25.7. Transfer tehnologije je izredno velikega pomena, ker 
se nikoli ne bomo mogli osvoboditi uvoza tujih tehnologij in 
znanosti, kar pa tudi ni potrebno. Nasprotno, moramo si 
prizadevati, da tudi mi postanemo izvozniki naših ali tujih, 
vendar oplemenitenih tehnologij. To poglavje vsebuje delo o 
merilih za pridobivanje tehnologij (7.1.), glavna stališča iz 
pravne regulative o transferju tehnologije (7.2.) in glavne 
naloge za operacionalizacijo transferja tehnologije, odobri- 
tev, spremljanje učinkov in informiranje (7.3.). V poglavju so 
predlagani ukrepi, s katerimi bi se onemogočil dosedanji 
stihijski uvoz tehnologij in restriktivnih klavzul. 

25.8. Glede na to, da mednarodni vidiki tehnološkega raz- 
voja ne obsegajo le transferja tehnologije, so obdelani tudi 
drugi pomembni pogoji mednarodnega tehnološkega razvoja 
ter posebni programi mednarodnega znanstveno-tehnič- 
nega sodelovanja. Ustrezne pozornosti so deležne specifič- 
nosti sodelovanja z razvitimi državami in z državami v razvoju. 
A tudi naše potrebe in možnosti za vključevanje v medna- 

rodne programe Združenih narodov in tehnološke projekte 
regionalnih gospodarskih grupacij, predvsem evropskih, niso 
pozabljene. 

25.9 Izvajanje politike in strategije tehnološkega razvoja 
- ukrepi za podporo je sklepno poglavje, ključno za njeno 
operacionalizacijo. 

Po ustreznem uvodnem delu je podan Sistem znanstveno- 
tehnoloških informacij (9.3.) Med glavne ukrepe za podporo 
in pogoje za uresničevanje strategije tehnološkega razvoja 
spadajo spodbujanje inovacij in ustvarjalnosti (9.2.), da bi se 
zagotovili inovacijski tehnološki ciklusi, izobraževanje zaradi 
pospeševanja tehnološkega razvoja (9.3.) in naloge stan- 
dardizacije (9.4.). Tako kot mora ustvarjalnost spremljati vse 
faze tehnološkega razvoja, mora biti izobraževanje osnova za 
pridobivanje ne le splošne, temveč tudi tehnološke kulture že 
od mladih dni, izogibajoč se vulgariziranju proizvajalnih 
poklicev danes. Tehnološko izobraževanje mora biti v pre- 
cejšnji meri usmerjeno v obvladovanje tehnologij prihodnosti. 
Kakovost novih tehnologij in njihova uporaba bosta odvisna 
tudi od ponovne uveljavitve in modernizacije sistema jugoslo- 
vanskega standarda in kakovosti. 

Na koncu je podan predlog organizacijsko-institucionalnih 
mehanizmov (9.5.). 

VIII. 
26. Sprejetje strategije tehnološkega razvoja naše države je 

zgodovinska obveznost in naloga celotne družbe, predvsem 
pa združenega dela, ki je glavni iniciator, realizator in uporab- 
nik tehnološkega napredka. 

Izvajanje strategije je možno samo ob sprejemanju ustrez- 
nih in spremembi sedanjih sistemskih rešitev ter ob drugač-. 
nem obnašanju subjektov gospodarjenja. Tehnologija zah- 
teva hitrejše odločanje in mnogo učinkovitejše uresničevanje 
opredelitev. Zadrževanje starih rešitev in navad ne sme raz- 
vrednotiti ciljev tehnološkega razvoja. 

Vsak nosilec načrtovanja mora v skladu s svojimi odgovor- 
nostmi v družbeni delitvi dela sodelovati pri sprejemanju in 
uresničevaju te strategije. Opravljanje nalog, ki izhajajo iz 
strategije, zahteva analitični pristop in ustrezne priprave, da 
posledice ne bi bile negativne. 

Naša država kot ena od nosilk samoupravljanja in neuvršča- 
nja mora s tehnološkim razvojem ustvariti materialno podlago 
družbenega sistema in skupne politike družbe. 
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