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STALIŠČE 
do predlogov za program dela, ki jih ni bilo mogoče v celoti upoštevati pri pripravi 
pro jrai ia dela zborov Skupščine SR Slovenije za 1987. leto str. 3 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) str. 2 

POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA 
o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij 
združenega dela in združevanja v zadruge (ESA-181) str. 6 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pobudi za sklenitev dogovora o 
enotnem urejanju pogojev in načina opravljanja gospodarskih dejavnosti z 
osebnim delom in sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega 
dela in združevanja v zadruge str. 14 

% 
Strategija tehnološkega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(ESA-877) str. 16 

PREDLOG PROGRAMA 
ukrepov za podpiranje razvoja znanosti in tehnologije - 1. del str. 29 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
18. februarja 1987 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 18. februarja 1987. 

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

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o sprejemanju aktov na sejah 
v decembru 1986; 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
ukrepih in nalogah, ki izhajajo iz sprejetih planskih aktov za 
leto 1987 in drugih aktov; 
- poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja; 
- pobudo za spremembe in dopolnitve družbenega dogo- 

vora o spodbujanju in vrednotenju ustvarjalnosti v SFR Jugo- 
slaviji z osnutkom družbenega dogovora; 
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine 

SR Slovenije za I. trimesečje 1987. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- predlog zakona o prispevku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela za sanacijo izgub organizacij združe- 
nega dela elektrogospodarstva in premogovništva, nastalih v 
letu 1986; 

- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva s 
predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za združeva- 

nje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije v letu 1987 za zavezance, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma s predlogom zakona; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v 
obdobju 1987-1990; 

- predlog zakona o ratifikaciji protokola h konvenciji o 
prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 

1979 o dolgoročnem financiranju programa sodelovanja za 
spremljanje in oceno prekomejnega prenosa onesnažujočih 
snovi v zraku na velike razdalje v Evropi (EMEP); 

- predlog zakona o ratifikaciji Evropske kulturne konven- 
cije; 

- predlog za soglasje h kandidaturi Ragbi zveze Jugoslavije 
za organizacijo mladinskega prvenstva mednarodne amater- 
ske federacije v ragbiju (FIRA), ki bo leta 1988 v Makarski; 

- predlog za soglasje h kandidaturi Letalske zveze Jugosla- 
vije in Aerokluba "Franjo Kluz« — Zemun za organizacijo VII. 
svetovnega prvenstva v raketnem modelarstvu 1987. leta v 
Beogradu. 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o skupnih finančnih organizacijah; 
- osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

združitvi v Skupnost industrije orožja in vojaške opreme Ju- 
goslavije; 

- osnutek zakona o spremembi zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini. 

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

benopolitičnih organizacij. 

SKUPŠČINA IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
10. februarja 1987 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo na seji, 
ki je sklicana za 10. februarja 1987, enakopravno z zbori 
Skupščine SR Slovenije obravnavala: 

- poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja. 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo na tej seji 

med drugim obravnavala tudi poročilo skupine delegatov za 
proučitev sistema solidarnosti v osnovnem izobraževanju s 
predlogom sprememb in dopolnitev Samoupravnega spora- 
zuma o skupnih izhodiščih za pripravo samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1986-1990; predlog programa dela zborov skupščine Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije za leto 1987; okvire za višino 
naložb na področju vzgoje in izobraževanja v letu 1987. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 1. dne 6. 1. 1987 je zaradi napake v 
tiskarni prišlo do nejasnosti na prvi strani. Izpadel je 
naslov Poročilo o stanju na področju razreševanja proble- 
matike onesnaževanja okolja (ESA-166), s tem pa je prišlo 
do zamenjave označenih strani za gradiva. 

Pravilno bi morali biti naslovi na prvi strani naslednji- 
POROČILO 

o stanju na področju razreševanja problematike onesna- 
ževanja okolja (ESA-166) str. 19 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o prenehanju veljavnosti zakona o zadevah posebnega 

družbenega pomena o postopku obveznega sporazume- 
vanja na področju računalništva s predlogom zakona 
(ESA-165) str. 39 
PREDLOG ZA SOGLASJE 

h kandidaturi Letalske zveze Jugoslavije in Aerokluba 
»Franju Kluz«-Zemun za organiziranje VII. str 41 
PRILOGA: 
PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1987 (ESA-113) 

Bralcem se opravičujemo! 

\ 
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STALIŠČA 

do predlogov za program dela, ki jih ni bilo mogoče v celoti 

upoštevati pri pripravi programa dela zborov Skupščine SR 

Slovenije za 1987. leto.   

V Poročevalcu štev. 1 dne 6. 1. 1987 smo objavili 
program dela Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, 
tokrat pa objavljamo še stališča do predlogov za 
program dela, ki jih ni bilo mogoče v celoti upoštevati 
pri pripravi programa dela zborov Skupščine SR Slo- 
venije za 1987. leto. 

Skupščina SR Slovenije je v septembru letos povabila k 
sodelovanju za pripravo programa dela zborov za leto 1987 
vse tiste subjekte, ki sodelujejo v delu v republiške skupščine. 
Odziv na to vabilo je bil tokrat izjemno velik. Predloge za 
vključitev zakonov in problemskih vprašanj v program dela so 
dali: skupine delegatov in posamezni člani nekaterih skupin 
delegatov. Izvršeni svet Skupščine SR Slovenije, družbenopo- 
litične organizacije, samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvodnje, Gospodarska 
zbornica Slovenije, občinske skupščine*, Vrhovno sodišče SR 
Slovenije. Kot je omenjeno v uvodu k osnutku programa je 
pretežni del teh predlogov vgrajen v program dela. Nekateri 
predlogi, ki so bili dani za spremembe in dopolnitve zakono- 
daje, in za katere je bilo ocenjeno, da jih ne bi kazalo posebej 
obravnavati, so v evidenci in bodo obravnavani ob prvih 
novelizacijah konkretne zakonodaje. 

Predlogi za vključitev v program so bili proučeni skupaj z 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, pristojnimi uprav- 
nimi organi, družbenopolitičnimi organizacijami na republiški 
ravni, Gospodarsko zbornico Slovenije in samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje. Na podlagi tega je Skupina delegatov za pripravo 
programa dela pripravila osnutek programa. Hkrati s tem pa 
se je opredelila tudi do vseh drugih predlogov, ki jih ni bilo 
mogoče vključiti v program dela. 

Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad (predsedstvo) je 
predlagalo obravnavo STANJA, RAZVOJA IN VIZIJE RAZVOJA 
DROBNEGA GOSPODARSTVA V REPUBLIKI. Navedeno pro- 
blematiko ne bi kazalo ponovno obravnavati zaradi naslednjih 
razlogov: zbori Skupščine SR Slovenije so v letu 1984 obrav- 
navali celovito analizo o stanju in usmeritvah razvoja-drob- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji in na tej podlagi sprejeli 
konkretne ugotovitve, stališča in sklepe, katerih uresničitev 
naj bi prispevala k nadaljnjemu razvoju drobnega gospodar- 
stva kot enakovrednega dejavnika celovitega gospodarskega 
in družbenega razvoja, Izvršni svet pa je v jeseni 1985 poročal 
Skupščini SR Slovenije o uresničevanju sprejetih stališč in 
sklepov. 

Iz poročila je bilo razvidno, da se sprejeta stališča in sklepi 
uresničujejo in da je velika večina sklepov v celoti realiziranih 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da so bili na področju norma- 
tivno-pravne dejavnosti opravljene spremembe in dopolnitve 
vseh tistih republiških predpisov, ki urejajo posamezna 
področja drobnega gospodarstva, medtem ko aktivnost v 
zvezi s spreminjanjem zveznih predpisov, ki urejajo predvsem 
družbeni sektor drobnega gospodarstva, potekajo prepočasi. 
Ob koncu je bilo tudi ugotovljeno, da ni potrebno v republiki 
sprejemati dodatnih ukrepov za uresničevanje skupščinskih 
stališč, temveč da je potrebno aktivnosti na tistih področjih, ki 
so še v teku, intezivirati tako, da bodo sprejete naloge 
dosledno uresničene kot tudi, da je potrebno ob obravnavi 
določenih sklopov vsebinskih vprašanj s posameznih podro- 
čij, posebno pozornost nameniti tudi problematiki drobnega 
gospodarstva s tega področja. 

Skladno s takšnim konceptom spremljanja stanja, bo 
* Predloge so dale naslednje občinske skupščine: Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 

Ijana-Moste-Polje, Slovenska Bistrica, Marlbor-Rotovž, Ravne na Koroftkem, 
Idrija. 

Izvršni svet pripravil in posredoval Skupščini SR Sloveniji 
informacijo o uresničevanju obrtnega zakona, v kateri bodo 
dane predvsem ugotovitve, kako se v praksi uveljavljajo spre- 
membe in dopolnitve tega zakona, ki se nanašajo na možnosti 
večjega zaposlovanja pri samostojnih obrtnikih, na opravlja- 
nje nekaterih intelektualnih storitev, ki jih zakon omogoča, na 
ustanavljanje proizvodnih obrtnih zadrug, na ustanavljanje 
skupnih obratovalnic ter zaposlovanje delavcev v njih ter na 
nekatere druge novosti, ki so bile s spremembo zakona uve- 
ljavljene. Ta informacija je vključena v II. delu osnutka pro- 
grama. 

V pripravi je tudi medrepubliški dogovor o enotnem ureja- 
nju pogojev in načinu opravljanja gospodarskih dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, s 
katerim naj bi se zagotovili ustreznejši poenoteni pogoji za 
ustanovitev in poslovanje samostojnih obratovalnic, pogod- 
benih organizacij združenega dela in obrtnih zadrug na enot- 
nem jugoslovanskem trgu in s čimer naj bi se odpravile 
predvsem razlike v ureditvah posameznih republik in pokra- 
jin. Ker so podpisnice tega dogovora republiške in pokrajin- 
ske skupščine, bo ob obravnavi tega dokumenta v naši skupš- 
čini, dana tudi možnost za širšo razpravo o teh vprašanjih. 

V zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo potrebno na področju drob- 
nega gospodarstva sprejeti, posebej opozarjamo na določila 
resolucije za leto 1987, ki natančneje opredeljuje naloge in 
aktivnosti, ki jih je treba na tem področju izpeljati. 

Predlog Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad v zvezi z 
obravnavo UČINKOVITOSTI DELA SKUPŠČIN DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI Z VIDIKA PREUČITVE DOLOČENIH 
PRISTOJNOSTI OBČINSKIH SKUPŠČIN V REPUBLIŠKI ZAKO- 
NODAJI je smiselno zajet v okviru naloge II. dela osnutka 
programa (39. točka), ko naj bi Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije spremljala izvajanje nalog, ki izhajajo 
iz programa aktivnosti za uresničevanje sklepov, sprejetih v 
skupščini ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil. 

Obravnavo PROBLEMATIKE KRAJEVNIH SKUPNOSTI, zla- 
sti glede financiranja le-teh so predlagale naslednje občinske 
skupščine: 

Slovenska Bistrica, Maribor-Rotovž, Ravne na Koroškem 
in skupine delegatov iz Žalca. Glede teh predlogov je bilo na 
razgovoru z družbenopolitičnimi organizacijami ocenjeno, da 
naj bi bila o tem predhodna razprava v ustreznih telesih SZDL 
Slovenije. V zvezi s tem je treba poudariti to-le: 

Vprašanje samoupravnega in družbenoekonomskega raz- 
voja krajevnih skupnosti ter zagotavljanje materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih je bila tema poglobljenih in 
obširnih razprav tako skupščinskih delovnih teles kot tudi 
zborov skupščine v letih 1975, 1977, 1980, 1982 in 1983, na 
podlagi katerih je Skupščina SR Slovenije tudi sprejela 
ustrezne sklepne dokumente. V vseh razpravah oziroma zak- 
ljučkih je bilo ugotovljeno, da se mora krajevna skupnost 
hitreje uveljavljati kot bistvena sestavina združenega dela in 
družbenoekonomskih odnosov. Ob tem je bilo zavzeto sta- 
lišče, da za zagotavljanje materialne osnove v krajevnih skup- 
nostih ni potrebno sprejemati posebnega zakonskega akta ali 
družbenega dogovora za območje republike, ker so te zadeve 
realizirane in sistemsko ustrezno rešene ter bi glede na 
veljavno zakonsko ureditev svobodne menjave dela in 
splošne porabe, pomenila zakonska ureditev materialne 
osnove krajevnih skupnosti dvotirnost urejanja ob že urejenih 
družbenoekonomskih odnosih na tem področju. Prav tako 
tudi z družbenim dogovorom z območja republike ni moč 
konkretizirati načel za zadovoljevanje skupnih potreb v kra- 
jevnih skupnostih, še zlasti zato, ker je potrebno pri odločanju 
o obsegu nalog in za to potrebnih sredstev izhajati iz dohod- 
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kovnih možnosti združenega dela. Zaradi neučinkovitosti pri 
preseganju občinskih in krajevnih meja pa bo potrebno še 
vedno prisotne velike težave pri enakomernem razvoju krajev- 
nih skupnosti, z dogovori o temeljih planov na ravni občine 
oziroma regije in z usklajevanjem planov, opredeliti osnove in 
merila za opredeljevanje skupnih nalog, prioritete, način 
združevanja sredstev in kriterije za njihovo delitev, upošteva- 
joč vzajemnost in solidarnost. 

Glede na navedeno, ostajajo še naprej aktualni vsi poudarki 
in usmeritve iz dosedanjih stališč, priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem samoupravnem razvoju 
krajevnih skupnosti (iz 1975., 1977., 1980. in 1983. leta), z 
organizirano in usklajeno družbeno akcijo pa je potrebno 
nadaljevati z operacionalizacijo stališč in ugotovitev ob upo- 
števanju aktualnosti družbenega trenutka ter zagotoviti 
dosledno uresničevanje ustavnega položaja krajevnih skup- 
nosti v praksi. 

Glede na to ugotovitev bodo vsi predlogi v zvezi s proble- 
matiko krajevnih skupnosti posredovani RK SZDL Slovenije, 

Skupščina občine Slovenska Bistrica je predlagala obrav- 
navo družbenoekonomskega položaja občine z vidika samou- 
pravne organiziranosti organizacij združenega dela. V zad- 
njem času so namreč močne težnje po ukinjanju TOZD, kar 
ima za posamezne občine precejšnje posledice v zadovoljeva- 
nju splošnih in skupnih družbenih potreb, na kadre in 
podobno. Posebne težave imajo občine, v katerih delujejo 
dislocirani obrati. Preveč je položaj občine odvisen od tega, 
kje je sedež TOZD, zato so tudi pojavi zapiranja v občinske 
meje. 

To problematiko bo obravnavala Komisija za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu ob spremembah zakona o 
združenem delu. 

Predlogi Skupščine občine Idrija in Skupščine občine 
Ravne na Koroškem glede rudnikov Idrija in Mežica bodo 
upoštevani v okviru naloge, ki je v I. delu osnutka progrma, ko 
naj bi^ Zbor združenega dela obravnaval predloge ukrepov za 
razrešitev problematike Rudnika svinca v Mežici in Rudnika 
živega srebra v Idriji. 

Skupščina občine Slovenska Bistrica je predlagala obrav- 
navo analize vpliv intervencijskih in restriktivnih ukrepov 
Zveznega izvršnega sveta na položaj gospodarstva in učinko- 
vitost gospodarjenja ter na družbenoekonomski položaj 
delavca. Vse pogosteje namreč ugotavljajo, da delavci dejan- 
sko vse manj razpolagajo z dohodkom, s pogoji in rezultati 
dela. 

Ocenjeno je bilo, da te naloge ne bi kazalo posebej vključe- 
vati v program dela. To je namreč zelo aktualna naloga, ki 
mora biti prisotna stalno ob vseh ustreznih obravnavah, zlasti 
pa ob obravnavi letnih resolucij in njenih spremljajočih aktov. 

Skupščina občine Radlje ob Dravi predlaga obravnavo 
SPREMEMB PREDPISOV V ZVEZI Z OPROSTITVIJO PRI- 
SPEVKOV, ki se plačujejo od bruto osebnega dohodka za 
samoupravne interesne skupnosti in da se ta sredstva v celoti 
namenijo prizadetim za elementarne nesreče. V obrazložitvi 
navajajo, da je neurje v mesecu juniju letos povzročilo na 
območju občine Radlje ob Dravi veliko materialno škodo. 
Delavci iz tega območja so prispevali enodnevni zaslužek kot 
prispevek za sanacijo škode. Tudi samoupravne interesne 
skupnosti na območju občine so se odpovedale prispevkom 
iz tega dela osebnega dohodka. 

Podobna pobuda je bila dana v Zboru občine 3. 6. 1985 - 
Skupina delegatov iz Celja. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v svojem pisnem stališču z dne 21. 11. 1985 navaja, da te 
pobude ni mogoče sprejeti. Skupina delegatov predlaga, da 
to problematiko in stališče Izvršnega sveta ponovno prouči 
odbor za finance in zavzame svoje stališče. Kolikor bo odbor 
ocenil, da je predlog sprejemljiv, bi spremembo usteznega 
zakona vključili v periodične delovne načrte. 

Skupščina občine Lendava je predlagala obravnavo ANA- 
LIZE UČINKOV ZAKONA O SKLADNEJŠEM REGIONALNEM 
RAZVOJU MANJ RAZVITIH IN OBMEJNIH OBMOČIJ. Nave- 
dena tema je zajeta v I. delu osnutka programa, in sicer v 
okviru obravnave poročila o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987, 

Predlagajo tudi obravnavo PROBLEMATIKE ALKOHO- 
LIZMA. Na tem področju ugotavljajo nekatera neskladja, ki bi 
jih bilo potrebno odpraviti. Na eni strani se namreč bojujemo 
proti alkoholizmu, na drugi strani pa spodbujamo proizvodnjo 

alkoholnih pijač. Cene brezalkoholnih pijač so višje od alko- 
holnih. Glede na navedeno menijo, da je potrebno o tej 
problematiki razpravljati v republiški skupščini in sprejeti 
ukrepe za preprečevanje alkoholizma. 

V zvezi s to problematiko je bilo ocenjeno, da gre za širšo 
družbeno akcijo, ki jo spremlja ustrezen koordinacijski odbor 
pri RK SZDL. Zato bo ta pobuda posredovana temu odboru 

Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje je predlaqala 
obravnavo ANALIZE IN RAZVOJNIH VPRAŠANJ GRADBENI- 
ŠTVA IN GOSTINSTVA. Zavzeto je bilo stališče, da posamez- 
nih gospodarskih panog ne bi kazalo posebej vključevati v 
program dela republiške skupščine. V zvezi z gradbeništvom 
je treba poudariti, da je Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo v oktobru 1986 pripravil informacijo o proble- 
matiki gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Pod- 
laga za pripravo gradiva je bila pobuda delegatov dana na 4 
seji Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana 
Moste-Polje dne 25. 6.1986, da se problematika gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala obravnava tudi na republi- 
ški ravni. 

Informacijo je obravnaval dne 16. 10. 1986 Republiški 
komite za industrijo in gradbeništvo. Na seji komiteja je bil 
sprejet sklep, da bo komite spremljal gibanje ter položaj v 
gradbeništvu in industriji gradbenega materiala ter problema- 
tiko vključeval v svoja redna poročila o industriji in gradbeni- 
štvu. Ce bi bilo ugotovljeno, da je potrebno na tem področju 
sprejeti konkretne ukrepe, potem bi se vključila v obravnavo 
te problematike tudi pristojna delovna telesa zborov republi- 
ške skupščine. 

V zvezi s predlogi, ki so jih dali pristojni upravni organi 
Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana, so bila zavzeta ta- 
£ ®t?lišča: glede, POBUDE ZA SPREMEMBO OZIROMA 
DOPOLNITEV 58. ČLENA ZAKONA O RAZLASTITVI IN O PRI- 
SILNEM PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI 
(Ur. I. SRS, št. 5/80) v smeri uzakonitve izjeme za vknjižbo 
družbene lastnine in drugih pravic na zemljiščih uporabljenih 
za dolžinske objekte (ceste, vodotoke), po kateri bi se ustrezni 
zemljiškoknjižni vpisi lahko opravili na podlagi parcelacij- 
skega načrta in podatkov geodetske izmere je bilo ocenjeno, 
da v pobudi obravnavane problematike ni mogoče reševati v 
okviru dopolnitev določb zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Postopek in pogoje 
vpisa v zemljiškoknjigo uvrščamo v področje zemljiškoknjiž- 
nega prava. Ob pomanjkanju pozitivno-pravne ureditve se pri 
0bravnavani problematiki uporabljajo pravna pravila zakona o 
zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih iz leta 1931, ki 
ureja tudi takoimenovani skrajšani postopek za odpis zemljišč 
majhne vrednost^ ki so že bila uporabljena za ceste ali vodne 
naprave. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo pa z 
okrožnicami določa denarni znesek, do katerega se šteje 
takšno zemljišče za zemljišče majhne vrednosti. Po sedaj 
veljavni okrožnici znaša ta vrednost 30.000 din. Izvršni svet 
Skup. SRS meni, da je tudi v bodoče potrebno vprašanje 
pogojev in postopkov za vpis v zemljško knjgo reševati v 
okviru pravnih pravil zemljiškoknjižnega prava z ustrezno 
spremembo omenjene okrožnice oziroma v okviru novih 
zakonodajnih rešitev na področju enotne evidence nepremič- 
nin. Ob tem pa Izvršni svet ocenjuje, da je kot pogoj za 
uporabo skrajšanega zemljiškoknjižnega postopka potrebno 
ohraniti določeno vrednot zemljišča, kot omejitev, do katere 
se lahko po tem postopku izvršijo vpisi v zemljiško kniiao. 

PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONA O KOMUNALNIH 
TAKSAH, v katerem predlagajo, da se taksa za bivanje (turi- 
stična taksa) ne bi več določala z odloki skupščine mesta v 
tekočem letu za prihodnje leto, temveč bi se taksa določala v 
% deležu od cene nočnine. Vzrok za to pubudo je visoka letna 
inflacija in tako višina takse, ko se uveljavi, nima več prave 
vrednosti. Ta predlog je smiselno zajet v nalogi, v II. delu 
osnutka programa, in sicer v »Informacij o problemih norma- 
tivnega urejanja denarnih kazni in drugih vrednostnih količin 
v zakonodaji«. 

Predlog za SPREMEMBO ZAKONODAJE NA PODROČJU 
VARNOSTI V PROMETU IN USTREZNO SANKCIONIRANJE ni 
mogoče sprejeti iz naslednjih razlogov: zakon o varnosti 
cestnega prometa (Ur. I. SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86) določa, 
da je za nemoten in varen potek prometa v naseljih odgovorna 
občinska skupščina. Nadalje določa, da lahko občinska 
skupščina med ostalim določa postopek, pogoje in način za 
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odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil (9. člen). Ce najde 
poooblaščena oseba organa za notranje zadeve na cesti 
vozilo parkirano tako, da pomeni to nepotrebno nevarnost ali 
oviro za promet, odredi, da se odstrani s ceste na stroške 
lastnina oziroma imetnika pravice uporabe vozila (174. člen). 
Zakon posebej ne ureja postopka plačila za storitev pri 
odstrantvi vozila s ceste. V praksi dobi voznik vozilo šele, ko 
plača ceno odvoza. Glede na dejstvo, da pravno ne gre za 
čisto pridržno pravico, bi moral voznik plačati račun za oprav- 
ljeno storitev po splošnih predpisih; Vozilo bi mu morali vrniti 
in račun, ki ga in če ga ne bi plačal, izterjati po sodni poti. 
Strinjamo se z ugotovitvijo, da bi dopolnitev 147. člena 
zakona v tem smislu, da bi vozniku organizacija, ki je vozijo 
odstranila s ceste, vrnila šele po plačilu cene odvoza, morebiti 
prispevala k boljšemu stanju mirujočega prometa zlasti v 
Ljubljani, vendar pa menimo, da se tega problema pravno ne 
da urediti na ta način. Po pravni teoriji se namreč more 
pridržna pravica uveljaviti le, če je terjatev zapadla. 

V zvezi s predlagano pobudo, naj bi bila registrirana vozila 
vezana na to, da so plačane vse denarne kazni, je treba 
opozoriti, da je registracija urejena z zveznim predpisom, in 
sicer s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil 
(Ur. I. SFRJ, št. 4/82, 13/82 in 32/83). Navedeni predlog v 
danem trenutku sistemsko ni rešljiv in ga v praksi ni mogoče 
izvesti. Predhodno bi bilo namreč potrebno rešiti vprašanje 
enotnega evidentiranja kaznovanih za prekršek in izterjanih 
oziroma neizterjanih denarnih kazni. Vzpostavitev takih evi- 
denc pa bo možna šele, ko bodo vsi, od organov pristojnih za 
odkrivanje kršilcev, vodenje postopkov in izterjavo denarnih 
kazni, do skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja, ki razpolagajo s podatki o zaposlitvi razpolagajo z 
ustrezno in povezano računalniško opremo ter kadrom in to 
ne le na območju SR Slovenije, temveč cele SFRJ. Glede na 
trenutno opremljenost teh organov z računalniško opremo pa 
ni pričakovati, da bi bilo mogoče uresničiti pogoje za realiza- 
cijo tega predloga. Ta problem bi bilo mogoče razrešiti tudi z 
ustrezno spremembo sistema izterjevanja kazni, sam problem 
parkiranja vozil v naselju, zlasti v Ljubljani, pa rešiti s postavi- 
tvijo fizičnih ovir, ki preprečujejo parkiranje na določenih 
mestih in z ureditvijo parkirnih mest - parkirišč, ne pa s 
strožjim sankcioniranjem napačnega parkiranja. 

V zvezi s predlogom, da se na republiški ravni pripravijo in 
sprejmejo ustrezna pravila za projektiranje, gradnjo in vzdrže- 
vanje prometnih površin in objektov v mestih in naseljih 
mestnega značaja je bilo v Republikškem komiteju za promet 
in zveze zavzeto stališče, da bi bil nujno potreben tehnični 
predpis, ki bi podrobneje urejal problematiko cest v mestih in 
naseljih mestnega značaja. Tak tehnični predpis je namreč že 
v veljavi za ceste izven naselij (pravilnik o temeljnih pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj 
naselja s stališča prometne vrnosti (Ur. I. SFRJ, št. 35/81, 45/ 
81), zato bi moral drug predpis urejati take temeljne elemente 
tudi za ceste v naseljih. Po 5. točki 221. člena zakona o 
temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. I. SFRJ št. 63/80, 4/81, 
40/83) izda ta predpis funkcionar, ki vodi zvezni upravni 
organ, pristojen za promet in zveze, v sporazumu s funkci- 
onarjem, ki vodi zvezni upravni organ, pristojen za notranje 
zadeve in s funkcionarjem, ki vodi zvezni upravni organ, 
pristojen za energetiko in industrijo. Zvezni komite za promet 
in zveze tđ predpis že pripravlja. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 25. 11. 1986 

Ali je pričakovati spremembo predpisa, 
ki bo omogočil večji iznos denarja na 
maloobmejne prepustnice 

Na 8. seji Zbora občin 
Skupščin SR Slovenije, ki je 
bila 25. novembra 1986, je Zo- 
ran Lešnik, delegat iz občine 
Maribor Pesnica, zastvil na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Mogoče ni simpatično po- 
stavljati v tem času takšna 
vprašanja, ker govorimo, da 
naj bi turisti, ki prihajajo k 
nam, vplačali depozit. Ampak 
vendarle, ker smo v neenako- 
prvnem položaju ljudje, ki živi- 
mo ob avstrijski meji s tistimi, 
ki živijo ob italijanski. Na- 
mreč, tisti, ki živijo ob italijan- 
ski, lahko nesejo precej večji 
znesek na podlagi maloob- 
mejne dovolilnice v Italijo, ko 
ga lahko tisti, ki živimo ob me- 
ji z Avstrijo in pri tem se ni 
upoštevalo inflacije, razvred- 
notenja dinarja, rast cene ši- 
linga. Ven lahko neseš 2.500 
dinarjev, notri pa lahko prine- 
seš 1 kilogram kave, ki stane, 
bom rekel 4.000 dinarjev, in je 
zdaj logično, da moraš potem 
pač 1.500 dinarjev nesti na čr- 
no, če hočeš 1 kg kave, koli- 
kor ti zakonski predpis omo- 

goča, vnesti. Pa bi v zvezi s 
tem postavil naslednje vpra- 
šanje: 

Ali je pričakovati spremem- 
bo predpisa, ki bo omogočil 
večji iznos denarja na malo- 
obmejne prepustnice, kot je 
to sedaj? Kdaj je to za priča- 
kovati?« 

Republiški komite za med- 
narodno sodelovanje je posre- 
doval naslednji pisni odgovor: 

Odnašanje dinarjev iz Jugo- 
slavije ureja sklep o odnašanju 
in prinašanju efektivnih dinar- 
jev v potniškem prometu s tuji- 
no (Ur. list SFRJ št. 72/85). 
Osebe v potniškem prometu 
smejo iznašati največ 5.000 di- 
narjev in sicer enkrat na leto 
pri prvem odhodu iz Jugoslavi- 
je, pri vsakem naslednjem od- 
hodu pa največ 2.000 dinarjev, 
osebe, ki potujejo v maloob- 
mejnem prometu (razen dvo- 
lastnikov) pa največ 2.000 di- 
narjev mesečno, če ni z med- 
državnim sporazumom dolo- 
čeno drugače. Sporazum o ob- 
mejnem prometu z Avstrijo te- 
ga vprašanja ne ureja in velja 
za imetnike stalnih obmejnih 

prepustnic, ki potujejo v Av- 
strijo, glede iznosa dinarjev 
navedeni predpis. Drugačna 
ureditev je z Italijo, kjer je na 
osnovi sporazuma med Jugo- 
slavijo in Italijo o obmejnem 
prometu oseb meddržavna ko- 
misija za njegovo izvajanje po- 
oblaščena, da na svojih zase- 
danjih določi znesek dinarjev, 
ki jih je dovoljeno odnašati v 
Italijo v maloobmejnem pro- 
metu. Sklep komisije stopi v 
veljavo, ko zapisnik z zaseda- 
nja komisije potrdijo pristojni 
organi obeh držav, kar omogo- 
ča tekoče prilagajanje olajšav 
inflacijskim gibanjem (trenut- 
no 7.500 dinarjev). 

Carinske oprostitve so ureje- 
ne posebej. Na osnovi naših 
predpisov so domači potniki 
oproščeni plačila carine za 
predmete, ki jih prinašajo iz tu- 
jine v skupni vrednosti 6.000 
dinarjev. V maloobmejnem 
prometu so z meddržavnimi 
sporazumi določene posebne 
olajšave. Tako lahko po sedaj 
veljavnem sporazumu z Avstri- 
jo jugoslovanski državljani v 
obmejnem prometu mesečno 
prinesejo iz Avstrije brez plači- 
la carine in drugih dajatev 
predmete za osebne potrebe 
in potrebe gospodinjstva v 
vrednosti do 1.200 dinarjev. 1. 
avgusta 1986 je bil v Beogradu 
podpisan nov sporazum o pre- 

našanju blaga v obmejnem 
prometu, ki povečuje vrednost 
blaga, za katerega velja carin- 
ska oprostitev, na 5.000 dinar- 
jev. Sporazum bo stopil v velja- 
vo predvidoma v prvi polovici 
prihodnjega leta, ko ga bo rati- 
ficirala še Avstrija (v Jugoslavi- 
ji je bil ratificiran 28. 10. 1986). 
Da izvajanje tega sporazuma 
ne bi bilo ovirano, je bilo v 
okviru Mešane jugoslovansko- 
avstrijske komisije za obmejni 
promet dogovorjeno, da bo po 
uveljavitvi sporazuma v Jugo- 
slaviji ustrezno povečan tudi 
znesek dinarjev, ki jih je v ma- 
loobmejnem prometu dovolje- 
no odnašati. Torej lahko priča- 
kujemo, da bo večji iznos di- 
narjev na stalne obmejne pre- 
pustnice omogočen v prvi po- 
lovici leta 1987. 

Mešana jugoslovansko-av- 
strijska komisija za obmejni 
promet bo na svojem zaseda- 
nju jeseni 1987 obravnavala 
vprašanje novelacije sedanje- 
ga sporazuma o obmejnepi 
prometu in bosta v tej ^vezi 
proučeni tudi vprašanji dolo- 
čanja zneska valute, ki jo je 
dovoljeno odnašati v obmej- 
nem prometu, z meddržavnim 
sporazumom ter usklajevanja 
valutnih in blagovnih olajšav z 
inflacijskimi gibanji na eno- 
stavnejši način. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 17. 12.1986 

- Zakaj ni bilo izvedbe v zemljiški 
knjigi? 

Skupina delegatov 14. oko- 
liša za gospodarsko področje 
in skupina delegatov 4. okoli- 
ša za prosvetno kulturno po- 
dročje Skupščine občine Ra- 
dovljica za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje 

Vprašujemo Skupnost za 
ceste SRS, kaj je storila in kaj 
še namerava storiti za zemlji- 
ško knjižno izvedbo katastr- 
sko že odmerjenih rekonstru- 
iranih in novozgrajenih regi- 
onalnih in magistralnih cest, 
katerih investitor je bila? 

V naši občini je približno 60 
km regionalnih cest, ki so bile 
v preteklem obdobju katastr- 
sko odmerjene, izdelan je ek- 

spropriacijski elaborat, ven- 
dar pa investitor ni poskrbel 
za izvedbo v zemljiški knjigi. 

Skupnost za ceste Slovenije 
je posredovala naslednji pisni 
odgovor: 

Bivša Republiška skupnost 
za ceste je v letih 1973-1975 
pristopila k sistematičnemu 
urejanju premoženjskopravne- 
ga in zemljiškoknjižnega sta- 
nja magistralnih in regionalnih 
cest v hotenju, da se tudi na 
tem področju vzpostavi pravni 
red, ki bo skladen z našo po- 
zitvno zakonodajo podobno, 
kot imajo to urejeno v razvitih 
državah. Razlogi za tak pristop 
so bili in so še argumentirani v 
neurejenem pravnopremo- 
ženjskem in zemljiškoknjiž- 

nem stanju vseh razvrščenih 
cest, kar postaja vse bolj ne 
samo finančno temveč tudi po- 
litično škodljivo. Po podatkih, 
ki jih je Republiška geodetska 
uprava zbrala za posebno po- 
ročilo Izvršnemu svetu v letu 
1986 je v naši republiki še pri- 
bližno 11.000 km gozdnih in 
razvrščenih cest prvno-premo- 
ženjsko in zemljiškoknjižno 
neurejenih ter bivši lastniki 
zemljišč še vedno plačujejo 
družbene dajatve za že pred 
več in mnogimi leti odvzeta, za 
cesto uporabljena zemljišča. 

S sprejemom zakona o ce- 
stah v letu 1981, ki je opredelil 
ceste kot osnovna sredstva te- 
meljnih organizacij vzdrževa- 
nja in varstva cest, ter z reor- 
ganizacijo bivšče strokovne 
službe Republiške skupnosti 
za ceste je na tem področju 
nastal zastoj. V strokovni služ- 
bi je bil ukinjen delokrog zem- 
ljiškoknjižnih del in del prav- 
nopremoženjskega urejanja 

teh stanj, geodetski elaborati 
pa so bili predani v končno 
izvedbo cestnim podjetjem, ki 
so dolžna to zadevo dokončno 
sprovesti na račun Skupnosti 
za ceste Slovenije. 

V letu 1986 je bilo v strokov- 
ni službi SOZD ZCP, ki oprav- 
lja strokovna dela za SIS izde- 
lano poročilo o stanju odškod- 
ninskih, geodetskih in zemlji- 
škoknjižnih zadevah, nastalih 
v zvezi z gradnjo ali rekon- 
strukcijo magistralnih in regi- 
onalnih cest s predlogi za po- 
spešeno razrešitev tega stanja. 

Prepričani smo, da bomo v 
tem srednjeročnem obdobju 
ponovno s predvideno reorga- 
nizacijo strokovne službe 
Skupnosti za ceste Slovenije, z 
okrepitvijo strokovnega kadra 
v cestnih podjetjih, ob dopol- 
nitvi zakonodaje in ob pomoči 
pristojnih upravnih ter sodnih 
organov v bodoče tem zade- 
vam posvečali še več pozorno- 
sti in pospešeno nadoknadili 
zamujena dela. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do pobude skupine delegatov 
1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti 
in podobnih dejavnosti Zbora 
združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za spremembo in dopolnitev 
zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih 
dejavnosti. 

Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti in podob- 
nih dejavnosti Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
dajemo pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačeva- 
nju prispekov za zadovoljevaje skupnih potreb na področiu 
družbenih dejavnosti, in sicer: 

1. 
Predlagamo spremembo oz. dopolnitev 4. člena citiranega 

zakona in sicer tako, da se v tretjem odstavku, ki se glasi- 
»Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v 

osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za preteklo leto«, doda za besedo »zmanjšan za .. .« še: »vse 
zakonske in pogodbene obveznosti, ki se krijejo iz dohodka 
in« ter se nadaljuje ostalo besedilo. 

Obrazložitev: 
Višina dohodka, kot je opredeljena v sedaj veljavnem 

zakonu, kot kriterij za razvrščanje v posamezne zavarovalne 
osnove, ni objektivno merilo, ker niso izločene zakonske in 
pogodbene obveznosti, ki se plačujejo iz dohodka in so pri 
posameznih obrtnikih različno visoke, zlasti so višje pri tistih 
obrtnikih, ki zaposlujejo delavce. To so zlasti storitvene dejav- 
nosti, ki so nizko akumulativne. Pri sedanjem načinu razvrš- 
čanja v zavarovalne osnove so ti obrtniki visoko razvrščeni, 

kar pomeni, da plačujejo tudi zelo visoke prispevke, to pa 
pogosto presega njihove finančne sposobnosti. 

2. 
Predlagamo dopolnitev 4. člena Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispev- 
kov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih 
dejavnosti in sicer tako, da bi lahko uprava za družbene 
prihodke v tekočem letu obrtnika razvrstila v nižjo zavaro- 
valno osnovo kot bi ga morala glede na osnovo (poslovni 
rezultat) iz prejšnjega leta, če se bistveno zmanjša obseg 
poslovanja. 

Obrazložitev: 
Razvrstitev v zavarovalne osnove po zakonsko določenem 

kriteriju, to je na podlagi doseženega dohodka v preteklem 
letu je negativna v vseh primerih, ko obrtnik v tekočem letu 
bistveno zmanjša obseg poslovaja in nima potrebnih sredstev 
za plačilo vseh prispevkov od visoke zavarovalne osnove, 
določene na podlagi poslovnega uspeha v prejšnjem letu.. 

Za te primere v sedaj veljavnem zakonu ni ustrezne rešitve, 
v praksi pa se ti primeri v letu 1986 že pojavljajo. Pri bistveno 
nižjem obsegu poslovanja uprava za družbene prihodke obrt- 
niku zniža davčne obveznosti, nima pa pristojnosti oz. ni 
zakonske osnove za znižanje prispevkov, ki so največkrat 
bistveno višji od davka iz dejavnosti. 

Stališče: 
Predlog se ne sprejme 

Po veljavni ureditvi v zakonu o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti plačujejo delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, prispevke, ki se po navedenem zakonu 
obračunavajo od osebnih dohodkov, od osnov, ki jih določi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Slovenije za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

Delovni ljudje, ki se jim skladno z zakonom o davkih obča- 
nov ugotavlja dohodek, pa se razvrščajo v zavarovalne osnove 
glede na njihovo ekonomsko moč. Kot merilo za opredelitev 
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ekonomske moči teh delovnih ljudi se upošteva doseženi 
dohodek, zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila oseb- 
nih dohodkov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne 
pogodbe, za preteklo leto. Tako ugotovljeni dohodek služi le 
kot merilo za razvrstitev zavezanca v zavarovalno osnovo. 

Že v postopku sprejemanja omenjenega zakona je bil dan in 
tudi zavrnjen predlog, naj bi se doseženi dohodek kot merilo 
za razvrščanje zavezancev v zavarovalne osnove zmanjšal 
tudi za zakonske in pogodbene obveznosti. Po mnenju pred- 
lagatelja pa predstavlja dohodek zavezanca, prav tako kot 
dohodek v združenem delu, tisto kategorijo, s katero se naj- 
popolneje izraža ekonomska moč zavezanca oziroma uspeš- 
nost, učinkovitost in racionalnost dela in poslovanja obrato- 
valnice. 

Dohodek predstavlja hkrati tudi materialno podlago porabe 
ter osnovo in vir sredstev za zadovoljevanje skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb. 

Opredelitev ekonomske moči zavezanca z doseženim 
dohodkom pa je končno tudi v skladu z ustavnim načelom, po 
katerem imajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, na 
podlagi svojega dela v načelu enak družbenoekonomski polo- 
žaj in v osnovi enake pravice in obveznosti kot delavci v 
združenem delu. 

2. Delegati predlagajo, da se dopolni 18. člen zakona v tem 
smislu, da bi lahko uprava za družbene prihodke razvrstila 
delovne ljudi v nižjo zavarovalno osnovo, kot bi jih sicer 
morala glede na doseženi dohodek v predhodnem letu, če bi 
se jim v tekočem letu bistveo znižal obseg poslovanja. 

V svoji obrazložitvi navajajo, da se že v letu 1986 pojavljajo 
primeri, ko nekateri delovni ljudje, ki so razvrščeni v visoko 
zavarovalno osnovo glede na doseženi dohodek v preteklem 
letu, ne zmorejo plačila prispevkov od tako visokih zavaroval- 
nih osnov zaradi bistveno zmanjšanega obsega poslovanja v 
tekočem letu. Zato naj bi bila z dopolnitvijo zakona dana 
upravam za družbene prihodke pristojnost, da v takih prime- 
rih lahko preuvrščajo zavezance v nižjs zavarovalne osnove. 

Stališče; 
Predlog se ne sprejme 

Delovni ljudje, ki se jim skladno z zakonom o davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 32/85) ugotavlja dohodek, se razvrš- 
čajo v zavarovalne osnove glede na doseženi dohodek, 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za preteklo leto. Merila za razvrščanje v zavarovalne osnove 
so torej tem delovnim ljudem znana že v začetku leta. Pri- 
spevki za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejav- 
nosti, ki jih delovni ljudje plačujejo od višjih zavarovalnih 
osnov, predstavljajo zanje tudi večje obveznosti, pa tudi večje 
pravice (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
varstvo). Ti prispevki pa se delovnim ljudem, ki se ji ugotavlja 
dohodek, v celoti upoštevajo kot odbitna postavka pri ugotav- 
ljanju davčne osnove, zaradi česar se jim zniža osnova, od 
katere plačujejo davek od dohodka iz opravljanja dejavnosti. 

Predlagana rešitev delegatov, da bi uprava za družbena 
prihodke presojala o upravičenosti razvrščanja zavezanca v 
nižjo zavarovalno osnovo zaradi bistveno manjšega obsega 
poslovanja med letom, tudi ni analogna rešitvi v 204. členu 
zakona o davkih občanov, po kateri uprava za družbene 
prihodke na podlagi podatkov o spremembi poslovanja zave- 
zanca ali na zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino akonta- 
cije davčnih obveznosti med letom. Končno letno odmero 
opravi uprava šele po preteku leta na osnovi podatkov o 
zavezančevem celotnem poslovanju, medtem ko bi se morala 
v navedenem primeru opredeliti že med letom. 

Menimo, da bi se zavezanci v primeru, ko bi ne zmogli 
plačila prispevkov za samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti zaradi manjšega obsega poslovanja, poslu- 
ževali lahko tudi možnosti o obročnem plačevanju obvezno- 
sti, kot to, na primer, omogoča statut Skupnosti pokojnin- 
skegajn invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, oziroma 
zniževanja višine akontacij davka po že omenjenem 204. 
členu zakona o davkih občanov, kar pomeni tudi nižje skupne 
družbene obveznosti davčnega zavezanca. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SLOVENIJE DO POBUD 
SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 5. OKOLIŠ, 
LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O RAZLASTITVI 
IN O PRISILNEM PRENOSU 
NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI 
IN ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

Skupina delegatov za Zbor občin in gospodarskega 
področja 5. okoliša Ljubljana Vič-Rudnik za zbor združenega 
dela sta na sejah 20. t.m. na podlagi poročila o problematiki s 
področja stanovanjskega gospodarstva in stališč, ki sta jih ob 
tem zavzeli, sklenili, da podata pobudo za spremembo zako- 
nodaje v cilju poenostavitve postopokov pri pridobivanju 
stavbnih zemljišč. 

Hitra urbanizacija mest, razvoj industrije in drugih vej 
gospodarstva, zlasti stanovanjske gradnje, zahteva vse pogo- 
stejše in vedno obsežnejše posege v prostor. Prostor je postal 
izredno pomemben tudi za našo družbo, zato se mora upo- 
raba in urejanje prostora, zlasti t. im. urbanih območij, odvijati 
v smislu in okviru kot to ureja splošni družbeni interes. 

Družbeni organi, ki ugotavljajo, ali je podan splošni interes 
za gradnjo in opravo drugih del na nepremičninah, ki so v 
zasebnem lastništvu in se naj prisilno odvzamejo, morajo 
dosledno upoštevati družbene cilje, ki so izraženi predvsem v 
dogovorih o temeljih družbenih planov in družbenih planih - 
zlasti v prostorskem delu planov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Poseganje v prostor in urejanje prostora je torej neločljiva 
sestavina družbenega plana, njegovo uresničitev pa morajo 
zagotoviti ustrezni izvedbeni akti (urbanistični načrti, zazi- 
dalni in ureditveni načrti). 

Že sprejemanje teh aktov poteka po v zakonu določenem 
postopku in sicer javno. Z javno razgrnitvijo osnutkov v tistih 
krajevnih skupnostih, za katera območja obdelave se prostor- 
ski izvedbeni akt nanaša, pa je dana vsakemu občanu mož- 
nost, da daje pripombe na prostorski izvedbeni akt. 

Z veljavno sprejetim prostorsko izvedbenim aktom, ki na 
določenem zemljišču predvideva graditev po namenu določe- 
nega objekta ali izvedba drugih del, pa se po zakonu o 
razlastitvi in prisilnem prenosu zemljišč v družbeni lastnini 
šteje kot eden od načinov ugotavljanja splošnega interesa, 
obenem pa so tudi podlaga za uvedbo t.im. izročitvenih 
postopkov po zakonu o stavbnih zemljiščih. 

Menimo, da morajo biti cilji predpisov s področja pridobiva- 
nja zemljišč v tem, da omogočijo investitorjem čim hitrejšo 
pridobitev potrebne zemljiške površine za načrtovano grad- 
njo objekta ali izvedbo drugih del, ki so v splošnem interesu. 

Pri tem mislimo na naslednje predpise: Zakon o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. I. 
SRS, št. 5/80) in Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS št. 18/ 
84). 

Po našem mnenju ti predpisi ne omogočajo čim hitrejše 
pridobitve zemljišč oz. jo celo otežujejo, saj je razlastitveni 
postopek dolg in preteče praviloma od uvedbe razlastitve- 
nega postopka do pravnomočnosti razlastitvene odločbe vsaj 
1,5 leta. Ravno tako pa je novi zakon o stavbnih zemljiščih, ki 
ureja pridobitev oz. izročitev podružbljenega zemljišča iz upo- 
rabe prejšnjega lastnika in imetnika pravice uporabe občini, s 
4. odstavkom 13. člena omogočil sprožitev upravnega spora v 
nasprotju s prej veljavnim zakonom o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kom- 
pleksno graditev (Uradni list SRS št. 19/76). 

S tem je novi zakon samo še podaljšal postopek do pravno- 
močne pridobitve že podružbljenih zemljišč. Dolgotrajnost 
postopkov pridobitve zemljišč pa seveda pripomore oz. vpliva 
na podražitev investicije gradnje objekta. Zato podajamo po- 
budo: 

poročevalec 7 



1. Za spremembo zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini in sicer v tej smeri da se 
prouči možnost skrajšanja postopka. Kot možnost v tej smeri 
predlagamo, da bi se zakon spremenil tako, da bi določal, da 
zoper odločbo o razlastitvi nepremičnine v primerih, ko are za 
razlastitev objekta in ko je splošni interes ugotovljen s pro- 
storskim izvedbenim aktom (načrtom), na podlagi družbe- 
nega plana občine, pritožba ne zadrži izvršitve. S tem 
menimo, da bi zakon omogočil hitrejšo realizacijo gradnje sai 
bi investitor lahko pričel z izvršbo in izselitvenim postopkom 
pred pravnomočnostjo razlastitvene odločbe. 

2. Spremembo zakona o stavbnih zemljiščih in sicer tako 
d®iSe.,4' odstavek 13. člena tega zakona, ki se glasi: »Zoper odločbo, izdano po 1. odstavku tega člena, je dovoljena 
pritožba na Republiški upravni organ, pristojen za premoženj- 
sko pravne zadeve«, doda »Zoper odločbo, tega organa ni 
dovoljen upravni spor«. »■»,■■■ 

Skupini delegatov za zbor občin in za gospodarsko 
področje 5. okoliša občine Ljubljana Vič-Rudnik sta dali 
pobudi za spremembo zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ZR, Uradni list SRS, 
št. 5/80) in zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ, Uradni list SRS 
št. 18/84). 

Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini naj bi se spremenil v tej smeri, da se prouči 
možnost skrajšanja postopka. Kot tako možnost predlagajo, 
da bi se spremenil zakon tako, da bi določal, da zoper 
odločbo o razlastitvi nepremičnine, v primerih, ko gre za 
razlastitev objekta in ko je splošni interes ugotovljen s pro- 
storskim izvedbenim načrtom na podlagi družbenega plana 
občine, pritožba ne bi zadržala izvršitve odločbe. 

Isti skupini delegatov sta predlagali tudi spremembo 
zakona o stavbnih zemljiščih in sicer tako, da zoper dokončno 
odločbo o izročitvi družbenega stavbnega zemljišča občini po 
13. členu tega zakona ne bi bil dovoljen upravni spor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do navedenih pobud 
zavzel naslednja stališča: 
1. K predlogu za spremembo zakona o razlastitvi in o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini: 

Za spremembo ZR, kakor izhaja iz pobude, po kateri pri- 
tožba zoper odločbo o razlastitvi objekta ne bi zadržala 
izvršbe, obstoji zakonska možnost. Vendar pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da za dosego namena — 
skrajšanje postopka ali pravilno: izjemna predčasna izročitev 
nepremičnine pred pravnomočnostjo razlastitvene odločbe - 
že sedaj ustrezajo določbe veljavnega ZR, medtem ko uzako- 
nitev predlagane spremembe kot pravilo, ni sprejemljiva. 

Namreč, tudi v našem pravnem redu je normirano načelo, 
po katerem se upravna odločba ne more izvršiti, dokler teče 
rok za pritožbo ali če je zoper odločbo vložena pravočasna in 
dovoljena pritožba (1. odstavka 31. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku, ZUP, prečiščeno besedilo, Uradni list 
SFRJ, št. -47/86). Izjemoma pa se lahko izvrši odločbo,-zoper 
katero pritožbeni rok še teče in zoper katero je vložena 
pritožba, če zakon tako določa (2. odst. 231. člena ZUP, v zvezi 
2 2- odst. 270. člena ZUP). Z izvršitvijo odločbe pa postopek ni 
končan oziroma upravni postopek ni skrajšan. Končni izid 
zadeve je še vprašljiv in negotov. S posegom, ki ga naredi 
začeta ali celo končana izvršba, pa lahko, zlasti pri izpolnitvi 
nedenarnih obveznosti, nastane stanje, ki ga je težko ali celo 
nemogoče v celoti popraviti (spraviti v prvotno stanje, »resti- 
tutio in integrum«), čeprav nastali pravni položaj to terja. 

Zakon mora potega varstva javnih in splošnih koristi zago- 
tavljati tudi varstvo pravic občanov in drugih strank v po- 
stopku. 

Tudi zaradi opisane nevarnosti — nemožnosti vzpostavitve v 
prejšnje stanje, kadar to terja nastali pravni položaj tudi po 
razveljavitvi dokončne razlastitvene odločbe v upravnem 
sporu, je ZR v 1. odst. 23. člena določil, da postane odločba o 
razlastitvi izvršljiva z dnem pravnomočnosti, ne pa z vročitvijo 
zavrnilne odločbe organa druge stopnje oziroma z dokonč- 
nostjo odločbe (četrta točka 2. odst. 270. člena ZUP), kar 
pomeni izjemo od določb zakona o splošnem upravnem 
postopku v korist interesov razlaščenca. Po drugi strani pa je 
v korist splošnega interesa zakon o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ZR) interese razlaš- 

čencev omejil že s tem, da ureja razlastitveni postopek pov- 
sem ločeno od postopka za določitev odškodnine, ki se začne 
šele potem, ko postane odločba o razlastitvi pravnomočna. To 
pa pomeni, da izgubi razlaščenec lastninsko pravico na 
nepremičnini in je dolžan razlaščeno nepremičnino izročiti 
razlastitvenemu upravičencu z dnem pravnomočnosti razla- 
stitvene odločbe (če ne gre za naseljeni stanovanjski objekt), 
ne da bi bila prej določena odškodnina. 

Razen navedenega že sedaj veljavni zakon o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v korist 
splošnega interesa (razlastitvenega upravičenca) dopušča, da 
razlastitveni upravičenec izjemoma pridobi nepremičnino, ki 
je predmet postopka v razpolaganje še pred pravnomoč- 
nostjo razlastitvene odločbe in sicer pod pogoji, ki jih določa 
ZR v 2. odst. 23. člena. Ta določa, da sme Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije na zahtevo razlastitvenega upravičenca 
izjemoma odločiti, naj mu bo nepremičnina izročena še pred 
pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi, če ugotovi, da je to 
potrebno zaradi nujnosti primera aH zato, da se odvrne občut- 
nejša škoda. Navedena zakonska določba omogoča glede na 
konkretno presojo posamezne zadeve ob pogoju, »zaradi 
nujnosti primera« ali »da se odvrne občutnejša škoda«, da 
pridobi razlastitveni upravičenec nepremičnino, ki je predmet 
razlastitve, še pred pravnomočnostjo odločbe, ne da bi bilo 
potrebno tako izjemo posploševati. 

V primeru, ko je predmet razlastitve (ali tudi prisilnega 
prenosa) naseljena stanovanjska hiša ali stanovanje, iz katere 
oz. katerega je treba izseliti stanovalce in jim zagotoviti drugo 
primerno stanovanje v smislu 3. odst. 25. člena ZR, odloča o 
izselitvi upravni organ za stanovanjske zadeve na podlagi 
67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (ZSR, Uradni list 
SRS, št. 35/82) z odločbo. Podlaga za prisilno izselitev iz že 
»razlaščenega« naseljenega stanovanjskega objekta je tedaj 
odločba upravnega organa za stanovanjske zadeve, ne pa 
razlastitvena odločba. Glede na to, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije tudi sicer proučuje morebitno potrebo po spre- 
membi nekaterih drugih določb ZR, bo v tem sklopu proučil 
pobudo z vidika, da bi razlastitveni upravičenec mogel pri 
upravnem organu za stanovanjske zadeve zahtevati uvedbo 
postopka in izdajo odločbe zaradi izselitve iz stanovanjskega 
objekta, ki je predmet razlastitve, še preden postane razlasti- 
tvena odločba dokončna. 
2. K predlogu za spremembo zakona o stavbnih zemljiščih 

Ureditev v 4. odstavku 13. člena zakona o stavbnih zemljiš- 
čih, po kateri zoper odločbo upravnega organa druge stopnje 
o izročitvi podružbljenega stavbnega zemljišča občini ni izk- 
ljučen upravni spor (za razliko do prejšnje zakonske ureditve) 
je po oceni Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije skladna z 
ustavo, takšna ureditev pa tudi v ničemer ne podaljšuje 
postopka za izročitev podružbljenega zemljišča občini. 

Trditev pobudnikov, da je novi zakon o stavbnih zemljiščih s 
tem, ko je v 4. odstavku 13. člena omogočil upravni spor, 
podaljšal postopek do »pravnomočne pridobitve« že 
podružbljenih zemljišč, je zmotna. Upravna odločba po 
2. odstavku 270. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku postane izvršljiva: 

1. ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bita ytožena; 
2. ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena; 
3. ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve; 
4. ko se stranki vroči, odločba, s katero se pritožba zavrže 

ali zavrne. 
Če se izvzame izjemni primer iz tretje točke 2. odstavka 

270. člena ZUP, postane torej tudi odločba upravnega organa 
za premoženjskopravne zadeve o izročitvi zemljišča izvršljiva, 
ko postane dokončna. Zakon s tem, ko upravnega spora ni 
izključil, datuma izvršljivosti odločbe iz 13. člena zakona o 
stavbnih zemljiščih ni podaljšal do pravnomočnosti te 
odločbe. S tem ko upravni spor ni izključen, je le zadoščeno 
1. odstavku 271. člena ustave SRS, ki kot pravilo določa: O 
zakonitosti končnih posamičnih aktov, s katerimi državni 
organi ali samoupravne organizacije in skupnosti, ki oprav- 
ljajo javna pooblastila, odločajo o pravicah ali obveznostih, 
odloča v upravnem sporu redno sodišče, če za določeno stvar- 
ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo. Drugo sodno 
varstvo v danem primeru (13. člen ZSZ) ni predvideno. Izje- 
moma od pravila, da sodišče preizkuša zakonitost dokončne 
upravne odločbe, je predvidena v 2. odstavku 271. člena 
ustave SRS, po katerem se z zakonom lahko »izjemoma« v 
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upravnih stvareh določenih vrst izključi upravni spor. Tako 
možnost je v konkretnem primeru vseboval že osnutek 
zakona o stavbnih zemljiščih (12. člen osnutka), kar pa je bilo 
v rednem zakonodajnem postopku za sprejem zakona o 
stavbnih zemljiščih ocenjeno kot nesprejemljivo oziroma, da 
ni razlogov, da zoper odločbe republiškega upravnega 
organa pristojnega za premoženjskopravne zadeve ni dovo- 
ljen upravni spor. Taki razlogi pa se niso pojavili niti po 
sprejemu zakona. 

Razen tega je bila problematika v zvezi z možnostjo izključi-_ 
Ive upravnega spora obravnavana tudi v dosedanjih razpra- 
vah o spremembah in dopolnitvah ustave SFRJ. Poudarjena je 
bila skrb za zakonitost, pravno varnost in učinkovitejše ures- 
ničevanje varstva pravic občanov, ter ob tem zavzeto stališče, 
da možnost izključitve upravnega spora ostane še naprej 
zgolj kot izjema, oziroma da je treba določbo 2. odstavka 
216. člena ustave SFRJ v zakonodajni praksi ozko uporabljati. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE ZA 
SPREMEMBE POGOJEV 
FINANCIRANJA STANOVANJSKO 
KOMUNALNIH NALOŽB, KI JO JE 
PREDLOŽILA SKUPINA DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE - 25. 
OKOLIŠ, SOCIALNO ZDRAVSTVENO 
PODROČJE -11. OKOLIŠ IN 
PROSVETNO KULTURNO PODROČJE - 
10. OKOLIŠ NOVO MESTO ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA 

Skupine delegatov za gospodarsko področje - 25. okoliš, 
socialno zdravstveno področje - 11. okoliš in prosvetno kul- 
turno področje - 10. okoliš Novo mesto za Zbor združenega 
dela je dala naslednjo pobudo. 

Skupina delegatov ugotavlja, da sta zakon o posebnih 
pogojih za dajanje in uporabo kreditov in garancij za investi- 
cije (Uradni list SFRJ, št. 70/85) in zakona o temeljih bančnega 
kreditnega sistema (Uradni list SRS, št. 70/85) omejila financi- 
ranje stanovanjske gradnje: 

1. Z zakonom o posebnih pogojih za dajanje in uporabo 
kredita in garancij za investicije je določeno, da investitor 
zagotavlja 25% lastne udeležbe od investicijske vrednosti 
gradnje ali nakupa stanovanj z nujno komunalno infrastruk- 
turo. Sredstva skupne porabe, ki jih je investitor namensko 
vezal za stanovanjsko gradnjo pri banki se vštevajo v znesek 
sredstev lastnega deleža investitorja le, če zapadejo v plačilo 
v obdobju financiranja investicije in ne vsa vezana sredstva za 
pridobitev posojila za nakup ali gradnjo stanovanj. 

2. Z zakonom o temeljih bančnega in kreditnega sistema je 
določeno, da banka sme odobriti kredit samo kreditno spo- 
sobnemu posojilojemalcu. Za kreditno sposobnega posojilo- 
jemalca se šteje tisti, ki nima izgube v trenutku, ko se mu 
odobri kredit, ki redno izpopolnjuje denarne obveznosti in 
drugih kreditov, garancij in instrumentov za zavarovanje pla- 
čil in, ki ima zagotovljena obratna in druga sredstva, katerih 
obseg in dinamika zagotavljanja sta predpisana z zveznim 
zakonom, kar pomeni, da nobena organizacija združenega 
dela, ki ne izpolnjuje navedenih splošnih pogojev ne more 
kupovati ali pridobivati stanovanj za svoje delavce s pomočjo 
kreditnih sredstev. 
Na podlagi navedenega skupina delegatov daje pobudo za 
ponovno preučitev: 
1.7. člena zakona o posebnih pogojih za dajanje in uporabo 
kreditov in garancij za investicije in sicer: 
- da se 25% lastna udeležba ugotavlja za celoten stanovanjski 
objekt in ne posamezno stanovanjsko enoto in 
- da se v lastno udeležbo štejejo tudi namensko vezana 

sredstva pri banki za posamezno stanovanje, ne glede ha to, 
kdaj zapade vezava sredstev v izplačilo. 

2. 192. člena zakona o temeljih bančnega in kreditnega 
sistema: 
- da se ne ugotavlja kreditna sposobnost investitorjev stano- 
vanjsko komunalnih naložb na podlagi zakona o zavarovanju 
plačil (ček, menica, neprekljicljivi dokumentarni akreditiv, 
garancija), temveč naj zadošča sklep samoupravnega organa 
investitorja o zagotovljenih sredstvih za redno odplačilo po- 
sojil. 

3. V letu 1987 naj se poslovnim bankam dovoli povečan 
obseg naložb v stanovanjsko komunalno gospodarstvo v 
višini namensko zbranih sredstev kot jih opredeluje Družbeni 
dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. 

★ ★ ★ 

Na navedene pobude skupine delegatov dajemo naslednja 
stališča: 

1.7. člen zakona o posebnih pogojih za dajanje in uporabo 
kreditov in garancij za investicije določa, da mora investitor, 
ki zaprosi banko za investicijski kredit ali garancijo o zagoto- 
vitvi sredstev za graditev stanovanj zagotoviti sredstva last- 
nega prispevka v višini 25% od proračunske vrednosti investi- 
cije, določene v investicijskem programu. 

V primeru, ko stanovanjski objekt gradi več investitorjev 
mora vsak posamezni investitor zagotoviti predpisano lastno 
udeležbo ob pridobitvi investicijskega kredita ali garancij v 
višini deleža, ki odgovarja 25% predračunske vrednosti stano- 
vanja ali stanovanj za katere nastopa kot investitor. Ob upo- 
števanju dejstva, da pri večini stanovanjskih objektov v druž- 
beni lastnini nastopa več investitorjev (organizacija združe- 
nega dela, delovne skupnosti, samoupravne stanovanjske 
skupnosti, kupci ali investitorji poslovnih prostorov) ni 
mogoče sprejeti pobude, da se 25% lastna udeležba ugotavlja 
za celoten stanovanjski objekt. Ko pa nastopa en investitor za 
celotni stanovanjski objekt je le-ta dolžan zagotoviti 25% 
lastne udeležbe za celoten stanovanjski objekt. 

2. Na podlagi odloka o načinu določanja sredstev lastnega 
prispevka uporabnikov družbenih sredstev za financiranje 
investicij se sredstva skupne porabe, ki jih je investitor 
namensko vezal za stanovanjsko izgradnjo, vštevajo v znesek 
sredstev lastnega deleža investitorjev, če zapadejo v plačilo v 
obdobju financiranja investicije. 

Glede na to, da je rok namenske vezave sredstev skupne 
porabe namenjenih za stanovanjsko gradnjo praviloma daljši 
od dokončanja investicije, mora investitor v skladu z navede- 
nimi predpisi sredstva lastnega prispevka -v višini 25% od 
investicijske vrednosti zagotoviti posebej. 

To pomeni, da specifični način financiranja stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva kjer se stanovanjski krediti 
odobravajo na podlagi predhodne vezave sredstev pri banki 
zahteva od investitorja dvakratno angažiranje lastnih sredstev 
(vezava in lastni prispevek) in omejuje obseg financiranja 
oziroma obseg stanovanjske gradnje. 

Da bi v čim večji nmeri omogočili investitorjem nakup in 
gradnjo stapovanj ter odpravili dvakratno angažiranje sred- 
stev za te namene (vezava in lastni prispevek) bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal spremembo odloka o 
načinu določanja sredstev lastnega prispevka uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje investicij (Uradni list SFRJ, 
št. 19/86), tako, da bi se sredstva sklada skupne porabe 
vezana v banki štela kot lastno udeležbo ne glede na to kdaj 
zapadejo v vračilo: 

3. Po določbi 2. odstavka 192. člena zakona o temeljih 
bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ, št. 70/85, 9/ 
86 in 34/86) morajo banke pri odobravanju vseh vrst kreditov, 
sem spadajo tudi krediti za stanovanjsko izgradnjo, ugotoviti 
kreditno sposobnost posojilojemalca in paziti na svojo likvid- 
nost ter zanesljivost plasmajev. 

Zakon v 193. členu med drugim določa, da sme banka 
odobriti kredit samo kreditno sposobnemu posojilojemalcu, 
pri čemer tudi določa kdo se šteje za kreditno sposobnega 
posojilojemalca. 

Pobude po kateri bi za zagotavljanje kreditne sposobnosti 
investitorja stanovanjskokomunalnih naložb zadoščal sklep 
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samoupravnega organa investitorja o zagotovljenih sredstvih 
za redno odplačilo najetih posojil, ni mogoče sprejeti. 

Sprejetje pobude bi namreč pomenilo prenašanje odgovor- 
nosti poslovne banke za zanesljivost in rentabilnost njenih 
plasmajev na posojilojemalca. 

Glede na to, da se določba 192. člena zakona o temeljih 
bančnega in kreditnega sistema nanaša na ugotavljanje kre- 
ditne sposobnosti posojilojemalcev le za kredite za poslovne 
namene je dopustno, da pogoje za ugotavljanje kreditne spo- 
sobnosti pri najemanju kreditov za namene skupne porabe 
določi banka v svojem samoupravnem splošnem aktu: 

4. Z odlokom o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1987 (Uradni list SFRJ, št. 71/86) je določeno, da bo s 

poslovno politiko bank zagotovljeno med drugim prednost 
plasmajev za kreditiranje stanovanjske graditve in kreditiranje 
komunalne graditve, ki je neposredno povezana z graditvijo 
stanovanj. 

Omejitev plasmajev se ne bo uporabljala za bančne pla- 
smaje za stanovanjsko-komunalno graditev do višine porasta 
zbranih sredstev namenjenih za to graditev. 

Sredstva po 28. členu družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji se štejejo kot namenska sredstva 
za stanovanjsko-komunalno graditev, zato ni več omejitve za 
njihov plasma. 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Direkcije za blagovne rezerve so izvzete 

iz plačevanja posebnih voznih davščin 

• Zaradi spremenjene vloge blagovnih rezerv in potrebe njihovega večjega vpliva 
na stabilnost tržišča in cen ne bi posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in 
prehrambenih proizvodov plačale zvezne in republiške direkcije za blagovne 
rezerve. 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ 
osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
posebnih davščinah pri uvozu 
kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov-AS 141. Obravna- 
va in sprejetje tega zakonske- 
ga akta je v pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin, zato se 
pričakuje, da bo po razpravi v 
odborih in komisijah na eni od 
naslednjih sej zbora govora tu- 
di o tem zakonskem aktu. 

Veljavni zakon o posebnih 
davščinah pri uvozu kmetijskih 
in prehrambenih proizvodov je 
bil sprejet leta 1968 in se od 

takrat ni spremenil. Na njegovi 
podlagi je bilo narejenih več 
predpisov, od katerih so bili 
trije sprejeti leta 1986. Z njimi 
se je želela zagotoviti večja 
zaščita domače proizvodnje, 
glede na to, da je bila na med- 
narodnem tržišču znižana ce- 
na kmetijskih In prehrambenih 
proizvodov, tako da se pri uvo- 
zu ustvarja pozitivna razlika v 
oceni. 

V zakonu se predvideva, da 
so ob uvozu agrarnih in pre- 
hrambenih proizvodov plačajo 
posebne uvozne davščine, ki 
so določene z odlokom Zvez- 
nega izvršnega sveta. Izjem v 

tem veljavnem zakonu ni bilo, 
niso pa bila dana tudi poobla- 
stila določenim organom za 
oprostitev plačevanja teh 
davščin. Tako so morale tudi 
direkcije za blagovne rezerve, 
upoštevajoč te zakonske do- 
ločbe, plačevati določen znesk 
pri uvozu proizvodov za obli- 
kovanje blagovnih rezerv ozi- 
roma za intervencije na tr- 
žišču. 

Glede na to, da se je funkcija 
blagovnih rezerv z ozirom na 
prejšnje obdobje znatno spre- 
menila (direkcije morajo v pri- 
hodnje z intervencijami iz re- 
zerv ali iz uvoza direktneje 
vplivati na stabilnost tržišča in 
cen), se predlaga dopolnitev 
zakona, po kateri zvezni direk- 
ciji in republiškim direkcijam 
za blagovne rezerve ne bi bilo 
potrebno plačevati posebnih 
uvoznih davščin. Na ta način bi 
se organizacije združenega 

dela stimulirala, da bi uvažale 
tudi te proizvode, hkrati pa bi 
se tako zagotovila kontinuiteta 
pri preskrbi domačega tržišča. 
To je temeljna sprememba za- 
kona. 

Druga sprememba se nana- 
ša na pooblastila funkcionar- 
jev v teh direkcijah. Namreč, 
višino davščin za posamezne 
proizvode bi določali funkci- 
onarji, ki vodijo zvezne organe 
uprave za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, zunanjo 
trgovino in kmetijstvo. V sedaj 
veljavnem zakonu je višino 
davščine določal zvezni zavod 
za cene v soglasju z zveznimi 
sekretarji za kmetijstvo in zu- 
nanjo trgovino. Zaradi spreme- 
njene situacije pa je predlaga-, 
na nova rešitev, za katero se v 
obrazložitvi osnutka zakona 
navaja, da je v skladu z zako- 
nom o temeljih sistema držav- 
ne uprave in zveznih organih 
in organizacijah. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSEBNIH DAVŠČINAH PRI UVO- 
ZU KMETIJSKIH IN PREHRAMBENIH PROIZVODOV - 
AS 141 
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Smotrnejši način obračunavanja 

pokojninske osnove 

Namesto »individualnega« se bo izvajalo »splošno« preračunavanje pokojnin, 
ustvarjenih do 31. decembra 1986. leta 
Pokojninska osnova se ne bo ponovno določala, ampak se bodo pokojnine od 
1. januarja 1987. leta povečale za odstotek, ki pripada upokojencu za tisto 
koledarsko leto, ki je zadnje leto, iz katerega so vzeti osebni dohodki za 
določanje pokojninske osnove 
Formalna rešitev o povečanju pokojnin se prav tako ne bo izdala, razen če tega 
stranka ne bo posebej zahtevala 

Vsem upokojencem, ki so si 
pokojnino pridobili od 1. janu- 
arja 1965. leta do 31. decembra 
1986. leta, pokojninska osnova 
pa jim je bila določena na pod- 
lagi ustvarjenih osebnih do- 
hodkov za dve leti ali več let, 
se bo pokojnina preračunala 
za odstotek, ki ustreza razliki 
učinka valorizacije na pred- 
zadnje in zadnje leto ustvarja- 
nja osebnih dohodkov, in to po 
razpoložljivih podatkih, po ka- 
terih je uporabniku pokojnine 
le-ta določena. 

To je najpomembnejša reši- 
tev predloga za izdajo zakona 
o spremembi zakona o temelj- 
nih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, z 
osnutkom (AS 150), ki ga je 
Zvezni izvršni svet predložil v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom v Skupščini SFRJ. Sprejet- 
je zakona je v pristojnosti 
Zveznega zbora. 
Smotrnejši postopek 

V zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o temelj- 
nih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki 

je bil sprejet ob koncu leta 
1985, je bilo predvideno, da se 
25. člen, ki se nanaša na valori- 
zacijo prejšnjih osebnih do- 
hodkov, ki služijo za določanje 
pokojninske osnove glede na 
povprečni osebni dohodek 
vseh zaposlenih delavcev v re- 
publiki ali pokrajini v zadnjem 
letu dela, uporablja od 1. janu- 
arja 1987. leta. V tem aktu je 
prav tako predvideno, da se 
uporaba tega člena uresničuje 
postopoma v štirih zaporednih 
letih, to pomeni od začetka te- 
ga leta do leta 1990. V vsakem 
od omenjenih let bi se upošte- 
vala ena četrtina rasti povpreč- 
nih osebnih dohodkov. Na- 
tančno je določeno tudi, da se 
ta določba uporablja tako za 
zavarovance, ki bodo pokojni- 
no uveljavili po 1. januarju tega 
leta, prav tako pa tudi za vse 
upokojene delavce, ki so se 
upokojili do tega datuma. 

Iz tega izhaja, da se omenje- 
nim uporabnikom pokojnin 
ponovno določi pokojninska 
osnova, kar pomeni »individu- 
alno« preračunavanje vseh po- 
kojnin, ustvarjenih do konca 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O TE- 
MELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVA- 
LIDSKEGA ZAVAROVANJA - AS 150 

leta 1986. Toda v obrazložitvi 
osnutka se poudarja, da bi 
takšno preračunavanje pokoj- 
nin vzelo nekaj let dela, stroški 
pa bi bili približno enaki eno- 
letnim stroškom službe pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja, to pomeni približno 
11,5 milijarde dinarjev. Zaradi 
tega se tudi predlaga nov na- 
čin uporabe 25. člena zakona o 
pokojninah, ki v bistvu pomeni 
»splošno« in ne »individual- 
no« preračunavanje pokojnin, 
ustvarjenih do 31. decembra 
1986. leta. Za vsakega upoko- 
jenca se namreč ne bo ponov- 
no določala pokojninska osno- 
va, ampak se bo njegova po- 

' kojnina, do katere je upravičen 
1. januarja 1987. leta, povečala 
za odstotek, ki mu pripada za 
tisto koledarsko leto, ki zanj 
predstavlja zadnje leto, iz kate- 
rega so vzeti osebni dohodki 
za določanje pokojninske os- 
nove oziroma zadnje leto dela, 
odvisno od tega, kako je dolo- 
čena pokojninska osnova. 

V obrazložitvi osnutka se na- 
dalje navaja, da je predlagana 
sprememba čisto tehničnega 
značaja in zagotavlja smotr- 
nejši in enostavnejši postopek 
kot pa individualno usklajeva- 
nje pokojnin. Njena prednost 
je tudi v tem, da ne zahteva 
izdaje formalne rešitve o pove- 
čanju pokojnin (razen če tega 
stranka ne zahteva), tako je tu- 

di pri rednih usklajevanjih po- 
kojnin. 

Pokojnine, ustvarjene 
do leta 1965 

Da ne bi ostalo odprto vpra- 
šanje pokojnin, ki so bile 
ustvarjene do leta 1965, se v 
osnutku natančno določa, da 
se bodo te pokojnine preraču- 
navale v obsegu in na način, ki 
sta določena s samoupravnim 
splošnim aktom skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja odvisno od raz- 
merja teh pokojnin do prera- 
čunanih pokojnin, ki so ustvar- 
jene do 31. decembra 
1986. leta. 

To določbo je bilo potrebno 
vnesti zaradi tega, ker je po- 
trebno 25. člen pokojninskega 
zakona uporabljati tudi za te 
upokojence, v predpisih repu- 
blik in pokrajin pa so predvide- 
ni roki za ugotovitev razmerij v 
nivojih pokojnin, ki so ustvar- 
jene v različnih obdobjih. Zara- 
di tega se ponovno določanje 
pokojninske osnove (če je to 
ugodneje za uporabnika po- 
kojnine) ne bi moglo izvesti 
neposredno po ugotovitvi teh 
učinkov, ampak bi se morali 
čakati predvideni rt>ki za upo- 
rabo 31. člena, v katerem gre 
za usklajevanje pokojnin, ki so 
bile določene prej in kasneje 
po samoupravnih sporazumih. 

poročevalec 11 



Zagotavljanje večje stopnje namenske 

uporabe sredstev sklada, predvidenih 

združevanju z nerazvitimi 

• Sredstva sklada federacije za kreditiranje nerazvitih republik in SAP Kosovo, 
namenjena združevanju, se bodo prenašala v skladu s samoupravnimi 
sporazumi neposredno na račun organizacije združenega dela ali določene 
poslovne banke 

Z veljavnim zakonom o sred- 
stvih sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin je 
določeno, da se bodo ta sred- 
stva zagotavljala po stopnji 
1,56 odstotka družbenega pro- 
izvoda družbenega gospodar- 
stva Jugoslavije. Ko se govori 
o njihovi strukturi, je natančno 
določeno, da bo 60 odstotkov 
(za SAP Kosovo 50 odstotkov) 
teh sredstev zagotovljenih z 
združevanjem dela in sredstev 
na dohodkovnih osnovah in na 
podlagi skupnega interesa, 
medtem ko bo 40 odstotkov 
(za SAP Kosovo 50 odstotkov) 

temeljilo na obveznem poso- 
jilu. 

Z določbami tega zakona (6. 
odstavek 8. člena) je določena 
tudi obveznost, da se celotna 
sredstva, torej tudi tista, ki so 
namenjena združevanju in ki 
so drugače zbrana v skladu, 
prenašajo na račun pooblaš- 
čene banke v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu. Na ta način je v 
praksi večkrat prihajalo do te- 
ga, da so se tudi ta sredstva 
pošiljala izključno na račun 
administrativno določene po- 
slovne banke, posledica pa je 
bila nezainteresiranost poten- 
cialnih združiteliev, monopoli- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA FEDERACIJE 
ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOM- 
NIH POKRAJIN V OBDOBJU 1986-1990 - AS 163 

stični položaj posameznih 
bank oziroma zaviranje proce^ 
sa neposrednega samouprav- 
nega združevanja, s tem pa tu- 
di hitrejšega gospodarskega 
razvoja treh manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova.Usmer- 
janje teh sredstev izključno na 
eno poslovno banko je postalo 
neupravičeno zlasti še po izda- 
ji navodila Zveznega sekretarja 
za finance o evidentiranju 
sredstev, ki se neposredno 
združujejo in vlagajo za spod- 
bujanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Skupščina SR Srbije je zato 
pripravila in predložila Skupš- 
čina SFRJ osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o sredstvih sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju od 
1986. do 1990. leta (AS 16). V 
predlaganih spremembah se 

dejansko dopolnjujejo določ- 
be 8. člena veljavnega zakona, 
in to tako, da se z novim pred- 
laganim 2. odstavkom tega 
člena predvideva plačevanje 
sredstev sklada, namenjenih 
združevanju na žiro račun or- 
ganizacije združenega dela ali 
poslovne banke, določene s 
samoupravnim sporazumom o 
združevanju dela in sredstev. 

V obrazložitvi osnutka tega 
zakona je navedeno, da bi s 
sprejetjem predlaganih spre- 
memb in dopolnitev pridobile 
tudi možnosti za premostitev 
edinega preostalega neuskla- 
jenega vprašanja te vrste, vse- 
bovanega v osnutku dogovora 
skupščin SR Srbije, SAP Voj- 
vodine in SAP Kosova, v kate- 
rem se na poseben način ure- 
jajo odnosi spodbujanja go- 
spodarskega razvoja SAP Ko- 
sova znotraj SR Srbije. 

Sprejetje tega zakonskega 
akta je v pristojnosti Zbora re- 
publik in pokrajin. 

ANALIZE IN OCENE 

S spremembami ustave SFRJ in zakona o 

združenem delu se bo zagotovilo boljše 

pravno varstvo družbene lastnine 

• Nezakonito odlivanje družbene lastnine v skupinsko lastništvo in privatno 
lastništvo najbolj ogroža njeno integriteto , 

• Nujno potrebno je v naslednjih spremembah ustave SFRJ in Zakona o 
združenem delu natančneje definirati vsebino pojma pravica dela z družbenimi 
sredstvi 

• Sklepi Zveznega zbora o uresničevanju družbenega varstva družbene lastnine 
so trajno aktualni in zavezujejo Zvezne upravne organe in zvezne organizacije, 
da nadaljujejo z delom pri njihovi dosledni realizaciji. 

Analize pravnega sistema, ki 
so vsebovane v dolgoročnem 
programu ekonomske stabili- 

zacije in v kritični analizi delo- 
vanja političnega sistema soci- 
alističnega samoupravljanja, 

kažejo, da temeljna ustavna in ustrezno urejena v pravnem 
načela o pravici dela z družbe- sistemu, predvsem to velja za 
nimi sredstvi niso popolnoma družbeno lastnino in njeno 
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varstvo. 
Nepopolnost normativnih 

rešitev je izražena predvsem 
na nekaterih pomembnih po- 
dročjih gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi. Številni vidiki 
nasilne prilastitve družbene 
lastnine, s primesmi zasebne- 
ga, skupinskolastninskega ali 
državnolastninskega značaja, 
kažejo na potrebo krepitve 
pravnega varstva družbene 
lastnine in odgovornosti za 
njeno uporabo. Nezakonito in 
neupravičeno odlivanje druž- 
benih sredstev v zasebno last- 
nino ogroža predvsem integri- 
teto družbene lastnine in pov- 
zroča celo vrsto razredno-so- 
cialnih posledic. 

To se poudarja v poročilu o 
izvajanju sklepov Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ o ures- 
ničevanju družbenega varstva 
družbene lastnine, ki ga je 
Zvezni izvršni svet predložil 
Skupščini SFRJ ob koncu lan- 
skega leta. Zvezni zbor, v kate- 
rem delovnem področju je 
obravnava tega poročila, je 
sprejel omenjene sklepe na se- 
ji, ki je bila 31. oktobra 1984. 

Spremembe sistemskih 
rešitev 

Dopolnitev pravnega siste- 
ma na področju družbenoeko- 
nomskih odnosov, kjer je naj- 
aktualnejše vprašanje zagotav- 
ljanja učinkovitega varstva 
družbene lastnine, je bila zara- 
di tega v središču aktivnosti 
zveznih organov uprave in 
zveznih organizacij v prete- 
klem obdobju. Opravljene so 
bile spremembe sistemskih re- 
šitev v finančnem in obračun- 
skem sistemu, sistemih eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
družbene kontrole cen, načr- 
tovanja, denarno-kreditnem in 
bančnem sistemu in to vse za- 
radi krepitve finančne discipli- 
ne in gospodarskega sistema v 
celoti. 

1985. leta je začel veljati no- 
velirani zakon o organizaciji in 
delovnem področju zveznih 
organov uprave in zveznih or- 
ganizacij, ki je v pristojnosti 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance vključil tudi dela, ki za- 
devajo razpolaganje in upora- 
bo sredstev v družbeni lastni- 
ni. Pri koncu je tudi novelira- 
nje zakona o davčnem sistemu 
in politiki, spremenili pa so se 
tudi predpisi o amortizaciji in 
revalorizaciji osnovnih sred- 

stev, postopku sanacije, kre- 
ditnodenarnih odnosih in dru- 
gi. V teku je postopek za spre- 
membe in dopolnitve zakona o 
združenem delu in zakona o 
razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu, ki imata med drugim 
namen bolj zavarovati družbe- 
no lastnino. 

Aktivnost zveznega 
sodišča 

V poročilu je navedeno, ka- 
tere aktivnosti so opravili in na 
kaj so pri izvajanju sklepov 
zbora opozarjali pravosodni 
organi v federaciji. 

Tako je zvezno sodišče opo- 
zorilo, da ustava SFRJ in drugi 
predpisi, ki se nanašajo na var- 
stvo enotnosti jugoslovanske- 
ga tržišča, niso dovolj natanč- 
ni in popolni, da bi lahko to 
sodišče odločalo o vseh pri- 
merih, kadar pride do kršitve 
enotnosti tržišča. S kontinuira- 
nim spremljanjem pojava go- 
spodarskega kriminala, pred- 
vsem deliktov usmerjenih proti 
družbeni lastnini, so ugotovili, 
da so mnogi primeri ostali ne- 
kaznovani in da je potrebno 
proučiti normativno urejenost 
kazensko-pravnega varstva, 
glede na nekatere nove oblike 
družbi nevarnih in škodljivih 
pojavov. 

Redna sodišča so po mne- 
nju tega sodišča samo del ce- 
lotnega mehanizma družbene- 
ga varstva, zato je njihova 
učinkovitost v veliki meri od- 
visna od angažirnosti pri var- 
stvu družbene lastnine tudi 
vseh drugih subjektov, in to 
številnih, glede na to, da so 
prav oni v družbenopolitičnih 
skupnostih in organizacijah 
združenega dela nosilci pravi- 
ce razpolaganja in upravljanja 
s to lastnino. Zaradi tega je 
Zvezno sodišče skupaj z vr- 
hovnimi sodišči republik in po- 
krajin svojo aktivnost v prejš- 
njih letih usmerilo k spremlja- 
nju gospodarskega kriminala, 
spremljanju kaznivih dejanj 
proti splošni varnosti ljudi in 
premoženja, ocenjevanju 
družbenega varstva družbene 
lastnine s stališča evidence ne- 
premičnin in pravice do nepre- 
mičnin v družbeni lastnini in 
pojavom, opaženim v postop- 
ku prisilne poravnave in ste- 
čaja. 

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA VARSTVA DRUŽBENE LASTNINE 

Okrepiti represivno 
funkcijo tožilstva 

Izhajajoč iz svojih zakonskih 
pooblastil je zvezno javno to- 
žilstvo naložilo republiškim, 
pokrajinskim in nižjim javnim 
tožilstvom, da aktivneje deluje- 
jo pri zagotavljanju večje učin- 
kovitosti pri pregonu storilcev 
kaznivih dejanj, predvsem ti- 
stih, s katerimi se uničuje 
družbena lastnina, prav tako 
pa tudi pri preventivnem delo- 
vanju. Nujno je, da se še odloč- 
neje uresničuje perspektivna 
funkcija tožilstva, predvsem 
pa, da se izrekajo kazni konfi- 
skacije premoženja, če so za 
to izpolnjeni zakonski pogoji. 

V poročilu se navaja, da je 
bila družbena lastnina v letu 
1985 izredno ogrožena s števil- 
nimi požari v industrijskih ob- 
jektih in na odprtem prostoru 
(gozd), zato bo ta pravosodna 
institucija pripravila analizo o 
ogroženosti družbene lastnine 
s požari. 

Zvezno javno tožilstvo mora 
imeti večja pooblastila in od- 
govornosti pri izvajanju svojih 
funkcij, predvsem pri varstvu 
družbene lastnine, ker mu ob- 
stoječa pristojnost ne omogo- 
ča, da v celoti in učinkovito 
uresničuje enotno varstvo te 
lastnine. S tem namenom in 
zaradi iznečavanja politike 
pregona, bi morali dopolniti 1. 
odstavek 373. člena ustave 
SFRJ in določiti ustavno pod- 
lago, da zvezni javni tožilec v 
primerih, določenih z zako- 
nom, lahko uporabi pravna 
sredstva in izvaja druge ukre- 
pe tudi pred pristojnimi sodiš- 
či v republikah in pokrajinah 
oziroma da ima vsa pooblastila 
republiškega in pokrajinskega 
javnega tožilca, če gre za upo- 
rabo zveznega zakona. 

Preventivna dejavnost javnih 
tožilstev pri varstvu družbene 
lastnine in odpravljanju napa- 
dov na družbeno lastnino je iz 
leta v leto vse bolj organizirana 
in vsesplošna, toda ne uresni- 
čuje se enako uspešno v vseh 
javnih tožilstvih. Ponekod se 
formalizira in recudira samo 
na poročanje o sproženih po- 
stopkih. Javna tožilstva so v 
preteklem obdobju od sprejet- 
ja sklepov zelo uspešno sode- 
lovala s subjekti sistema druž- 
bene samozaščite, predvsem 
pa z organi za notraje zadeve, 
sodišči, organi inšpekcije, ca- 
rine, SDK in drugimi. Opazilo 
pa se je, da je zatajila samou- 
pravna delavska kontrola in 
notranja kontrola v organizaci- 
jah združenega dela, ki sta ze- 
lo malo prispevali k celotnemu 
varstvu družbene lastnine. 

Zvezno javno pravobranil- 
stvo je posebno Dozornost po- 

svečalo preventivnemu delo- 
vanju, da ne bi prišlo do neza- 
konite uporabe in razpolaga- 
nja s sredstvi družbene repro- 
dukcije. Poleg tega je natanč- 
neje kontroliralo zakonito in 
racionalno trošenje sredstev, 
ki sta jih ustvarila Skupščina 
SFRJ in Zvezni Izvršni svet. 
Opaziti je tudi večji interes 
OZD za uporabo strokovne po- 
moči pravobranilstva pri stro- 
kovnih delih s tujimi osebami 
ali v zunanjetrgovinskem pro- 
metu. 

Nedefiniran pojem 
družbene lastnine 

Družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja lahko pri ures- 
ničevanju posebnega varstva 
samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine med svojimi šte- 
vilnimi pooblastili pred skupš- 
činami družbenopolitičnih 
skupnostih. Ustavnim sodiš- 
čem ali rednimi sodišči sproži 
postopek za varstvo te lastni- 
ne, odpravi ali razveljavi skle- 
pe in druge akte, s katerimi se 
lastnina ogroža. Praksa kaže, 
da je potrebno dopolniti nor- 
me, s katerimi se urejajo polo- 
žaj, pravice in dolžnosti te in- 
stitucije. 

V poročilu se poudarja, da 
mora pri metodi dela družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja uporabljati veliko število 
zakonov in drugih predpisov 
ter samoupravnih splošnih ak- 
tov, dogovorov in sporazumov 
in zaradi tega ima možnost, da 
opozori na pomanjkljivosti in 
na potrebo dopolnitve posa- 
meznih norm. Upoštevajoč iz- 
kušnje iz dosedanje prakse, so 
pravobranilci samoupravljanja 
predvsem opozorili na težave 
pri uresničevanju družbenega 
varstva družbene lastnine za- 
radi njene premajhne definira- 
nosti kot družbeno ekonom- 
skega odnosa. Zato bi bilo po- 
trebno pri dopolnitvi ustave 
SFRJ in zakona o združenem 
delu natančneje določiti vsebi- 
no pojma pravica dela z druž- 
benimi sredstvi in na podlagi 
tega pravico uresničevanja 
funkcij družbene lastnine. 

Aktivnost zveznega družbe- 
nega pravobranilca samou- 
pravljanja se je kazala tudi v 
sodelovanju z republiškimi in 
pokrajinskimi pravobranilci pri 
spremljanju odnosov in poja- 
vov v procesu samoupravlja- 
nja, varstva družbene lastnine 
in njene funkcije. Oblikovanje 
in družbena kontrola cen, raz- 
porejanje dohodka in delitev 
sredstev za osebne dohodke, 
spremljanje samoupravnega 
organiziranja združenega de- 
la, odprava pojavov kršenja 
enotnosti jugoslovanskega tr- 
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žišča, analiza prekinitve dela 
in drugo so bili prav tako zajeti 
v aktivnostih zveznega pravo- 
branilca samoupravljanja. 

Preventivna vloaa 
SDK 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva kontrolira razpolaga- 
nje z družbenimi sredstvi in 
ukrepa v primerih nezakonite- 
ga in nepravilnega razpolaga- 
nja s temi sredstvi s strani upo- 
rabnikov. Pri tem se posebna 
pozornost posveča preventiv- 
nemu delovanju, ki se opravlja 
v organizacijski enoti službe z 
namenom odločnejšega pre- 
prečevanja zakonitega razpo- 
laganja z družbenimi sredstvi 
na računih uporabnikov, ki se 
vodijo pri SDK. V tem smislu je 
pomembno sodelovanje z or- 
gani upravljanja in organi sa- 
moupravne delavske kontrole. 

Temeljni vzroki ugotovljenih 
nezakonitosti pri delu uporab- 
nikov družbenih sredstev so 
po podatkih službe v samih 
storilcih in so v glavnem rezul- 
tat brezvestnega poslovanja, 

neodgovornosti oseb in slabe- 
ga dela notranje in samou- 
pravne delavske kontrole. SDK 
pri opravljanju kontrolne funk- 
cije Ugotovi tudi celo vrsto 
drugih nezakonitosti pri razpo- 
laganju z družbenimi sredstvi, 
kot so zlorabe in privatizacija 
družbenih sredstev, neplače- 
vanje primanjkljajev s strani 
povzročiteljev škode, nezako- 
nita izplačila na podlagi efek- 
tivne ali lažne dokumentacije, 
izplačila mimo žiro računa ali 
proti zakona in drugo. 

Ogrožena družbena 
lastnina 

Organi preprečevanja in pr- 
vostopenjski organi imajo po- 
membno vlogo pri varstvu 
družbene lastnine, ker je v zad- 
njih letih ta zelo ogrožena za- 
radi kaznivih dejanj, gospodar- 
skih prestopkov in prekrškov. 
Prisvajanje blaga in denarja je 
najpogostejše na področju 
prometa blaga in storitev, opa- 
ziti pa je tudi pogosta prisvaja- 
nja in nasilne prilastitve naci- 
onaliziranega zemljišča in dru- 

gih nepremičnin v družbeni 
lastnini. Največkrat te delikte 
odkrivajo in prijavljajo organi 
za notranje zadeve, inšpekcij- 
ski in drugi kontrolni organi, 
redkeje pa samoupravna de- 
lavska kontrola, družbenopoli- 
tične organizacije in občani. 

Podatki govore, da je v zad- 
njih letih posvečena aktivnost 
in učinkovitost dela organov 
odkrivanja, preganjanja in so- 
jenja v boju proti gospodar- 
skemu kriminalu in dejanjem, 
ki otežujejo izvajanje ukrepov 
ekonomske stabilizacije. Hkra- 
ti šo v porastu tudi nekatere 
nezakonitosti pri razpolaganju 
z družbenimi sredstvi, delikti 
proti gospodarstvu, družbeni 
lastnini in službeni dolžnosti in 
nespoštovanje ukrepov in 
predpisov, katerih cilj je stabi- 
lizacija gospodarstva. 

Družbena sredstva, ki jih 
uporabljajo zvezni organi, so 
pomembna po obsegu in vred- 
nosti, različna pa po sestavi, 
strukturi in namenu (zemljišče, 
službene zgradbe in prostori, 
drugi gradbeni objekti, stano- 
vanjske zgradbe, stanovanja in 

garaže, druge nepremičnine, 
sredstva za reprezentanco, 
prevozna sredstva, predmeti 
kulturne in umetniške vredno- 
sti in drugo). Za njih skrbi 
Zvezni sekretariat za pravoso- 
dje in organizacijo Zvezne 
uprave, v skladu s pooblastili, 
danimi v zakonu o pravicah in 
dolžnostih zveznih organov 
glede sredstev družbene last- 
nine, ki jh uporabljao. 

Zvezni organi izvajajo ukre- 
pe, da se zagotovi zakonska, 
namenska in smotrna poraba 
teh sredstev, o čemer vsako 
leto poročajo v Skupščini 
SFRJ. 

Sprejeti sklepi Zveznega 
zbora o uresničevanju družbe- 
nega varstva in družbene last- 
nine, kot se navaja v sklepnih 
ugotovitvah, so trajno aktualni 
in zavezujejo zvezne organe 
uprave in zvezne organizacije, 
da v okviru svojih zakonskih 
pooblastil nadaljujejo z delom 
pri njihovem izvajanju, predv- 
sem pa ob prihodnjih spre- 
membah ustave SFRJ in do- 
polnitvah ustavnega sistema 
SFRJ. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Načrtuje se intenzivno delo zvezneaa 

zbora 

• Poleg programa ukrepov in aktivnosti SFRJ za izvajanje sklepov VIII. 
konference šefov držav ali vlad neuvrščenih držav bo Zbor na prvi letošnji seji 
obravnaval tudi več poročil 

• Osnutek zakona o postopku pred sodišči združenega dela bodo delegati 
obravnavali že februarja 

• Najpomembnejši zakonski projekt, ki se bo obravnaval v osnutku, je predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na zadnji lanskoletni seji, ki 
je bila 26. decembra, poleg 
ostalega sprejel načrt izvedbe 
programa dela Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ za prvo tri- 
mesečje 1987. leta. 

Tematski del dela Zbora je v 
januarju precej obsežen in 
predvideva obravnavanje več 
poročil, in to o izvajanju skle- 
pov o preprečevanju in od- 
pravljanju socialnih razlik, ki 

niso rezulatat dela, o izvajanju 
sklepov Zveznega zbora o 
uresničevanju varstva družbe- 
ne lastnine, o akutalnih pro- 
blemih mirnodobskih vojnih 
invalidov, z oceno stanja in 
predlogi ukrepov za rešitev ob- 
stoječih problemov, in o izva- 
janju zakona o dajanju zdravil 
v promet v delu, ki se nanaša 
na zdravila za uporabo v vete- 
rini. 

Posebna pozornost bo po- 

svečena programu ukrepov in 
aktivnosti SFRJ za izvajanje 
sklepov VIII. konference šefov 
držav ali vlad neuvrščenih dr- 
žav, že na začetku tega lega pa 
se bo obravnavala aktualna in- 
formacija o politiki in stanju 
varstva in izboljševanja člove- 
kovega okolja. 

V načrtu zbora je prav tako 
predvideno, da se bosta v ja- 
nuarju obravnavala dva pred- 
loga za izdajo zakona o spre- 
membi zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja in o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu 
Jugoslavije. V načrtu za ta me- 

sec je tudi predlog zakona o 
programu pridobivanja stano- 
vanj za potrebe zveznih orga- 
nov v obdobju od 1986. do 
1990. leta, v normativnem delu 
pa se bo obravnaval tudi pred- 
log resolucije o uresničevanju 
ustavne opredelitve o občini, s 
poročilom o rezulatatih javne 
razprave v osnutku tega akta. 

Obsežno normativno 
delo v februarju 

V februarju je najpomemb- 
nejša tema obravnavanja ana- 
liza uresničevanja I. etape dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije v zdravstvu in 
socialni politiki, obravnavala 

NAČRT IZVEDBE PROGRAMA DELA ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA PRVO TRIMESEČJE 
1987. LETA 
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pa se bo tudi informacija o po- 
večanju števila učencev v voj- 
nih šolah v letu 1986 in pred- 
časnem odhodu aktivnih voj- 
nih oseb. 

Načrtuje se tudi obsežno de- 
lo pri pripravi več zakonskih 
projektov. Delegati bodo 
obravnavali osnutek zakona o 
postopku pred sodišči združe- 
nega dela, ki se pripravlja že 
dlje časa. Poleg tega se predvi- 
deva tudi obravnava osnutka 
zakona o temeljih režimov vod, 
prav tako pa tudi predlogi za 
izdajo dveh zakonov - o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o ustanovi za vzdrževanje 
notranjih plovnih poti in o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o ustanovi za vzdrževa- 
nje pomorskih plovnih poti. 

V načrtu programa dela za ta 
mesec je tudi predlog za izdajo 
zakona o uporabi zastav na- 
rodnosti Jugoslavije. 

Spremembe in 
dopolnitve ZZD 

Tematski del načrta progra- 
ma dela za marec je prav tako 
obsežen in raznovrsten. Načr- 
tuje se obravnava analize ures- 
ničevanja protiinflacijskega 
programa, kot dela dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije, kar pomeni, da 
bo ta pomemben dokument 
prisoten v Zveznem zboru iz 
meseca v mesec. 

Mednarodna problematika 
bo zastopana s poročilom o 
uresničevanju sklepov Zvezne- 
ga zbora z dne 1. junija 1983. in 
14. maja 1985. leta - »Uresni- 
čevanje politike dobrih sosed- 
skih odnosov med Jugoslavijo 
in sosednjimi državami«, prav 
tako pa tudi sklepov Zbora z 
dne 17. novembra 1983. leta ob 
obravnavi informacije Zvezne- 

ga izvršnega sveta o večstran- 
skem balkanskem sodelovanju 
in o možnostih za intenzivira- 
nje našega angažiranja v posa- 
meznih aktivnostih interbal- 
kanskega značaja. Posebna te- 
ma obravnavanja bo tudi infor- 
macija o mednarodnem sode- 
lovanju na področju varstva in 
izboljševanja človekovega 
okolja s programom medna- 
rodnega sodelovanja na tem 
področju. V delovnem načrtu 
za ta mesec je še ena tema s 
področja varstva človekovega 
okolja, ki se nanaša na stanje 
in varstvo zraka pred onesna- 
ževanjem z ukrepi za izbolj- 
šanje. 

Poleg tega bodo delegati 
( obravnavali izvajanje družbe- 
nega dogovora o skupnih te- 
meljnih in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohod- 

ka v SFRJ. 
Predlog za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu je 
najpomembnejši zakonski pro- 
jekt, ki bo po načrtu obravna- 
van v marcu. V zaključno fazo 
priprav prihaja predlog zakona 
o temeljih varnosti v železni- 
škem prometu in predlog reso- 
lucije o nadaljnji graditvi in 
uresničevanju pravnega siste- 
ma SFRJ, ki se prav tako pri- 
pravlja že dlje časa. Delegati bi 
morali v marcu obravnavati tu- 
di predlog za izdajo zakona o 
programu priprav za tiskanje 
in tiskanje temeljne hidroge- 
ološke karte Jugoslavije in te- 
meljne inženirskogeološke 
karte Jugoslavije v obdobju od 
1988. do 2009. leta, prav tako 
pa tudi zakon o vstopu v SFRJ 
brez vizuma za udeležence 
Univerzijade, ki bo v Zagrebu 
1987. leta. 

Obsežna aktivnost zbora republik in 

pokrajin v prvem trimesečju 

Do konca marca bodo tri seje Zbora 
Pričakuje se sprejetje odloka o kriterijih za ugotavljanje stopnje razvitosti 
republik in pokrajin 
Zbor bo razpravljal o problemih drobnega gospodarstva 
Odlok o strategiji tehnološkega razvoja SFRJ - ob koncu februarja 

Na zadnji decembrski seji 
Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je bil sprejet 
program dela zbora za leto 
1987, na podlagi katerega je. 
bil pripravljen delovni načrt 
zbora za obdobje januar-ma- 
rec tega leta. Predvideno je, da 
bodo v prvem trimesečju tri se- 
je zbora skupaj s 25 točkami 
dnevnega reda. 

Januarska seja zbora 

Za prvo letošnjo sejo Zbora 
republik in pokrajin, ki bo, kot 
se načrtuje, ob koncu januarja, 
je predvideno, da obravnava 
analizo stanja, ukrepe in nalo- 
ge za izboljšanje življenjskega 
okolja, prav tako pa tudi Infor- 
macijo o uresničevanju skle- 
pov Zbora republik in pokrajin 

o aktualnih smereh delovanja 
in ukrepih za zagotavljanja de- 
lovanja enotnega jugoslovan- 
skega tržišča. 

Na dnevnem redu bodo tudi 
trije zakonski akti, in sicer: za- 
kon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o združitev v 
skupnost industrije oboroži- 
tvenih sredstev in vojaške 
opreme Jugoslavije, zakon o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnih davščinah 
pri uvozu kmetijskih in pre- 
hrambenih proizvodov in pred- 
log zakona o ratifikaciji proto- 
kola ob konvenciji o čezmej- 
nem onesnaževanju zraka na 
velike razdlje iz leta 1979, o 
dolgoročnem finansiranju pro- 
grama sodelovanja za sprem- 
ljanje in oceno čezmejnega 
prenosa onesnaženih snovi v 

PROGRAM DELA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 
SKUPŠČINE SFRJ ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 
1987. LETA 

zraku na velike razdalje v Evro- 
pi (EMEP). 

Zbor naj bi na seji sprejel 
tudi odok o kriterijih in kazal- 
cih za ugotavljanje stopnje go- 
spodarske razvitosti republik 
in avtonomnih pokrajin in 
mejhnih vrednosti za določa- 
nje gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin. Ker je bil oktobr 1986. leta 
sprejet sklep, da bo Skupščina 
SFRJ udeleženec pri sklenitvi 
dveh družbenih dogovorov, je 
predvideno, da bosta na seji 
sprejeta predloga družbenih 
dogovorov o posebnih ukrepih 
za uresničevanje politike naj- 
hitrešega razvoja SAP Kosova 
v obdobju od 1986. do 1990. 
leta in o združevanju dela in 
sredstev na podlagi sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kih in avtonomnih pokrain v 
obdobju od 1986. do 1990. le- 
ta. Na tej seji bo, kot je planira- 
no, Zbor dal svoje mnenje v 
zvezi s predlogom temeljne or- 
ganizacije združenega dela 
»Mednarodna špedicija« za 

sprožitev postopka pred ustav- 
nim sodiščem Jugoslavije za 
ocenitev ustavnosti določbe 6. 
odstavka 8. člena zakona o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino. 

O drobnem 
gospodarstvu - 
v februarju 

Problemi razvoja drobnega 
gospodarstva in realizacija 
sklepov Skupščine SFRJ za 
uresničevanje razvoja drobne- 
ga gospodarstva bo tema, o 
kateri se bo razpravljalo v Zbo- 
ru na seji, ki bo ob koncu fe- 
bruarja. Poleg tega bodo pred- 
met obravnave tudi ukrepi za 
finančno konsolidacijo gospo- 
darstva in bank na območju 
SR Črne gore, SR Makedonije 
in SAP Kosovo. Ta tema je 
predvidena z namenom, da se 
realizira 10. 2. točka iz resolu- 
cije o politiki uresničevanja 
družbenega načrta Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990 v letu 
1987. 

Za to sejo je tudi načrtova- 
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no, da se bodo sprejeli štirje 
zakoni. To so zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sredstvih sklada federaci- 
je za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju od 1986. do 
1990. leta, zakon o jugoslovan- 
ski banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje, zakon o 
skupnih finančnih organizaci- 
jah in zakon o ratifikaciji 
evropske kulturne konvencije. 

Eden od zelo pomembnih 
dokumentov, ki jih bo zbor 

sprejel na februarski seji, je 
odlok o strategiji tehnološke- 
ga razvoja SFRJ. Osnutek tega 
odloka bo predložen zboru ja- 
nuarja. Na dnevnem redu bo 
zaradi potrditve tudi statut Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. 

Seja zbora v marcu 

Na marčevski seji zbora se 
bo obravnavalo nekaj analiz. 
Gre predvsem za analizo sta- 
nja, odprtih problemih in sme- 
reh za razreševnje problemov 

v zvezi s skupnimi načrti in 
programi razvoja. Predmet 
razprave bo tudi analiza o ne- 
cenovnih dejavnikih kot vzro- 
ku zaostajanje Jugoslavije v iz- 
vozu, prav tako pa tudi analiza 
stanja in organiziranosti zuna- 
njetrgovinske mreže v državi in 
tujini s stališča uporabe novih 
predpisov. . 

Delegati bodo prav gotovo 
razpravljali o programu ukre- 
pov in aktivnosti za pripravo 
turistične sezone za leto 1987 
in o problematiki kreditiranja 

izvoza, z oceno stanja in pred- 
logi ukrepov. 

Kar zdeva zakonodajne ak- 
tivnosti je pričakovati sprejetje 
zakona o ugotavljanju celotne- 
ga zneska sredstev za financi- 
raje programa negospodar- 
skih investicij na ravni federa- 
cije za obdobje od 1987. do 
1990. leta, zakona o prenosu 
tehnologij med organizacijami 
združenega dela in tujimi ose- 
bami in zakona o proizvodnem 
sodelovanju med organizacija- 
mi združenega dela in tujimi 
osebami. 

SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor je na zadnji decembrski seji sprejel več 

gospodarsko-sistemskih zakonov 

ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ je na seji, ki je bila 26. 
decembra prejšnjega leta, sprejel: 
- Zakon o celotnem prihodku in odhodku (Uradni list SFRJ, 
št. 72/86); 
- Zakon o amortizaciji družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, 
št. 72/86);- Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela (Uradni list SFRJ, št. 72/86); 
- Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela (Uradni list SFRJ, št. 72/86); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
bančnega sistema (Uradni list SFRJ, št 72/86); j 

Zbor republik in pokrajin je 

sprejel več zakonskih predp 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na sejah 10. in 
26. decembra 1986. leta sprejel: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi 
plačila dinarskih protivrednosti za obveznosti federacije do 
tujine v letu 1985; 

- Zakon o ratifikaciji protokola ob sporazumu o gospodar- 
skem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji 
industrijskih in drgih objektov v SFRJ, ki je bil sklenjen med 
Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado ZSSR; 

- Zakon o ratifikaciji sporazuma o spremembah in dopol- 
nitvah sporazuma med vlado SFRJ in vlado ZSSR o ekonom- 
skem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji 
industrijskih podjetij in drugih objekov v SFRJ; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu 

blaga in storitev s tujino (objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 
67/86); 
- Zakon o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fede- 

racije za leto 1987 (objavljeno v Uradnem listu SFRJ, št. 71/ 
86); 

- Zakon o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1987 
uporabljajo za potrebe gospodarstva (objavljeno v Uradnem 
listu SFRJ, št. 71/86); 

- Zakon o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane 
organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore, SR 
Makedonije in SAP Kosova iz sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 

- Proračun federacije za 1987 leto (Uradni list SFRJ, št. 71/ 
86); 
- Zakon o proračunu federacije za leto 1987 (Uradni list 
SFRJ, št. 71/86); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 72/86); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zatiranju 
nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov (Uradni 
list SFRJ, št. 72/§6); 
- Zakon o spremembah zakona o obveznem združevanju 
dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom blaga in storitev, s proizvodnimi organizaci- 
jami združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 72/86); 

na decembrskih sejah 

isov 

republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 
1987. leta (objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 71/86); 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovi- 
tvi sredstev za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti 
za kredite za namene v okviru selektivnega programa v 
kmetijstvu, uporabljene v drugem polletju 1986. leta (objav- 
ljen v Uradnem listu SFRJ, št. 71/86); 

- Zakon o zagotovitvi dela sredstev za financiranje pro- 
grama organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo oborožitvenih sredstev in vojaške opreme (namen- 
ska proizvodnja) v Socialistični republiki Srbiji izven območij 
socialističnih avtonomnih pokrain v obdobju od 1986 do 
1989. leta; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju (objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 71/86); 

- Zakon o spremembah in dopolnitvan zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin (objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 71/86); 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denar- 
nem sistemu (objavljen v Uradnem listu SFRJ. št. 71/86): 
- Zakon o spremembah zakona o financiranju federacije 

(objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 71/86); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 

družbene kontrole cen (objavljen v Uradnem listu SFRJ št 
71/86); 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), liija Bregar, Marko Herman, Gojmir Komar 
Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahović, Janez Zaje in in Marjan Goaala - 
Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ dr 
Ivan Lpvrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavioa Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi. Boris Stefanovski Aleksandar 
^'"'ir^ladinAStevanov,ć in Teodor 0lić ~ Glavni in odgovorni urednik: Teodor 0li<?- Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13 telefon (011) 334-149 • Tisk CGP Delo - Cena posameznega izvoda 100 dinarjev - Letna naročnina 1.500 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 - 
Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 . 



Gradivo za seje zborov Skupščine 
SR Slovenije v mesecu marcu 1987 

PREDLOG ZAKONA 

o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) 

% 

POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA 

o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje 

gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom 

s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij 

združenega dela in združevanja v zadruge (ESA-181) 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pobudi za sklenitev dogovora o enotnem 
urejanju pogojev in načina opravljanja gospodarskih dejavnosti z osebnim delom in 
sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v 
zadruge 

Strategija tehnološkega razvoja Socialistične federativne 

republike Jugoslavije (ESA-877) 

PREDLOG PROGRAMA 

ukrepov za podpiranje razvoja znanosti in tehnologije - 

1. del 



PREDLOG ZAKONA 

o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (ESA-1) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 22. 
1. 1987 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PREBIVALSTVA 

PRED NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Slovenije in 
na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Dinko LESKOVŠEK, dr. med., član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
alno varstvo, 

- Jože VIDMAR, dr. med., namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje 

prebivalstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nalezljive 
bolezni), ter predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in 
zatiranje. 

2. člen 
Nalezljive bolezni so poleg nalezljivih bolezni po zakonu o 

varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), še: 

1. amebna dizenterija (Amoebiasis) 
2. borelioza (Borreliosis Lyme) 
3. četrta spolna bolezen (Lymphogranuloma venereum) 
4. dermatofitoza (Dermatophitosis) 
5. enterobiaza (Enterobiasis-Oxiuriasis) 
6. erizipeloid (Erysipeloides) 
7. gnojni meningitis (Meningitis purulenta) 
8. himenolepiaza (Hymenolepiasis) 
9. hlamidioza (Chlamidiosis) - druge 

10. jersinioza (Yersiniosis) 
II. kampilobakterioza (Campylobacteriosis) 
12. kandidoza (Candidiosis) 
13. lambliaza (Lambliasis-Giardiasis) 
14. lišmaniaza (Leischmaniasis) 
15. listerioza (Listeriosis) 
16. mehki čankar (Ulcus molle) 
17. meningokokna sepsa (Sepsis menigococcica) 
18. nalezljivo vnetje očesne veznice (Keratoconjunctivitis epi- 

demica) 
19. nalezljiva bolezen, povzročena po streptococus agalac- 

tiae 
20. poporodni prisad (Sepsis puerperalis) 
21. primarna atipična pneumonija 
22. psitakoza (Psittacosis-Ornitosis) 
23. rotavirusna driska (Enterocolitis rotaviralis) 
24. smrkavost (Mallus) 
25. šen (Erysipelas) 
26. teniaza (Taeniasis) 
27. toksoplazmoza (Toxoplasmosis) 
28. trahom (Trachoma) 
29. virusni hepatitis ne A ne B (Hepatitis non A non B). 

Ce se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki uteg- 
nejo ogroziti prebivalstvo SR Slovenije, lako Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije odloči, da se za varstvo prebivalstva 
uporabijo vsi ali posamezni ukrepi, ki jih določata zvezni 
zakon in ta zakon. 

3. člen 
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi obsega 

ustrezno organiziranost zdravstvenih organizacij, izvajanje 
ukrepov za preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje, zdravljenje 
nalezljivih bolezni in odstranitev njihovih posledic ter zago- 
tavljanje materialnih sredstev. 

Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ima pred- 
nost pred drugimi ukrepi zdravstvenega varstva. 

Zagotavljanje in izvajanje varstva prebivalstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi je obveznost družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih organov, samoupravnih interesnih zdravstvenih 
skupnosti, zdravstvenih in drugih organizacij združenega 
dela, drugih pravnih oseb in posameznikov. 

( 4. člen 
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi se izvaja po 

programih. 
Republiški program za varstvo prebivalstva pred nalezlji- 

vimi boleznimi pripravi Univerzitetni zavod za zdravstveno in 
socialno varstvo. Program sprejme za zdravstveno varstvo 
pristojni republiški upravni organ po predhodnem mnenju 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Zavodi za socialno medicino in higieno v sodelovanju z 
Univerzitetnim zavodom za zdravstveno in socialno varstvo 
pripravijo programe za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi za bolezni, ki ogrožajo prebivalstvo le v posamez- 
nih območjih SR Slovenije. Programe sprejmejo za zdrav- 
stveno varstvo pristojni občinski upravni organi p<>,predhod- 
nem mnenju občinskih zdravstvenih skupnosti. 

Visokošolska organizacija združenega dela za veterinarstvo 
in Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo 
pripravita program za varstvo prebivalstva pred zoonozami. 
Program sprejmeta za kmetijstvo in zdravstveno varstvo pri- 
stojna republiška upravna organa. 

Programi iz prejšnjih odstavkov se določijo za posamezno 
leto ali za daljše obdobje. V programu se določijo ukrepi, 
izvajalci, roki in finančna sredstva za njegovo izvršitev. 

5. člen 
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni 

izvajajo zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci ter 
drugi strokovni delavci v skladu s programi iz drugega in 
tretjega odstavka prejšnjega člena. 

Ukrepe za preprečevanje in zatiranje zoonoz zaradi varstva 
prebivalstva izvajajo veterinarske organizacije v sodelovanju s 
pristojnimi organi in organizacijami s področja zdravstva v 
skladu s programom iz četrtega odstavka prejšnjega člena. 
Ukrepi obsegajo vzajemno obveščanje o pojavih in gibanjih 
nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi ter 
protiepidemijske, higienske in druge ukrepe za preprečevanje 
oziroma zatiranje teh bolezni. 

Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo ter 
zavodi za socialno medicino in higieno spremljajo in preuču- 
jejo epidemiološko stanje in gibanje nalezljivih bolezni. Pri 
tem sodelujejo z organi sanitarne in veterinarske inšpekcije. 

6. člen 
Sredstva za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 

zagotavljajo samoupravne interesne zdravstvene skupnosti in 
družbenopolitične skupnosti. Organizacije združenega dela, 
druge samoupravne organizacije in skupnosti, druge pravne 
osebe in posamezniki plačujejo stroške za preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni, kadar so protiepidemijski ukrepi 
nujno potrebni za upravljanje njihove dejavnosti. 

Občina zagotavlja sredstva, kadar odredi ukrepe za varstvo 
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in za kritje stroškov ni 
zavezana federacija ali republika. 

2 

1 

priloga poročevalca 



7. člen 

Izvajalci ukrepov za preprečevanje in zatiranje nalezljivih 
bolezni morajo na krajevno običajen način obveščati javnost 
o ukrepih, ki so pomembni za preprečevanje nalezljivih 
bolezni ter za zdravstveno prosveto in vzgojo prebivalstva na 
določenem območju. 

II. UKREPI ZA VARSTVO PREBIVALSTVA PRED 
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI 

8. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni iz 1. do 

29. točke 2. člena tega zakona se izvajajo splošni in posebni 
ukrepi, ki jih določa zvezni zakon. 

9. člen 

Da se pravočasno odkrijejo viri okužbe in poti širjenja 
nalezljivih bolezhi, se mora opraviti epidemiološko poizvedo- 
vanje (anketa) in epidemiološka preiskava pri nalezljivih 
boleznih iz 7„ 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 28. in 29. 
točke 2. člena tega zakona. 

10. člen 
Zdravstvena organizacija mora takoj prijaviti vsako obole- 

nje ali smrt za nalezljivo boleznijo iz 1. do 29. točke 2. člena 
tega zakona. 

Nalezljive bolezni se prijavljajo zdravstveni organizaciji, za 
katero je z zakonom o zdravstvenem varstvu določeno, da se v 
okviru svoje dejavnosti ukvarja s preprečevanjem teh bolezni 
in vodenjem evidenc o njih. 

Vsak primer nalezljive bolezni, ki ima izvor v zdravstveni 
organizaciji (hišna infekcija), mora zdravstvena organizacija 
takoj prijaviti zdravstveni organizaciji iz prejšnjega odstavka. 

11. člen 

Obvezna je laboratorijska potrditev diagnoze pri nalezljivih 
boleznih iz 1., 2., 4., 5., 7. do 24. in 26. do 29. točke 2. člena 
tega zakona. 

Laboratorijske preiskave po tem in zveznem zakonu oprav- 
ljajo zdravstvene organizacije, ki izpolnjujejo pogoje glede 
kadrovske zasedbe, prostorov in opreme. 

Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene 
organizacije iz prejšnjega odstavka, predpiše za zdravstveno 
varstvo pristojni republiški upravni organ. 

12. člen 
Zdravstvene organizacije vodijo podatke in dajejo obvestila 

o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni v skladu s 
predpisi o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorij- 
skih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posa- 
meznih nalezljivih bolezni. 

13. člen 
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih pred- 

metov, ki so bili v stiku z bolnikom, ter stanovanjskih in drugih 
prostorov, v katerih se je zadrževal bolnik, ki je zbolel za 
jersiniozo oziroma kampilobakteriozo. 

Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb. Izvaja- 
nje razuševanja pri množičnem pojavu ušivosti strokovno 
nadzoruje pristojni zavod za socialno medicino in higieno. 

14. člen 
Zdravstvene preglede oseb, ki so prebolele jeresiniozo, 

kampilobakteriozo ali virusno zlatenico B, ali se zanje sumi, 
da nosijo povzročitelje teh bolezni, opravljajo zavodi za soci- 
alno medicino in higieno. 

Obseg zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka pred- 
piše za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ. 

15. člen 
Imunizacija, seroprofilaksa in kemoprofilaksa je obvezna 

proti tistim nalezljivim boleznim, ki so pomembne za zdrav- 

stveno varstvo določenih skupin prebivalstva v SR Sloveniji in 
so opredeljene v programu iz drugega odstavka 4. člena tega 
zakona. 

16. člen 
Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi. 

Kdor zboli za nalezljivo boleznijo, ima pravico in dolžnost, da 
se zdravi. 

Organizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter druge pravne osebe in posamezniki so 
dolžni izvajati predpisane in odrejene ukrepe za varstvo pred 
nalezljivimi boleznimi. 

17. člen 
Kdor zboli za nalezljivo boleznijo, mora izvajati ukrepe po 

navodilih zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenih 
delavcev glede zdravljenja in varstva soje okolice pred bolez- 

Oseba, ki stalno ali občasno nosi povzročitelja kakšne 
nalezljive bolezni, je dolžna izvajati ukrepe po navodilih 
zdravstvene organizacije oziroma zdravstvenega delavca ali 
organa sanitarne inšpekcije. 

Pristojni organ sanitarne inšpekcije izda odločbo o obvez- 
nem izvajanju ukrepov za osebe, ki ne ravnajo skladno, z 
določili prejšnjih dveh odstavkov. 

18. člen 
Zdravstvena organizacija in zdravstveni delavec, ki pri 

opravljanju svoje dejavnosti odkrije nalezljivo bolezen, mora 
določiti in izvajati protiepidemijske in sanitarno-higienske 
ukrepe, ki jih terja narava bolezni, hkrati pa poučiti obolele 
osebe in druge osebe iz njihove okolice, kako naj se varujejo 
te bolezni. 

Zdravstvena organizacija mora zagotoviti sanitarno-teh; 
nične in druge pogoje ter izvajati ustrezne protiepidemijske, 
sanitarnohigienske in druge ukrepe za varstvo pred širjenjem 
hišhe infekcije. 

Zdravstvena organizacija določi ukrepe, obveznosti in 
odgovornosti za varstvo pred hišnimi infekcijami. 

19. člen 
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 

zacije in skupnosti ter druge pravne osebe in posamezniki 
morajo omogočiti pristojnim upravnim organom, zdravstve- 
nim organizacijam in zdravstvenim delavcem, da opravljajo 
predpisane zdravstvene preglede oseb, stavb in proizvodov, 
da jemljejo za preglede potreben material in da opravljajo 
druge predpisane oziroma odrejene ukrepe za preprečevanje 
ali zatiranje nalezljivih bolezni. 

III. DRUGE DOLOČBE 

20. člen 

Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ: 
- spremlja gibanje nalezljivih bolezni v SR Sloveniji; 
- nadzira in koordinira delo organov in organizacij, ki 

pripravljajo programe in izvajajo ukrepe za preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni; 

- razglaša epidemije nalezljivih bolezni. 

21. člen 

Epidemijo nalezljive bolezni v republiki razglasi za zdrav- 
stveno varstvo pristojni republiški upravni organ na podlagi 
prijave Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno 
varstvo, pri tem določi tudi okuženo oziroma ogroženo ob- 
močje. 

Epidemijo nalezljive bolezni na posameznih območjih (ene 
ali več občin) razglasi pristojni upravni organ skupščine druž- 
benopolitične skupnosti na podlagi prijave pristojnega 
zavoda za socialno medicino in higieno. 

22. člen f 

Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 
ustanovi kot strokovno in svetovalno telo komisijo za varstvo 
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prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. 
Za kmetijstvo in za zdravstveno varstvo pristojna republiška 

upravna organa ustanovita kot strokovno in svetovalno telo 
skupno komisijo za varstvo pred zoonozami. 

Za zdravstveno varstvo pristojni občinski upravni organi 
ustanovijo kot strokovna in svetovalna telesa komisije za 
varstvo prebivalstva pred nalezljiimi boleznimi. 

Člane komisij se imenuje iz vrst zdravstvenih, veterinarskih 
in drugih strokovnjakov. 

člane komisij se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani. 

23. člen 
Pri izvajanju strokovnega nadzorstva nad delom zdravstve- 

nih organizacij in zdravstvenih delavcev v zvezi s preprečeva- 
njem in zatiranjem nalezljivih bolezni sodelujejo tudi organi 
sanitarne inšpekcije in Univerzitetni zavod za zdravstveno in 
socialno varstvo ter zavodi za socialno medicino in higieno. 

24. člen 
Če je z obvezno imunizacijo, seroprofilakso ali kemoprofi- 

lakso proti nalezljivim boleznim povzročena osebi škoda na 
zdravju, je družbenopolitična skupnost, katere organ je odre- 
dil imunizacijo, seroprofilakso ali kemoprofilakso, odgovorna 
za nastalo škodo. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

25. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek zdravstvena organizacija ali druga pravna oseba, če 
ne izvede ukrepov za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi iz drugega odstavka 5. člena, 8., 9., 10., 11., 12., 13. 
in 15. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije ali 
druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

26. člen 
Z denarno kaznijo 5.000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju 

prekrška posameznik, ki opusti predpisani ukrep, ki ne dovoli 
izvesti ukrepa ali se ne ravna po odločbi pristojnega organa 
sanitarne inšpekcije, s katero so odrejeni določeni ukrepi za 
varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (17. člen). 

27. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek zdravstvena organizacija, ki v nasprotju s predpisi iz 
30. člena tega zakona: 

1. ne opravi zdravstvenih pregledov oseb; 
2. ne vodi evidence o rokih za izvrševanje zdravstvenih 

pregledov ali ne zagotovi, da se zdravstveni pregledi oseb 
pravočasno opravijo; 

3. v roku 24 ur pismeno ne obvesti pristojnega organa za 
sanitarno inšpekcijo, zavoda za socialno medicino in higieno, 
organizacije združenega dela, v kateri je oseba zaposlena ali 
nosilca samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina 
občana in osebe, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom, da je 
pregledana oseba začasno ali trajno nesposobna opravljati 
določena dela in naloge; 

4. ne vodi evidence o sanitarnih knjižnicah; 
5. ne izda sanitarne knjižice po opravljenem zdravstvenem 

pregledu. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

28. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v nasprotju s 
predpisi iz 30. členom tega zakona: 

- ne poskrbi, da oseba, ki je pod zdravstvenim nadzor- 
stvom, opravi zdravstveni pregled; 

- ne poskrbi, da ima oseba, ki je pod zdravstvenim nadzor- 

stvom, pri sebi sanitarno knjižico, ko opravlja dela in naloge. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo 5.000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju 
prekrška posameznik, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom, če 
nima pri sebi sanitarne knjižice, ko opravlja dela in naloge. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
Zdravstvene organizacije morajo v enem letu od uveljavitve 

tega zakona uskladiti svoje samoupravne splošne akte z 
določbami tega zakona. 

29. člen 
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ 

izda v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona pred- 
pise iz 11. in 14. člena tega zakona. 

V roku iz prejšnjega odstavka izda za zdravstveno varstvo 
pristojni republiški upravni organ tudi predpise o načinu 
prijavljanja hišnih infekcij in o zdravstvenih pregledih oseb, ki 
so po zveznem zakonu pod zdravstvenim nadzorstvom, glede 
nalezljivih bolezni iz 1. do 29. točke 2. člena tega zakona. 

31. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 

varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list 
SRS, št. 7/77). 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 24. septembra 1986 obravnavala 
osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi bolez- 
nimi. Zbora sta sprejela osnutek zakona in naročila Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona, in 
da pri pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles zbora in skupščine 
ter delegatov na sejah zborov. 

Osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi je obravnavala in sprejela tudi skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije na seji dne 24. novembra 1986. 

2. V skupščinski razpravi k osnutku zakona ni bilo spremi- 
njevalnih predlogov, predlagatelj je prejel le tri pisne pri- 
pombe, katere je upošteval pri pripravi predloga zakona. 
Koroški zdravstveni dom Ravne na Koroškem in Univerzitetni 
inštitut za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana sta dala pripombo na drugi odsta- 
vek 15. člena osnutka zakona. 

Predlagatelj je proučil podani pripombi in ugotovil, da v tem 
zakonu ni potrebno posebej opredeljevati pristojnosti oprav- 
ljanja zdravstvenih pregledov oseb, ki so po zveznem zakonu 
pod zdravstvenim nadzorstvom. To vprašanje je namreč ure- 
jeno tako v zakonu o zdravstvenem varstvu kot s samouprav- 
nim sporazumom o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji. Zato je predlagatelj v 
predlogu zakona izpustil besedilo drugega odstavka 15. člena 
osnutka zakona. 

Skupina delegatov za zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje sociale in zdravstva 10. okoliš Celje je 
podala pripombo na kazenske določbe. Skupina delegatov je 
predlagala, da se v kazenskih določbah višina zneskov 
uskladi z zneski zveznega zakona o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi beleznimi, ki ogrožajo vso državo. V predlogu 
zakona so denarne kazni za prekršek spremenjene v 25. členu 
predloga zakona, medtem ko so v 27. in 28. členu zneski 
usklajeni z zakonom o prekrških, kjer so opredeljeni prekrški 
iz izvršilnih predpisov, ki jih bo izdal Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo. 
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3. Besedilo predloga zakona je glede na besedilo zakon- 
sega osnutka spremenjeno oziroma dopolnjeno: 

- Besedilo 4. člena je predlagatelj spremenil in dodal, da 
sprejema program za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi Republiški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo po predhodnem mnenju Zdravstvene skupnosti Slovenije 
in za zdravstveno varstvo pristojni občinski upravni organ po 
predhodnem mnenju občinske zdravstvene skupnosti. 

- Besedilo drugega odstavka 6. člena predlagatelj ni vnesel 
v predlog zakona. Sredstva za izvajanje zakona bodo morala 
biti zagotovljena in zato ni potrebno procentualno določanje 
preseženega programa zaradi epidemiološke situacije. 

- V 8. členu predloga zakona ni besedila drugega in tret- 
jega odstavka iz osnutka zakona, kjer so bili navedeni splošni 
in posebni ukrepi. Glede na to, da so le-ti določeni v zveznem 
zakonu, jih ni potrebno naštevati v tem zakonu. 

- Predlagatelj je dopolnil 11. člen predloga zakona z dru- 
gim in tretjim odstavkom, kjer ureja vprašanje izpolnjevanja 
pogojev za opravljanje laboratorijskih preiskav. 

- Besedilo 14. člena osnutka zakona ni vnešeno v predlog 
zakona, ker zakon o zdravstvenem varstvu določa v 75. členu: 
»Zavod za socialno medicino in higieno opravlja speciali- 
stične zdravstvene storitve na področju socialne medicine in 
epidemiologije ter ekologije in higiene, lahko pa tudi storitve 
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije, če 
so za to izpolnjeni kadrovski, strokovni, tehnični, materialni in 
varnostni pogoji.« 

- V 17. členu predloga zakona je predlagatelj določil, da 
pristojni organ sanitarne inšpekcije izda odločbo o obveznem 
izvajanju ukrepov za osebe, ki ne ravnajo skladno z določili 
zakona. V osnutku zakona je bil določen Republiški sanitarni 
inšpektorat, zaradi racionalizacije postopka je to spreme- 
njeno, tako da bodo lahko izdali odločbo občinski oziroma 
medobčinski sanitarni inšpektorji. 

- Glede na to, da epidemijo nalezljive bolezni v republiki 
razglasi Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, 
je določeno, da epidemijo nalezljive bolezni na posameznem 
območju razglasi pristojni upravni organ skupščine druž- 
beno-politične skupnosti (21. člen predloga zakona). V 
osnutku zakona je bilo namreč navedeno, da epidemijo nalez- 
ljive bolezni na posameznem območju razglasi pristojni izvr- 
šilni organ skupščine družbenopolitične skupnosti, za kar pa 
ni potrebe, če za republiko razglasi Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

- Predlagatelj je v predlogu zakona združil opredelitev 

prekrškov v 25. členu predloga zakona (26. in 27. člen osnutka 
zakona). Glede na družbeno nevarnost dejanj oziroma opusti- 
tev dejanj je določil denarno kazen najmanj v višini 100.000 
dinarjev, kar je tudi usklajeno z zakonom o varstvu prebival- 
stva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo. 

- Pravna podlaga za izdajo izvršilnih predpisov je podana v 
11., 14. in 30. členu predloga zakona. Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo bo izdal predpise o kadrovski 
zasedbi, prostorih in opremi za zdravstvene organizacije, ki 
bodo opravljale laboratorijske preiskave, načinu prijavljanja 
hišnih infekcij in zdravstvenih pregledov oseb, ki so po zvez- 
nem zakonu pod zdravstvenim nadzorstvom glede nalezljivih 
bolezni iz 1. do 29. točke 2. člena zakona. 

Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo, opredeljuje osebe, ki so pod zdravstve- 
nim nadzorstvom. Te so: 

1. osebe, zaposlene v proizvodnji ali prometu živil ali pri 
preskrbi prebivalstva s pitno vodo, ki pridejo pri opravljanju 
svojih del in delovnih nalog v neposreden dotik z živili ozi- 
roma s pitno vodo; 

2. osebe, zaposlene v šolah in drugih organizacijah združe- 
nega dela za otroke in mladino; 

3. osebe, ki se v zdravstvenih organizacijah ukvarjajo s 
pregledi, zdravljenjem, nego in strežbo bolnikov in osebe, ki 
so zaposlene pri proizvodnji, opremljanju in izdajanju zdravil 
ali pridejo pri delu kako drugače v neposredene dotik z 
zdravili; 

4. osebe, ki delajo v organizacijah združenega dela in v 
obratovalnicah za higiensko nego prebivalstva (javna kopa- 
lišča, brivnice, frizerski in kozmetični saloni idr.), ter osebe, ki 
delajo v proizvodnji ali prometu kozmetičnih sredstev; 

5. osebe, ki prihajajo v Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo iz držav, kjer je malarija. 

- Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona opravil še 
druga redakcijske popravke. 

4. Pri obravnavi in sprejemanju predloga za izdajo zakona 
in osnutka o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi 
soi bila večkrat postavljena vprašanja zagotavljanja finančnih 
sredstev za izvajanje zakona. Predlagatelj meni, da bo v 
začetku res potrebno nekoliko več finančnih sredstev, ki jih 
bodo zagotavljale občinske zdravstvene skupnosti. Dolgo- 
ročno pa prepričevanje širjenja nalezljivih bolezni pomeni 
velik prihranek čri kurativnem zdravljenju teh bolezni. Druž- 
benopolitične skupnosti bi krile samo stroške za delo komisij 
za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi iz 22. člena 
predloga zakona. 
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POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA 

o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje 

gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom 

s sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacij 

združenega dela in združevanja v zadruge (ESA-181)* 

Ustavna podlaga za sprejetje dogovora 
Ustavno-pravna podlaga za sprejetje dogovora o enot- 

nem urejanju pogojev in načinov za opravljanje dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, 
pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v 
zadruge je 244. člen ustave SFRJ, po katerem se zaradi 
zagotavljanja enotnosti jugoslovanskega tržišča z dogovo- 
rom republik in avtonomnih pokrajin določajo rešitve 
vprašanj, ki jih je potrebno enotno urediti in ki so po oceni 
udeležencev dogovora skupnega pomena. 
Razlogi, zaradi katerih se predlaga sprejetje dogovora 

V ustavi SFRJ (64., 65., 67. in 68 člen) je določeno, da se 
z zakonom urejajo pogoji za opravljanje dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, 
dejavnosti, ki se ne morejo opravljati z osebnim delom 
dejavnosti, pri katerih se lahko v skladu z njihovo naravo 
in družbenimi potrebami v omejenem obsegu uporablja 
dopolnilno delo drugih oseb, ki se zaposlijo, prav tako pa 
tudi pogoji in način ustanavljanja in poslovanja pogodbe- 
nih organizacij združenega dela ter obrtnih in drugih za- 
drug. 

Na podlagi teh določb ustave SFRJ, ustav socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, prav tako 
pa tudi zakona o združenem delu, so bili v vseh republikah 
in avtonomnih pokrajinah do leta 1979 sprejeti ustrezni 
predpisi. 

Osnovna značilnost obstoječe zakonske regulative, 
predvsem na področju opravljanja dejavnosti z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov, je različnost pri urejanju 
posameznih pomembnejših vprašanj, ki so ponekod tudi 
omejevalni dejavnik razvoja. Od tod izhajajo tudi neenako- 
pravne možnosti ža nosilce osebnega dela, od možnosti in 
učinkovitosti pri pridobitvi dovoljenja za delo, do pogojev 
za širjenje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti in zapo- 
slovanja. Takšno stanje je tudi eden od vzrokov premajh- 
nega razvoja tega področja gospodarjenja. 

Za hitrejši razvoj samostojnega osebnega dela, pogod- 
benih organizacij združenega dela in zadrug je poleg 
nujnih materialnih pogojev potrebno tudi ustrezno ugod- 
nejše normativno urejanje postopkov za pridobitev dovo- 
ljenj za delo in pogoji za ustanavljanje in opravljanje 
dejavnosti v teh organizacijskih oblikah drobnega gospo- 
darstva. 

Takšno stanje v zakonski regulativi se je pokazalo tudi v 
separatu »Položaj in razvoj drobnega gospodarstva« iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. V 
poglavju, kjer se analizirajo vzroki stagnacije drobnega 
gospodarstva, predvsem osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov, se ugotavlja, da se kot rezultat dogmatskih gle- 
danj na področje osebnega dela pojavljajo velike admini- 
strativne omejitve in ovire za delo in razvoj tega področja. 
Te omejitve in ovire so različne v posameznih družbeno- 
političnih skupnostih, kažejo pa se predvsem v možnostih 
zaposlovanja, v formalizmu pri priznanju strokovne izo- 
brazbe oziroma strokovne usposobljenosti, v velikem šte- 
vilu predpisov, od katerih je odvisno pridobivanje dovolje- 
nja za ustanavljanje samostojne delavnice in pogodbene 
organizacije združenega dela, v ovirah za dodelitev loka- 
cije za graditev poslovnega prostora, pri določanju nosil- 
nosti kamionov, možnosti ukvarjanja s trgovino in po- 
dobno. 

Da bi se omogočil hitrejši razvoj drobnega gospodarstva 
v celoti, se v poglavju tega dokumenta, v katerem se 
določajo smeri razvoja, vztraja, da je potrebno odpraviti 
ovire in ustvariti družbenoekonomske pogoje, ki so nujni 

za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva na trajnejših 
podlagah. Poleg določanja smeri razreševanja vprašanj s 
področja ekonomske politike se predvsem poudarja, da je 
potrebno ublažiti različne administrativne omejitve pri 
ukvarjanju z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in 
poenostaviti možnosti za odpiranje obratovalnic ob spod- 
bujanju, ne pa preprečevanju zaposlovanja delavcev na 
tem področju. Za spodbujanje ustanavljanja pogodbenih 
organizacij je potrebno spremeniti in dopolniti nekatere 
rešitve, določene v predpisih o teh organizacijah. 

V sklepih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ z 
julija 1984. leta, sprejetih ob obravnavi problematike drob- 
nega gospodarstva, je prav tako poudarjena potreba pro- 
učevanja in usklajevanja predpisov o opravljanju dejavno- 
sti z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in predpisov 
o pogodbenih organizacijah zaradi ustvarjanja večjih mož- 
nosti za njihov razvoj. 

V skladu s potrebami hitrejšega razvoja in zagotavljanja 
ugodnejših pogojev za večje in širše angažiranje razpolož- 
ljivih sredstev občanov v produktivne namene, prav tako 
pa tudi zaposlovanja in tudi usklajevanja z dolgoročnim 
programom ekonomske stabilizacije - s separatom o 
drobnem gospodarstvu, se v zadnjih letih v republikah in 
avtonomnih pokrajinah v zadnjih letih spreminjajo obsto- 
ječi ali sprejemajo novi predpisi s področja individualnega 
sektorja in združevanja znotraj tega sektorja. Še naprej pa 
ostajajo zelo različne rešitve posameznih vprašanj. 

Da bi se zagotovili ugodnejši in bolj izenačeni pogoji za 
ustanavljanje in poslovanje samostojnih obratovalnic 
pogodbenih organizacij združenega dela in zadrug se je 
na enotnem jugoslovanskem tržišču pristopilo k sprejetju 
dogovora. Potrebno je poudariti, da je bil leta 1977 sprejet 
dogovor o usklajevanju predpisov s področja gostinstva in 
turizma, s katerim je za samostojno osebno delo, ki je del 
drobnega gospodarstva zajeto, enotno urejanje nekaterih 
vprašanj iz omenjenih dejavnosti. Glede na pretekli čas in 
upoštevajoč, da so določbe dogovora o gostinstvu in 
turizmu, ko gre za osebno delo, v veliki meri realizirane s 
predpisi republik in pokrajin, prav tako pa tudi glede na 
potrebo, da se nekatera vprašanja iz teh dejavnosti tudi 
sedaj enotno urejajo v okviru tega dogovora, ki se v celoti 
nanaša na drobno gospodarstvo, je nujno potrebno v 
nadaljnjem postopku ustrezne določbe, ki zadevajo samo- 
stojno osebno delo, odpraviti iz omenjenega dogovora o 
gostinstvu in turizmu. 

če bi se prevzele in vgradile v predpise republik in 
avtonomnih pokrajin predlagane normativne rešitve iz 
tega dogovora o vprašanjih, ki so bistvenega pomena za 
razvoj omenjenih organizacijskih oblik drobnega gospo- 
darstva, bi se dosegla nujna enotnost pogojev, hkrati pa bi 
se spodbujal tudi njihov razvoj. Predlagane rešitve namreč 
predvidevajo enostavnejši in hitrejši postopek ustanavlja- 
nja ob razširjanju dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo, 
in ugodnejše pogoje za ustanavljanje in poslovanje. 

Ocenjuje se, da bi se z odpravo neustreznih in s sprejet- 
jem boljših rešitev, ki se v praksi nekje že uporabljajo, prav 
tako pa tudi rešitev, ki jih priporoča dolgoročni program 
ekonomske stabilizacije ob istočasni uporabi spodbuje- 
valnih ukrepov ekonomske politike, lahko dosegli boljši 
rezultati pri razvoju teh delov drobnega gospodarstva, 
predvsem pa na področju samostojnega osebnega dela. 
Pri tem se upoštevajo razpoložljiva sredstva občanov, ki bi 
se lahko bolj angažirala v produktivne namene z ustanav- 
ljanjem samostojnih obratovalnic. 

- Prevedeno v službah Skupščine SR Slovenije - 



Na podlagi 244. člena ustave SFRJ sklenejo Skupščina 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina 
Socialistične republike Črne gore, Sabor Socialistične repu- 
blike Hrvaške, Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina 
Socialistične republike Srbije, Skupščina Socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosova in Skupščina Socialistične avto- 
nomne pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
O ENOTNEM UREJANJU POGOJEV IN 
NAČINOV ZA OPRAVLJANJE 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI S 
SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM S 
SREDSTVI V LASTI OBČANOV, 
POGODBENIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN 
ZDRUŽEVANJA V ZADRUGE 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z namenom pospeševanja razvoja, izboljševanja pogojev 

gospodarjenja in zagotavljanja enotnosti jugoslovanskega 
tržišča udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo pristo- 
pili k enotnemu reševanju posameznih vprašanj opravljanja 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združe- 
vanja v zadruge in v skladu s tem ustrezno spremenili svoje 
predpise. 

S tem dogovorom se določajo vprašanja iz prvega odstavka 
tega člena in opredeljujejo rešitve za njihovo enotno urejanje, 
ki po oceni udeležencev tega dogovora najbolj ustrezajo 
skupnim interesom. 

2. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo enotno ure- 

dili pomembnejša vprašanja, ki nudijo širše možnosti opravlja- 
nja dejavnosti, poenostavljajo in pospešujejo postopek usta- 
navljanja, zagotavljajo ugodnejše pogoje za ustanavljanje in 
gospodarjenje v samostojnih obratovalnicah, pogodbenih 
organizacijah združenega dela in zadrugah, prav tako pa tudi 
enakopravnejši in zanesljivejši družbenoekonomski položaj. 

2. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S 
SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM S SREDSTVI 
V LASTI OBČANOV 

3. člen 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo sprejeli svoj 
predpis, s katerim bodo na enoten način uredili opravljanje 
vseh gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom 
s sredstvi v lasti občanov. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo določbe dru- 
gih svojih predpisov, ki se nanašajo na opravljanje gospodar- 
skih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v 
lasti občanov uskladili s tem dogovorom. 

4. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se pod delovnimi ljudmi, ki oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov, razumejo samostojni obrtniki s 
področja domače obrti, gostinstva in turizma, vključujoč tudi 
nuđenje storitev namestitve in prehrane v privatnih sobah, 
prometa, trgovine na drobno in drugih gospodarskih dejavno- 
sti (v nadaljnjem besedilu: samostojni obrtniki). 

5. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli združevanje samostojnih obrtnikov in 
njihovih zadrug v gospodarska združenja oziroma zveze 
samostojnih obrtnikov, ki se združujejo v gospodarske zbor- 
nice. 

6. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni obrtniki opravljajo 
vse gospodarske dejavnosti, razen dejavnosti, ki so prepove- 
dane s posebnimi zakoni. 

7. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli pogoje za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, ki se na področju samostojnega gospodarjenja 
pojavljajo kot novi poklici (npr. proizvodnja električne ener- 
gije v malih elektrarnah, dejavnost turističnih vodičev, izde- 
lava tehnične dokumentacije, izdelava računalniških progra- 
mov in podobno). 

8. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se v samostojni obratovalnici lahko 
opravlja ena ali več sorodnih ali dopolnilnih gospodarskih 
dejavnosti, prav tako pa tudi posamezna dela iz določene 
gospodarske dejavnosti. 

Katere gospodarske dejavnosti so sorodne ali dopolnilne 
oziroma katera posamezna dela iz določene gospodarske 
dejavnosti se lahko opravljajo v smislu prvega odstavka tega 
člena, bo ugotavljal v vseh spornih primerih pristojni organ 
uprave republike oziroma avtonomne pokrajine po poprejš- 
njem mnenju gospodarske zbornice republike oziroma avto- 
nomne pokrajine. 

9. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo postopek za izdajo dovoljenja za 
opravljanje samostojne gospodarske dejavnosti v celoti izva- 
jal pristojni organ uprave občine. 

Pridobitev posameznih dokazov o izpolnjevanju predpisa- 
nih pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje samostojne 
gospodarske dejavnosti izvaja organ uprave iz prvega 
odstavka tega člena po službeni dolžnosti. 

10. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli obveznost pristojnega organa uprave 
občine, da pri vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za opravlja- 
nje samostojne gospodarske dejavnosti opozori stranko na 
pomanjkljivosti v predloženi dokumentaciji. 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom določili rok 15 dni od dneva, ko je bila predložena 
predpisana dokumentacija, v katerem je dolžan pristojni 
organ uprave občine izdati rešitev glede opravljanja samo- 
stojne gospodarske dejavnosti. 

11. člen 

Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 
predpisom predvideli obveznost pristojnega organa uprave 
občine, da vložitelju zahteve za izdajo dovoljenja za opravlja- 
nje samostojne gospodarske dejavnosti, ki je v delovnem 
razmerju in ne razpolaga s poslovnim prostorom, izda rešitev 
v roku 15 dni od dneva vložitve zahteve, v kateri se ugotovi 
primernost za opravljanje določene gospodarske dejavnosti z 
veljavnostjo enega leta. 

Pristojni organ uprave občine je dolžan v roku osmih dni po 
predloženem dokazu, da so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena sprejeti rešitev o opravljanju samostojne 
gospodarske dejavnosti. 

Če pristojni organ uprave občine v določenem roku ne 
sprejme rešitve o opravljanju samostojne gospodarske dejav- 
nosti. bo to Domenilo, da je opravljanje samostojne gospodar- 
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ske dejavnosti odobreno in vložitelj zahteve lahko začne z 
delom, o čemer pismeno obvesti pristojni organ uprave ob- 
čine. 

12. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo pomenilo, da poslovni prostor in 
oprema ustrezata z zakonom določenim pogojem, tudi če se 
glede na naravo dela in število oseb, ki delajo v prostorih, 
lahko z ustreznimi napravami (klimatska naprava, ustrezna 
osvetlitev in druga tehnična sredstva) in z organizacijsko 
tehnološkimi postopki zagotovijo ustrezni delovni pogoji. 

13. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da ima samostojni ortnik lahko ločen 
poslovni prostor na območju občine, v kateri je poslovni 
sedež obratovalnice ali na območju druge občine, po odobri- 
tvi pristojnega organa uprave občine, na katerem območju se 
nahaja ločen poslovni prostor. 

Ločen poslovni prostor se lahko uporablja za namene iz 
okvira dejavnosti, s katero se ukvarja samostojni obrtnik. 

14. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo v primeru 

trajnega ali začasnega prenehanja opravljanja gospodarske 
dejavnosti s svojimi predpisi predvideli, da je možno lastne 
poslovne prostore in sredstva, s katerimi je samostojni obrt- 
nik opravljal gospodarsko dejavnost, razen sredstev za oprav- 
ljanje prevozniške dejavnosti, dati v zakup drugi osebi. 

Samostojni obrtnik, ki je lastne poslovne prostore in sred- 
stva dal v zakup, ne more ustanoviti nove samostojne obrato- 
valnice vse dokler obstaja zakup. 

15. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se izumitelju, ki je nosilec patenta 
oziroma tehnične izboljšave določenega proizvoda, prizna 
strokovna izobrazba za ustanovitev samostojne obrtne delav- 
nice za proizvodnjo patentiranega proizvoda oziroma teh- 
nično izboljšanega proizvoda. 

16. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da delovni človek izpolnjuje pogoje 
glede strokovne izobrazbe za opravljanje obrtne dejavnsoti, in 

- če je najmanj 3 leta opravljal ustrezna dela v državi ali 
tujini; 
- če ima končano osnovno šolo in opravljen izpit po načrtu 

in programu, ki ga sprejme pristojni organ republike oziroma 
avtonomne pokrajine ali gospodarska zbornica republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine; 

- če si je pridobil strokovno usposobljenost za opravljanje 
ustreznih del pod pogojem in na način, določen s samouprav- 
nim splošnim aktom organizacije združenega dela ali druae 
samoupravne organizacije ali skupnosti. 

17. člen ♦ 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da gostinsko dejavnost lahko opravlja 
delovni človek, ki ima tretjo stopnjo strokovne izobrazbe 
gostinske smeri. 

Za razliko od prvega odstavka tega člena lahko gostinsko 
dejavnost opravlja tudi delovni človek, ki nima ustrezne stfo- 
kovne izobrazbe, če je najmanj tri leta opravljal ustrezna dela, 
ob preverjanju strokovne usposobljenosti. Preverjanje stro- 
kovne usposobljenosti se izvaja z opravljanjem izpita po 
nacrtu in programu, ki ga sprejme pristojni organ republike 
oziroma avtonomne pokrajine ali gospodarska zbornica repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine, velja pa na območju 
ornj. 

18. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da skupščina občine lahko dovoli usta- 

navljanje trgovine delovnemu človeku, ki ima III. stopnjo 
ustrezne strokovne izobrazbe, v hribovsko-planinskih krajih 
in oddaljenih manjših naseljih pa tudi delovnemu človeku ki 
nima ustrezne strokovne izobrazbe. 

19. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da svojim predpisom 

ne bodo predvideli, da se obseg nuđenja gostinskih in turi- 
stičnih storitev v objektih ureja s številom sedežev, številom 
miz, številom ležišč in dr. 

20. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predivdeli, da lahko dejavnost turističnega vodiča 
opravlja delovni človek, ki ima najmanj IV. stopnjo strokovne 
izobrazbe in opravljen strokovni izpit za turističnega vodiča 
po programu, ki ga sprejn a pristojni organ republike oziroma 
avtonomne pokrajine. 

21. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da samostojni obrnik, ki se ukvarja z 
javnim prevozom, lahko opravlja prevoz potnikov z avtotaksi- 
jem ali z drugim motornim vozilom, ki ima z voznikovim 
sedežem vred 9 sedežev in linijski prevoz potnikov z avtobu- 
som na relacijah, kjer ni organiziran linijski promet. Linijski 
promet potnikov z avtobusom se lahko opravlja na podlagi 
odobritve pristojnega organa uprave občine in pogodbe, skle- 
njene z občino ali samoupravno intersno skupnostjo ali orqa- 
nizacijo združenega dela. 

Samostojni obrtnik, ki se ukvarja z javnim prevozom, iz 
prvega odstavka tega člena, lahko opravlja tudi izvenlinijski 
prevoz potnikov za potrebe organizacij združenega dela in 
drugih organizacij. 

Samostojni obrtnik, ki se ukvarja z javnim prevozom lahko 
prevoz stvari opravlja z motornim vozilom, ki glede dimenzij, 
skupne teže in osnega pritiska izpolnjuje predpisane pogoje v 
skladu z zakonom o temeljih varnosti prometa na cestah in 
predpisi, sprejetimi na podlagi tega zakona. 

22. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni obrtnik opravlja 
javni prevoz, če ima plovni objekt, in to: 

a) velikosti do 100 bruto ton za prevoz stvari, za prevoz 
potnikov pa zmogljivosti do 100 potnikov v obalnem morju 
SFRJ. 

b) nosilnosti do 100 ton za prevoz stvari oziroma do 73,6 kW 
moči, za prevoz potnikov pa zmogljivosti do 50 potniških 
sedežev v notranjih vodah SFRJ. 

Samostojni obrtnik lahko opravlja hidrogradbeniška dela s 
plovnimi napravami zmogljivosti c}o 50 m3/h v obalnem moriu 
in v notranjih vodah SFRJ. 

23. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da ima lahko samostojni obrtnik trgo- 
vino na drobno z naslednjimi proizvodi: 

1. Mešano industrijsko blago in obrtniški proizvodi (za 
uporabo v gospodinjstvu in osebno rabo): 
- tekstilno blago in konfekcija, 
- galanterijsko in bazarsko blago ter igračke, 
- vrvarski izdelki ter izdelki iz konoplje in jute, 
- obutev in izdelki iz gume, kavčuka in plastičnih snovi, 
- kovinski izdelki, kmetijsko orodje in umetna gnojila ter 

sredstva za varstvo rastlin, 
- naftni derivati in plin za gospodinjstvo v jeklenkah 
- čebelarski material in potrebščine, 
- električne naprave za gospodinjstvo in električni mate- 

rial, 
- barve, laki, kemikalije in potrebščine, 
- parfumerijsko in kozmetično blago, 
- detergenti in ostala sredstva za čiščenje v gospodinjstvu 
- steklo, porcelan in keramika, 
- papir, pisarniške in šolske potrebščine, 
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- izdelki domače in umetne obrti, 
- športne potrebščine. 

2. Živila in gospodinjske potrebščine. 
3. Alkoholne in brezalkoholne pijače v originalnem paki- 

ranju. 
4. Sadje in zelenjava. 
5. Gozdne in druge sadike. 
6. Cvetje in okrasno rastlinje. 
7. Živinska hrana in umetna gnojila. 
8. Umetniška dela likovne in uporabne umetnosti in mate- 

rial za njihovo izdelavo. 
9. Starine. 

10. Tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine (poštne 
znamke, koleki, pisma, razglednice, čestitke in podobno). 

11. Knjige, publikacije, časopisi in periodični tisk. 

24. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni obrtnik uporablja 
dopolnilno delo drugih oseb, in to največ od 10 delavcev. 

25. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da opravljanje domače obrti delovni 
človek prijavi pristojnemu organu občine, o čemer ta organ 
izda potrdilo. 

Dejavnost domače obrti lahko delovni človek opravlja v 
stanovanju sam ali ob pomoči članov skupnega gospodinj- 
stva, izdelke domače obrti pa lahko prodaja v stanovanju, na 
trgih, sejmih in podobnih krajih, določenih za prodajo, orga- 
nizacijam združenega dela, samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. 

3. POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA 

26. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli možnost ustanavljanja pogodbenih 
organizacij združenega dela v vseh dejavnostih, ki se lahko 
opravljajo s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov. 

27. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo predlog za ustanovitev pogod- 
bene organizacije vseboval samo najpomembnejše elemente, 
iz katerih bo vidna družbenoekonomska upravičenost usta- 
navljanja pogodbene organizacije združenega dela. 

Pristojni organ skupščine občine bo koordiniral aktivnost 
podpisnikov pogodbe o ustanavljanju pogodbene organiza- 
cije in v 30 dneh od dneva vložitve predloga za ustanovitev 
pogodbene organizacije seznanil s svojim mnenjem vložitelja 
predloga. 

28. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da bo sredstva, ki se združujejo v 
pogodbeno organizacijo, ocenila strokovna komisija, katere 
člane sporazumno določijo podpisniki pogodbe o ustanavlja- 
nju pogodbene organizacije in druge družbeno-pravne in 
fizične osebe, ki sodelujejo pri zagotavljanju sredstev. 

29. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se v vrednosti sredstev, ki se združu- 
jejo v pogodbeno organizacijo združenega dela, šteje tudi 
tehnologija, ki jo poslovodja oziroma soustanovitelji združu- 
jejo v proizvodni proces, če se takšna tehnologija že ne 
uporablja v organizacijah združenega dela, prav tako pa tudi 
patenti oziroma tehnične izboljšave, če pravice, ki iz njih 
izhajajo, poslovodja prenese na pogodbeno organizacijo 
združenega dela. 

30. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se družbena sredstva lahko združijo 
v pogodbeno organizacijo združenega dela pod pogojem, da 
delovni človek oziroma več delovnih ljudi, ki svoje delo in 
sredstva združujejo v pogodbeno organizacijo zagotovijo naj- 
manj 51% celotne vrednosti sredstev, ki so potrebna za usta- 
navljanje in začetek dela pogodbene organizacije. 

31. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se izplačilo sredstev, ki pripadajo 
združiteljem na podlagi združenih sredstev, urejajo na nasled- 
nji način: 

a) obresti, ki se izplačujejo poslovodji na podlagi združenih 
sredstev, lahko znašajo največ do višine obresti, ki jih banke 
izplačujejo na depozite, vezane na več kot leto dni, in se 
izplačujejo v breme stroškov poslovanja oziroma dohodka; 

b) odplačilo združenih sredstev (glavnice) je pogodbena 
obveznost, ki se ureja s pogodbo o ustanavljanju pogodbene 
organizacije, in se plačuje iz poslovnih sredstev, oblikovanih 
iz čistega dohodka pogodbene organizacije; 

c) nadomestilo za gospodarjenje z Združenimi sredstvi je 
pogodbena obveznost, ki se ureja s pogodbo o ustanavljanju 
pogodbene organizacije, in se izplačuje v breme čistega 
dohodka pogodbene organizacije v višini do največ 50% od 
dela čistega dohodka, ki ostane po izločitvi sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev in združite- 
Ijev. 

32. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se bodo roki vračanja združenih 
sredstev urejali s pogodbo o ustanavljanju pogodbene orga- 
nizacije in ne s predpisi republik oziroma avtonomnih po- 
krajin. 

33. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da delavci v pogodbeni organizaciji 
združenega dela po vračilu združenih sredstev lahko brez 
natečaja imenujejo poslovodjo za vodjo delovne organizacije 
za obdobje štirih let. 

4. ZDRUŽEVANJE SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV V 
OBRTNE IN DRUGE ZADRUGE 

34. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli možnost ustanavljanja zadrug v vseh 
dejavnostih, ki se lahko opravljajo s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov. 

35. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da je dejavnost zadruge dejavnost 
združenih samostojnih obrtnikov in da se na teh podlagah 
izvaja vpiše dejavnost zadruge v sodni register. 

Zadruga je lahko splošna za več dejavnosti ali specializi- 
rana, odvisno od dejavnosti združenih članov samostojnih 
obrtnikov. 

Zadruga se ne more ustanoviti kot izključno nabavno-pro- 
dajna zadruga. 

36. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da se zadruge ukvarjajo zlasti; 
- z izdelavo proizvodov in izvajanjem storitev, 
- z organiziranjem proizvodnje, nuđenjem storitev in pro- 

dajo izdelkov svojih članov, 
- z organiziranjem kooperacije in širšega poslovnega 

povezovanja svojih članov z organizacijami združenega dela, 
- z organiziranjem skupnih tehničnih, razvojnih, finančnih 

in druaih del. 
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- s preskrbo svojih članov z reprodukcijskim materialom in 
delovnimi sredstvi za dejavnosti, za katere je zadruga registri- 
rana, 

- s hranilno-kreditnimi posli za svoje člane v skladu z 
zakonom, 

- z organiziranjem skupnega nastopa svojih članov na sej- 
mih in razstavah, 

- s prodajo tujih izdelkov, ki služijo za opravljanje proiz- 
vodnje ali nuđenje storitev članov zadruge. 

37. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko zadrugo ustanovijo najmanj 
trije samostojni obrtniki. 

38. člen 
Udeleženci tega dogovora soglašajo, da bodo s svojim 

predpisom predvideli, da lahko samostojni obrtnik svoje delo 
in sredstva ali del dela in del sredstev združi v več zadrug. 

5. KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo v roku 

enega leta od dneva sklenitve tega dogovora spremenili in 
dopolnili svoje predpise zaradi njihove uskladitve z določ- 
bami tega dogovora. 

40. člen 
Ta dogovor bo sklenjen, ko ga bodo podpisali pooblaščeni 

predstavniki udeležencev, veljati pa bo začel osmi dan po 
objavi. K 

41. člen 
Ta dogovor bo objavljen v uradnih listih socialističnih repu- 

blik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

OBRAZLOŽITEV 

1. in 2. člen 
S tema členoma se določata cilj in predmet dogovora. 

3. člen 
Urejanje opravljanja dejavnosti s samostojnim osebnim 

delom s sredstvi v lasti občanov je v republikah in avtonomnih 
pokrajinah različno urejeno. V Srbiji, Črni gori in Sloveniji je z 
enotnim zakonom urejeno opravljanje osebnega dela v vseh 
dejavnostih, kjer je to mogoče. V ostalih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah je s posebnim zakonom urejeno opravlja- 
nj obrtne dejavnosti, medtem ko je opravljanje drugih dejav- 
nosti urejeno z drugimi zakoni. 

Ocenjuje se, da je potrebno zaradi celovitosti gradiva nje- 
gove preglednosti in lažje operativne uporabe vse elemente 
zakonske regulative za različne dejavnosti združiti v enem 
predpisu in zaradi tega se predlaga ta člen. 

4. člen 
V praksi se naziv »samostojni obrtnik« že uporablja, čeprav 

m ustavni termin. Z uvajanjem v predpise, s tem pa tudi v 
prakso, se želi zagotoviti družbeno potrdilo, s katerim se 
samostojno osebno delo s sredstvi v lasti občanov priznava 
kot del celotnega družbenega dela in gospodarjenja, prav 
tako pa tudi zagotoviti terminološko izenačitev z delovnimi 

rijo' k'Z združen'm delom m združenimi sredstvi gospoda- 

5. člen 
Zaradi pospeševanja razvoja dejavnosti, ki jih samostojni 

obrtnik1 opravljajo in ustvarjanja pogojev za hitrejši razvoj je s 
tem členom Dredvideno združevanje samostojnih obrtnikov in 

njihovih zadrug v gospodarske zbornice prek združeni in 
zvez. ' 

Združevanje v gospodarska združenja in zbornice je predvi- 
deno z zakonom o osebnem delu kot obveznost v Sloveniji, 
medtem ko v Hrvaški zakon predvideva združevanje, toda ne 
kot obveznost, ampak to prepušča volji udeleženca združ°- 
vanja. 

Ocenjeno je. da bi bilo potrebno rešitev tega vprašanja 
predvideti v zakonih vseh republik in avtonomnih pokrajin 
zaradi uresničevanja ciljev razvoja. 

6. in7. člen 
tee republike in avtonomni pokrajini so s svojimi zakoni 

predvidele dejavnosti, ki se ne morejo opravljati s samostoj- 
nim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, toda 
precej različno. Prepoved opravljanja določenih dejavnosti s 
strani nosilca osebnega dela je urejena s posebnimi zakoni 
(npr. proizvodnja zdravil, mamil in strupov, proizvodnja eks- 
plozivnih snovi in eksploziva in drugo), zato so v skladu s tem 
taksne prepovedi prevzele republike in pokrajini i/ svojih 
zakonih. Kar se tiče ostalih dejavnosti, ki se s,samostojnim 
delom ne morejo opravljati, so razlike precejšnje. Obstaja cela 
vrsta dejavnosti, ki so različno urejene po republikah in 
pokrajinah. V nekaterih se izrecno prepovedujejo, medtem ko 
se v drugih lahko opravljajo s samostojnim delom kar je 
vsekakor neupravičeno, zato obstaja podlaga, da se zaradi 
nuđenja enakih možnosti opravljanja dejavnosti določi 
enotna rešitev za celo državo. V Srbiji in Hrvaški je na primer 
dovoljena dejavnost turističnih vodičev, i/ Črni gori pa je to 
prepovedano, medtem ko ta dejavnost v drugih republikah in 
pokrajinah ni predvidena niti urejena, prav tako pa tudi ne 
prepovedana. Nadalje opravljanje tiskarske dejavnosti je pre- 
povedano, toda obstajajo izjeme, ki so zelo različne. V Črni 
gori je na primer prepovedana tiskarsko-izdajateljska dejav- 
nost v celoti. V Makedoniji je prepovedana, razen izdelave 
embalaže, v Bosni in Hercegovini se poleg embalaže dovo- 
ljuje izdelava tiskarskih tkanin, v Sloveniji in Hrvaški se poleg 
teh izjem dodajajo še možnosti tiskanja not, obrazcev itd. 
Podobno je s predelavo lesa, izvajanjem storitev s težko 
gradbeno mehanizacijo in podobno. 

Upoštevajoč potrebo širjenja dejavnosti, v katerih se lahko 
odvija samostojno delo, poleg ostalega tudi zaradi produktiv- 
nega angažiranja lastnih sredstev in zaposlovanja, je v 
6. členu predlagano, da se prepoved opravljanja nanaša 
samo na dejavnosti, ki so predvidene v posebnih zakonih. 
Predlaganje takšne rešitve prispeva k zmanjševanju admini- 
strativnih omejitev in ovir za razvoj individualnega sektorja, 
kar je po dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije - 
separatu o drobnem gospodarstvu - značilno za urejanje 
razmerij na tem področju gospodarjenja. Hkrati je v 7. členu 
predvideno predpisovanje pogojev za opravljane dejavnosti, 
ki se na področju samostojnega dela pojavljajo kot novi 
poklici. Takšnih dejavnosti je vedno več in zato bi bilo 
potrebno v prihodnjih zakonih pravočasno predpisati poaoje 
za njihovo opravljanje. 

8. člen 
Z obstoječo zakonsko regulativo republik in pokrajin je 

predvideno, da se lahko v samostojni obratovalnici opravlja 
ena dejavnost ali več sorodnih ali dopolnilnih gospodarskih 
dejavnosti, s tem, da je v Hrvaški, Sloveniji in na Kosovu 
določeno, da se lahko opravljajo tudi posamezna dela iz 
določenih gospodarskih dejavnosti. Upoštevajoč obstočeče 
stanje, se v 8. členu predlaga izenačevanje ob sprejetju ugod- 
nejše rešitve, kot je to urejeno sedaj v omenjenih republikah 
in na Kosovu, kar bi omogočilo razširitev del, ki jih samostojni 
obrtnik lahko opravlja. 

9., 10. in 11. člen 
V dosedanji praksi se je pridobitev dovoljenja za ustanavlja- 

nje samostojne obratovalnice pokazala kot eden od najpo- 
membnejših vprašanj. Zapletenost določenega postopka, šte- 
vilna dokumentacija, ki jo je potrebno zagotoviti, prav tako pa 
tudi neučinkovitost občinskih služb se največkrat omenjajo 
kot razlog za manj produktivno vlaganje osebnih sredstev in 
počasen razvoj samostojnega in osebnega dela. 

10 
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Ko gre za vprašanja števila in vrste predpisanih dokumen- 
tov, ki jih je potrebno zagotoviti, da bi se dobilo dovoljenje za 
ustanavljanje samostojne obratovalnice, ne obstajajo 
pomembnejše razlike v zakonih republik in pokrajin. Toda 
tega ne moremo reči za predpisani postopek in roke za izdajo 
dovoljenj za delo, za katere se zaradi poenostavljanja in 
obstoječega različnega urejanja kaže potreba po poenostavi- 
tvi in izenačevanju s sprejetjem najugodnješih rešitev. 

V 9. členu se cel postopek za izdajo dovoljenja za opravlja- 
nje gospodarske dejavnosti združi pri enem pristojnem občin- 
skem organu, ki se zavezuje, da bo pridobil tudi posamezne 
dokaze o izpolnjevanju predpisanih pogojev. 

Prav tako se uvaja obveznost pristojnega organa uprave 
občine, da takoj pri vložitvi prošnje opozori zainteresiranega 
na pomanjkljivosti v predloženi dokumentaciji, kar lahko 
veliko prispeva k učinkovitosti (prvi odstavek 10. člena). Kar 
se tiče roka za izdajo dovoljenja za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti je predviden najkrajši rok 15 dni, ki je v obstoječi 
zakonski regulativi republik in pokrajin že določen pod pogo- 
jem, da je predložena kompletna predpisana dokumentacija 
(drugi odstavek 10. člena). 

Glede na to, da je pozitivno ocenjena postopnost pri izdaji 
dovoljenj v primeru, ko je zainteresirani v delovnem razmerju 
in ne razpolaga s poslovnim prostorom, kot je to urejeno v 
Srbiji, delno pa tudi v Hrvaški in Makedoniji, se v 11. členu 
dogovora takšna postopnost predvideva. Namreč, vložitelju 
prošnje, ki je v delovnem razmerju in še ne razpolaga s 
poslovnim prostorom, želi pa se ukvarjati s samostojnim 
delom, se v roku 15 dni izda rešitev, s katero se ugotavlja 
primernost za opravljanje določene dejavnosti, z veljavnostjo 
enega leta. Ko so izpolnjeni tudi ti pogoji, se v roku 8 dni izda 
dovoljenje za opravljanje samostojne gospodarske dejavno- 
sti, s tem, da je tu predvideno, da lahko delovni človek začne z 
delom, če pristojni organ uprave občine v predvidenem roku 
(8 dni) ne izda dovoljenja, torej gre za avtomatizem. 

Z rešitvijo, ki je dana v 11. členu, se omogoča, da lahko 
delovni človek, ki je v delovnem razmerju, brez prekinitve tega 
razmerja pristopi k pripravam za opravljanje samostojne 
gospodarske dejavnosti, ker je v predhodnem postopku pri- 
dobil pogojno rečeno, soglasje občine, da se lahko ukvarja z 
določeno gospodarsko dejavnostjo, potem pa si lahko zago- 
tovi poslovni prostor. Na ta način se ustvarjajo ugodnejši 
pogoji za odločanje oseb, ki so že zaposlene, za opravljanje 
samostojne gospodarske dejavnosti, z omenjenim avtomatiz- 
mom pa se zmanjšuje vpliv posameznikov in zavlačevanje pri 
izdaji dovoljenja. 

12. člen 
V vseh republikah in pokrajinah se določbe zakonov in 

drugih predpisov, ki se nanašajo na OZD, uporabljajo tudi pri 
graditvi in uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev 
za opravljanje dejavnosti z osebnim delom, posebne komisije 
pa proučujejo, če so izpolnjeni predpisani pogoji. Predpisova- 
nje blažjih pogojev, kot je to predvideno v tem členu, je 
določeno samo v Sloveniji. Glede na to, da je problem zago- 
tavljanja poslovnega prostora, ki je eden od najpomembnej- 
ših pogojev za razvoj samostojnega gospodarjenja, prisoten v 
vseh delih države, bi se s prevzemom te rešitve in z njeno 
vgraditvijo v predpise ostalih republik in pokrajin lahko precej 
prispevalo k njegovemu reševanju. Pri tem se upošteva razpo- 
ložljiv poslovni prostor, ki bi se lahko pridobil z adaptacijami 
in rekonstrukcijami in ki namensko ni grajen za te namene, k 
čemur je potrebno vse bolj težiti zaradi pomanjkanja ustrez- 
nega poslovnega prostora in sredstev za njegovo graditev. 

13. člen 
Ločen poslovni prostor je potrebno enotno urediti, ker je 

različno urejeno razpolaganje s takšnim prostorom in njego- 
vim namenom. V vseh republikah in pokrajinah je predvideno, 
da ima lahko samostojni obrtnik tudi ločen poslovni prostor, s 
tem da je v nekaterih dovoljeno, da se takšen prostor nahaja 
tudi na območju druge občine izven območja, kjer je poslovni 
sedež obratovalnice. Poleg tega obstajajo razlike tudi glede 
števila ločenih poslovnih prostorov, s katerimi samostojni 
obrtnik lahko razpolaga (ena ali več). Ločen poslovni prostor 
je v nekaterih republikah in pokrajinah namenjen razstavam 
in prodaji izdelkov samostojnega obrtnika, v drugih pa je 

uporaba za te namene prepovedana, v tretjih pa se njegov 
namen sploh ne opredeljuje. 

Glede na pripombe in mnenja o tem vprašanju, ki so bili 
izraženi med pripravo tega dogovora, je predlagana možnost 
razpolaganja samo z enim ločenim poslovnim prostorom na 
območju občine, v kateri je poslovni sedež obratovalnice ali 
na območju druge občine. Glede namena ločenega poslov- 
nega prostora je predlagano, da se ta prostor lahko uporablja 
za namene iz okvira dejavnosti, s katero se samostojni obrtnik 
ukvarja, torej da se namen natančneje ne opredeljuje. 

14. člen 

Po tem členu je možno poslovne prostore in sredstva samo- 
stojnega obrtnika dati v zakup drugi osebi, razen sredstev za 
opravljanje prevozniške dejavnosti, pod pogojem, da v času 
trajanja zakupa ne more ustanoviti nove samostojne obrato- 
valnice. Podobna rešitev je sedaj predvidena samo v Vojvo- 
dini, zaradi potrebe po smotrni uporabi poslovnih prostorov 
in sredstev v primerih, ko mora samostojni obrtnik iz upravi- 
čenih razlogov prenehati z delom, pa se šteje, da je smotrno 
uporabiti takšno rešitev tudi za druge dele države. 

15,. 16,. 17. in 18. člen 
Priznanje strokovne izobrazbe oziroma strokovne usposob- 

ljenosti, kar je pomemben pogoj za opravljanje samostojne 
gospodarske dejavnosti, je često predmet kritike in se ozna- 
čuje kot problem pri razvoju tega področja. 

Stanje zakonske regulative republik in pokrajin kaže na 
potrebo izenačevanja in izboljševanja pogojev za priznanje 
strokovne usposobljenosti, zato je to predvideno v 15. do 18. 
členu dogovora. 

Izumitelju, ki je nosilec patenta oziroma tehnične izboljšave 
določenega proizvoda, se avtomatično priznava strokovna 
izobrazba za ustanavljanje samostojne obrtne delavnice za 
proizvodnjo patentiranega proizvoda oziroma tehnično izbolj- 
šanega proizvoda, na Kosovu, v Makedoniji, Srbiji in Hrvaški, 
zato je s 15. členom predvidena takšna rešitev zaradi njene 
vključitve v predpise ostalih republik in Vojvodine. 

V 16. členu je urejeno priznavanje strokovne izobrazbe za 
opravljanje obrtne dejavnosti. To vprašanje je v predpisih 
republik in pokrajin različno urejeno glede minimalnega izo- 
braževanja oziroma praktičnega dela, opravljanja izpita ozi- 
roma neopravljanja izpita, institucije, ki izvaja preverjanje 
znanja in dr. S tem členom se zaradi tega predlaga izenačeva- 
nje priznavanja strokovne izobrazbe v treh primerih. V prvem 
primeru, če je zainteresirana oseba najmanj tri leta opravljala 
ustrezna dela v državi ali v tujini, torej neodvisno od mini- 
malne strokovne izobrazbe in opravljenega izpita. Podobna 
rešitev je sedaj predvidena v Vojvodini, kjer skupščina občine 
takšnim osebam sama daje dovoljenje, kar pomeni možnost 
različnega ravnanja od občine do občine, medtem ko se s 
predlagano rešitvijo ureja to vprašanje samo s predpisom 
republike oziroma pokrajine. V drugem primeru je dovolj, če 
ima zainteresirana oseba končano osnovno šolo in opravljen 
izpit (brez dokazov o praktičnem delu pri ustreznih delih), v 
tretjem primeru pa so ostale možnosti pridobivanja strokovne 
usposobljenosti prek OZD ali drugih samoupravnih organiza- 
cij ali skupnosti. 

Priznavanje strokovne usposobljenosti za opravljanje 
gostinske dejavnosti je urejeno v 17. členu. V tem členu je 
predvideno, da se lahko z gostinsko dejavnostjo ukvarja Judi 
delovni človek ki nima ustrezne strokovne izobrazbe, če je 
določeno število let opravljal ustrezna dela, ob preverjanju 
strokovne usposobljenosti. Veljavna zakonska regulativa 
republik in pokrajin ne predvideva te možnosti, razen v BiH, 
kjer je za opravljanje izpita dovolj osnovna šola, brez praktič- 
nega dela. Tudi v tej dejavnosti se predlagajo blažji pogoji v 
skladu z že obstoječo prakso v eni republiki in opredelitvami, 
ki jih zahteva hitrejši razvoj drobnega gospodarstva. 

V 18. členu je za področje trgovine predvideno, da za 
odpiranje trgovinske dejavnosti v hribovsko-planinskih krajih 
in oddaljenih naseljih ni potrebna ustrezna strokovna izo- 
brazba, da bi se tako v teh krajih spodbudilo odpiranje obrato- 
valnic in izboljšala preskrba prebivalstva. Takšna rešitev je že 
predvidena v Srbiji. 

priloga poročevalca 
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19. člen 
Dovoljena zmogljivost v gostinstvu in turizmu, s katero se 

lahko opravlja ta dejavnost je različno urejena s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin. Zmogljivost se omejuje z 
velikostjo samega objekta (število mest, ležišč in podobno), 
prav tako pa tudi z možnostjo zaposlovanja. 

Zaradi teh razlik in potrebe razvoja je v tem členu predla- 
gana rešitev, ki se v predpisih nekaterih republik in pokrajin 
že uporablja. Predvideno je, da se obseg nuđenja gostinskih 
in turisičnih storitev, v objektih ne omejuje s številom stolov, 
miz, ležišč in drugim, kar pomeni, da se omejuje samo s 
številom oseb, ki jih samostojni obrtnik na tem področju 
lah.° zaP°sH S takšnim urejanje obsega gostinskih in turi- stičnih storitev se izključuje tudi potreba po določanju tipov 
objektov, ki se v samostojem osebnem delu lahko ustanovijo 
ker sta od maksimalnega števila delavcev ki jih samostojni 
obrtnik na tem področju lahko zaposli, odvisna tudi tip in 
velikost objekta. 

20. člen 
V tem členu je predvidena minimalna strokovna izobrazba 

za opravljanje posebnega strokovnega izpita, ki je pogoi za 
opravljanje dejavnosti turističnega vodiča. 

Uvajanje te določbe bo hkrati zagotovilo možnost opravlja- 
nja te dejavnosti in urejanje drugih potrebnih pogojev za 
njeno opravljanje v predpisih republik in pokrajin, kar je bilo 
do sedaj določeno samo v Srbiji, Hrvaški in BiH. 

21. in 22. člen 
S tema členoma je predlagano izenačevanje pogo- 

ojev opravljanja javnega prevoza glede vrste storitev in 
sredstev, prav tako pa tudi njihovih zmogljivosti, s 
katerimi samostojni obrtnik lahko opravlja javni pre- 
voz, upoštevajoč obstoječe razlike v predpisih republik 
in pokrajin. 

Vrste prevoza potnikov in stvari z motornimi vozili ter 
zmogljivost vozila, so urejen v 21. členu, kjer so predvi- 
dene oblike prevoza potnikov, prevoz stvari z motor- 
nim vozilom pa se ne omejuje z nosilnostjo vozila 
ampak je predvidena uporaba predpisanih pogojev ki 
veljajo za vozila v družbeni lasti. S takšno rešitvijo se 
zagotavljajo ugodnejši pogoji za razvoj javnega pre- 
voza s samostojnim delom in dopolnjevanje javneoa 
prevoza v družbenem sektorju. 

Prevoz potnikov in stvari s plovnimi objekti, prav 
tako pa tudi izvajanje hidrogradbeniških del s plovnimi 
napravami je urejeno v 22. členu, omejuje pa se s 
številom sedežev oziroma z nosilostjo plovnega 
objekta. Zmogljivost plovnih objektov, ki je predvidena 
v tem členu, je večja, kot je to določeno v veljavnih 
predpisih republik in pokrajin, z namenom ustvarjanja 
večjih možnosti za razvoj pomorskega prometa in pro- 
meta notranjih plovnih poteh v skladu s predlogi, ki so 
bili dani med pripravo dogovora. 

23. člen 
Glede vrst proizvodov, ki so lahko predmet trgovine na 

J° . °\ SO Pe naivečie možnosti v Sloveniji, kjer je poleq kmetijsko-prehrambenih precej širši seznam industrijskih 
proizvodov. V ostalih republikah in pokrajinah so te možnosti 
manjše ponekod gre samo za prodajo svežega sadja in zele- 
njave ter proizvodov iz sadja in zelenjave. 

V skladu z danimi pripombami in sugestijami ter da bi se 
zagotovila boljša preskrba prebivalstva se v tem členu pred- 
laga sirsi seznam proizvodov, pipravljen v glavnem na podlagi 
proizvodov, določenih v predpisu Slovenije. 

24. člen 
Možnost uporabe dopolnilnega dela drugih oseb ki ie 

pomemben dejavnik razvoja osebnega dela in vpliva na 
zmanjsaje nezaposlenosti, je zelo različna v republikah in 
pokra/mah m /e odvisna od področja in dejavnosti kjer se 

samostojno delo opravlja. Te razlike so rezultat različnega 
odnosa do razvoja samostojnega dela, prav tako pa tudi 
skorajšnjih sprememb predpisov, s katerimi so se te razlike 
povečale, glede na to, da v nekaterih republikah in pokrajinah 
spremembe še niso bile izvedene. 

V tem členu je predvideno izenačevanje tega vprašanja in 
uvajanje rešitve, ki nudi kar največje možnosti zaposlovanja in 
razvoja samostojnega osebnega dela, kar je tudi v skladu z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. S predla- 
gano rešitvijo se določa možnost zaposlovanja največ 10 
delavcev pri samostojnem obrtniku na vseh gospodarskih 
področjih in v vseh dejavnostih. 

25. člen 
Pogoji za opravljanje domače obrti so v obstoječi regulativi 

predvideni tako. da zahtevajo izenačevanje in poenostavlja- 
nje, ker je potrebno spodbujati razvoj te dejavnosti in bogatiti 
tržišče z izdelki domače obrti ter delovno angažirati prebival- 
stvo v tej dejavnosti. Za opravljanje domače obrti se je pone- 
kod potrebno prijaviti in dobiti dovoljenje s strani pristojnega 
organa uprave občine, ponekod je dovolj samo prijavljanje, 
ponekod pa ni potrebno dovoljenje in celo prijavljanje, če 
tega občina posebno ne predpiše. Nadalje se lahko izdelki 
domače obrti, na primer v Hrvaški, prodajajo samo OZD, če 
občina ne predpiše, da se na njenem območju lahko proda- 
jajo tudi neposredno potrošnikom, v Črni gori in Srbiji se 
lahko prodajajo na sejmih, trgih in drugih javnih mestih. 

Rešitev, ki se predlaga izhaja iz potrebe poenostavljanja, 
zato je predvideno samo prijavljanje občini, ki izda potrdilo. 
Izdaja potrdila se uvaja zaradi potrebe evidentiranja in ugo- 
tavljanja števila oseb, ki se bavijo s to dejavnostjo. Poleg tega 
je predvideno, da se domača obrt lahko opravlja tudi v stano- 
vanju (poleg možnosti opravljanja v delavnici), prav tako pa 
tudi, da se izdelki domače obrti lahko prodajajo praktično 
povsod, kjer je mogoče (v stanovanju, na trgih, sejmih, OZD 
samoupravnih organizacijah in skupnostih in podobno). 

26. člen 
Glede na obstoječe predpise se pogodbene organizacije 

združenega dela ponekod ne morejo ustanavljati za opravlja- 
nje določenih dejavnosti, ponekod pa lahko (promet na 
drobno, javni prevoz), kar se ocenjuje za neupravičeno. Ker je 
potrebno to vprašanje uskladiti, se predlaga možnost njiho- 
vega ustanavljanja v vseh dejavnostih, ki se lahko opravljajo s 
samostojnim delom. Takšno možnost nudi zakon o združe- 
nem delu (303. člen), ki predvideva, da lahko pogodbeno 
organizacijo ustanovi delovni človek, ki opravlja dejavnost z 
osebnim delom ali jo namerava opravljati, prav tako pa tudi 
predpisi o osebnem delu republik in pokrajin, ki predvidevajo 
večje število dejavnosti, kijih samostojni obrtnik lahko oprav- 
lja, kot pa je to urejeno's predpisi o pogodbenih oraaniza- 
cijah. 

Pričakuje se, da se bo s takšno rešitvijo spodbudil njihov 
razvoj, pri čemer se je izhajalo iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, kjer je poudarjena potreba po hitrej- 
šem razvoju pogodbenih organizacij združenega dela, ki kot 
posebna oblika družbeno organizirane proizvodnje lahko 
angažirajo velika sredstva občanov za razvoj proizvodnje in 
storitev in jih je zaradi tega potrebno najširše spodbujati. 

27. člen 
Obveznosti ustanoviteljev pogodbene organizacije glede 

števila in vsebine aktov, ki so nujni, so ob predpisanem 
postopku za ustanavljanje ocenjeni kot dejavnik počasnega 
ustanavljanja in tudi odvračanja pobude in interesov občanov 
za njihovo ustanavljanje. 

Da bi se olajšalo in pospešilo ustanavljanje pogodbenih 
organizacij združenega dela, je v tem členu predvideno, da se 
s predlogom za ustanovitev pogodbene organizacije zagoto- 
vijo najpomembnejši elementi, iz katerih bi bila vidna družbe- 
noekonomska upravičenost ustanavljanja pogodbene organi- 
zacije, s čimer bi se odpravila priprava posebnega elaborata o 
tem, prav tako pa tudi, da se predvidijo obveznosti občine za 
koordiniranje aktivnosti podpisnikov pogodbe o ustanavlja- 
nju z rokom 30 dni za obveščanje vložitelja predloga (pone- 
kod je sedaj ta rok 60 dni). 
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28. člen 
Realna ocena vrednosti sredstev, ki se združijo v pogod- 

beno organizacijo, je za ustanovitelja pogodbene organiza- 
cije, prav tako pa tudi za zaposlene delavce, pomembno 
vprašanje. 

Glede na obstoječe predpise republik in pokra/m sredstva 
oceni strokovna komisija, toda razlike obstajajo pri načinu 
določanja članov te komisije. Člani komisije so podpisniki 
pogodbe o ustanavljanju pogodbene organizacije ali osebe, 
ki jih le-ti sporazumno določijo, s tem, da v Hrvaški strokovno 
komisijo imenuje izvršni svet občine, kar pomeni, da podpis- 
niki pogodbe o ustanavljanju nimajo pravice vplivati na izbor 
članov komisije. Zaradi tega se predlaga ta člen, da bi se izbor 
članov strokovne komisije enako uredil s pomočjo spora- 
zuma. 

29. člen 

Če bi se v vrednosti sredstev štela tudi tehnologija, ki jo 
ustanovitelj pogodbene organizacije združuje v proizvodni 
proces prav tako pa tudi patenti oziroma tehnične izboljšave, 
če pravice na tej podlagi prenaša na pogodbeno organizacijo, 
bi se spodbudil interes za združevanje tudi teh sredstev. 
Takšna rešitev je sedaj predvidena samo v Hrvaški, zato se 
predlaga, da to napravijo tudi druge republike in pokrajine. 

30. člen 

Da bi se zavarovala družbena sredstva je potrebno v vseh 
republikah in pokrajinah vgraditi določbo, s katero se predvi- 
deva, da morajo biti sredstva ustanovitelja pogodbene organi- 
zacije zagotovljena za najmanj 52% celotne vrednosti, če v 
celotnih sredstvih sodelujejo tudi družbena sredstva. 

Takšna rešitev je že predvidena, toda ne v vseh republikah 
in pokrajinah. 

31. člen 

Zaradi enotnega urejanja pravic združiteljev do sredstev, ki 
jim pripadajo na podlagi sredstev združenih v pogodbeno 
organizacijo, kar je zelo pomembno vprašanje, so v tem členu 
navedene vrste sredstev in način njihovega izplačevanja usta- 
noviteljem pogodbene organizacije. 

Ocenjuje se, da bi se s predlagano enotno rešitvijo zagoto- 
vila večja varnost ustanoviteljev in zaposlenih delavcev, prav 
tako pa bi se tudi spodbudil interes občanov za ustanavljanje 
pogodbenih organizacij. Predlagana rešitev tega vprašanja je 
tudi rezultat razprave o problemih razvoja pogodbenih orga- 
nizacij združenega dela v Zvezni konferenci SZDLJ aprila 
1986. leta in na tej podlagi pripravljenih predlogov za spre- 
membe in dopolnitve predpisov, s katerimi se ureja ustanav- 
ljanje in poslovanje pogodbenih organizacij. 

32. člen 

V 308. členu zakona o združenem delu je predvideno, da se 
s pogodbo o ustanavljanju pogodbene organizacije uredijo 
tudi roki izplačila vrednosti oziroma povračila združenih sred- 
stev, zato je takšna rešitev tudi predlagana ob izključitvi 
natančnejšega določanja rokov s predpisi republik in pokra- 
jin. Ocenjeno je, da mora določitev časa, v katerem se bodo 
združena sredstva vrnila, temeljiti na ekonomski logiki, zaradi 
tega je potrebno to vprašanje prepustiti podpisnikom pogodb 
o ustanavljanju, ne da bi na to vplivala zakonska regulativa 
republik in pokrajin. 

33. člen 

V tem členu je predvidena pravica delavcev, da lahko po 
vrnitvi združenih sredstev lahko brez natečaja imenujejo 

poslovodjo za vodjo delovne organizacije za obdobje štirih 
let Takšna rešitev je sedaj predvidena samo v Sloveniji, zato 
se predlaga prevzem te rešitve tudi za druge republike in 
pokrajine. Ocenjuje se, da bi se tako povečal interes delovnih 
ljudi za ustanavljanje pogodbenih organizacij. 

34. člen 

S predpisi republik in pokrajin so različno urejene dejavno- 
sti, v katerih se lahko ustanovijo zadruge, zato se v tem členu 
predlaga možnost njihovega ustanavljanja v vseh dejavnostih 
zaradi spodbujanja in širjenja zadružništva, ki je ena od 
temeljnih oblik združevanja samostojnih obrtnikov in njiho- 
vega močnejšega poslovnega povezovanja z združenim 
delom: 

35. člen 

Da bi se uredilo vprašanje registriranja zadrug glede na 
veliko število dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, in da bi se 
ustrezneje uveljavili pogoji gospodarjenja, ki se nanašajo na 
zadruge, je v tem členu predlagano, da se pri vpisu zadruge v 
sodni register izhaja iz načela, da dejavnost zadruge pred- 
stavlja vsoto dejavnosti samostojnih obrtnikov, ki so člani 
zadruge. Predlaga se tudi, da se predvidi obstoj splošnih (za 
več dejavnosti) in specialnih zadrug in tudi, da ni možno 
ustanavljati izključno nabavno-prodajoe zadruge, kar je v 
skladu tudi s temeljno funkcijo zadrug, ki se morajo bolj 
ukvarjati z organiziranjem proizvodnje in storitev ob povezo- 
vanju z organizacijami združenega dela, ne pa, kot je pogost 
pojav, da se ustanavljajo izključno nabavo in prodajo za 
potrebe zadružnikov. 

36. člen 
V tem členu so našteta dela in aktivnosti, ki jih zadruge 

glede na njihovo funkcijo izboljševanja razvoja in poslovanja 
samostojnih obrtnikov morajo opravljati in ki morajo biti pred- 
videni v predpisih republik in pokrajin. 

37. člen 
Število samostojnih obrtnikov, ki lahko ustanovijo zadrugo, 

je različno urejeno v predpisih republik in pokrajin. To število 
se giblje od 3 do 15, največkrat pa je 10. Zaradi hitrejšega 
razvoja zadružništva, pre^hsem ustvarjanja možnosti za zdru- 
ževanje obrtnikov, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, in 
njihovega povezovanja z združenim delom, je predlagana 
rešitev, ki se že uporablja v Sloveniji, in sicer, da lahko 
zadrugo ustanovijo najmanj trije samostojni obrtniki. 

38. člen 
Število zadrug, \/ katere se lahko samostojni obrtnik združi, 

je vprašanje, ki je različno urejeno v predpisih republik in 
pokrajin. Za možnost združevanja v več zadrug in ne samo v 
eno se je izreklo večje število udeležencev pri pripravi 
osnutka dogovora, zato je takšna rešitev tudi predlagana. 

Takšna rešitev tudi ustreza stanju v zadružništvu glede na 
to, da sedanja stopnja organiziranosti in ekonomska moč 
zadrug ne omogočata optimalnega angažiranja ter uporabe 
dela in sredstev samostojnih obrtnikov, kar je razlog, da se 
zaradi boljše uporabe svojih zmogljivosti večina združuje v 
več zadrug. 

39., 40. in 41. člen 
V končnih določbah dogovora se določa način njegovega 

sprejetja in izvajanja. 

priloga poročevalca 
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MNENJE 
prsnega sveta Skupščine SR Slovenije o pobudi za sklenitev 

dogovora o enotnem urejanju pogojev in načina opravljanja 

gospodarskih dejavnosti z osebnim delom in sredstvi v lasti občanov 

pogodbenih organizacij združenega 

«ŽENECA DELA IN ZDRUŽEVANJA V ZADRUGE. 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: "am '° ,e v mnen/e poslal Zvezni izvršni svet s proš- 

- POBUDO ZA SKLENITEV DOGOVORA O ENOTNEM '° Predložimo v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 
UREJANJU POGOJEV IN NAČINA OPRAVLJANJA GOSPO- Izvršni svet Skuoščinp 9R . . DARSKIH DEJA VNOSTIZ OSEBNIM DELOM IN SREDSTVI navedene pobude za skleni Jdnnnvnr nru °br?vnavl 

V LAST, OBČANOV. POGODBENIH ORGANIZACIJ ZDRU- nje, k^m^Poš^amo^ogL9 ^ 

1) Načelno se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije strinja s 
pobudo za usklajeno urejanje pogojev in načina za opravlja- 
nje samostojnega osebnega dela s sredstvi v lastnini obča- 
nov, za ustanovitev in poslovanje pogodbenih organizacij 
združenega dela in obrtnih zadrug v SFR Jugoslaviji ter v ta 
namen podpira sklenitev medrepubliškega dogovora 

Z usklajenejšim normativnim urejanjem tega področja v 
republikah m avtonomnih pokrajinah ter z odpravo vrste 
administrativnih omejitev je prav gotovo pričakovati ugod- 

rizfeut f y raz"°iu zasebnega sektorja drobnega gospo- darstva, vendar pa bodo željeni premiki doseženi le, če bomo 
sočasno na vseh ravneh zagotovili tudi spodbudnejše ukrepe 
ekonomske politike. 

JLPZdl0Ženi d°3°vor- ki v bistvu konkretizira pobudo o 
Tu?h h ureJanJU pogojev in načina opravljanja gospodar- 
laJtnhS h* S samost°inim osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in 
Zdelievar,n'n V.Zadruge' bi moral 9lede na svojo naravo opre- deIjevati predvsem enotna izhodišča, ki bi bila osnova za 

pokrifinah^'ifiT tega .področla posameznih republikah in pokrajinah. Biti bi moral osnova z^u vel javi te v najbolj napred- 
nih dolgoročnih rešitev, ki bi dejansko prispevale k nadalj- 
njemu razvoju zasebnega sektorja drobnega gospodarstva 
ne bi pa smel biti ovira za tista okolja, kjer so npr že uveliav'- 

tudfnnmJT U9°d"eiše rešitve na tem področju. Dogovor 
i f vsebino odgovarjanja bistveno drugače, kot /o daje ustavna podlaga, t. j. 244. člen Ustave SFRJ Glede na 

izral n°Je
t
,reba prita9oditi naslov dogovora tako, da se 

janju« nem urelaniu« nadomesti z »o usklajenem ure- 

3) Z dogovorom se predlaga enotno urejanje pogojev in 
načina opravljanja samostojnega osebnega dela s sredstvi v 
lastnini občanov le za področje gospodarskih dejavnosti. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa meni, da bi moral biti 
po določilih 64. člena Ustave SFRJ koncept dogovora širši in 
bi moral urediti osnovo za usklajeno urejanje opravljanja 
osebnega dela s sredstvi v lastnini občanov takio za gospo- 
darske kot negospodarske dejavnosti. Osnovni pristop ki bi 
ga morali uveljaviti v dokumentu in ki bi še kako prispeval k 
nadaljnjemu razvoju zasebnega sektorja drobnega gospodar- 
stva, je da se načelno dovoli, da se opravljajo vse dejavnosti 
razen tistega, kar prepovedujejo posebni zakoni (npr. izdelava 
zdravil, mamil in strupov; izdelava eksplozivnih snovi in strel- 
nega orožja; izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in 
sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo; prevoz z 
zračnimi plovili; dejavnost igralnic in iger na srečo, itd.) 

4) Dogovor je tudi nepopoln, ker ne vključuje oziroma 
opredeljuje odnosa do nekaterih pomembnejših vprašanj, kot 
npr. do temeljnih organizacij kooperantov in drugih oblik 
poslovnega združevanja obrtnikov, do skupne obratovalnice, 
do t. i. popoldanske obrti kot tudi do vsebine kolektivnih 
pogodb zaradi zaposlenih delavcev pri obrtnikih, kjer so prav 
tako precejšnje razlike v rešitvah. 

"■ Glede določil posameznih členov Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so nekatera povzeta po rešitvah ki so 
uveljavljene v SR Sloveniji. Kljub stalnemu sodelovanju pri 
pripravitega dokumenta v predhodnih fazah ugotavljamo, da 
nekaterih naših pobud in predlogov predlagatelj ni upošteval, 
m sicer v zvezi z vprašanji, ki bi jih bilo treba še vključiti v 
dogovor, ter z vprašanji, ki se nanašajo na posamezne rešitve 
s katerimi se ne strinjamo, ker pomenijo korak nazaj v primer- 
javi z ze uveljavljenimi v SR Sloveniji. Zato v nadaljevanju 
navajamo konkretne pripombe in predloge za dopolnitev 
posameznih členov: 

— k 1. členu: 
- sklicevanje na enotnost jugoslovanskega trga v drob- 

nemgospodarstvu ni strokovno utemeljeno, saj je pretežni 
del drobnega gospodarstva usmerjen na lokalne trge (npr. 
celotno področje storitev za občane in drugih storitev). Zato 
bi kazalo taksno izhodišče iz člena izpustiti; 

- v tem in v nadaljnjih členih, ki govore o oblikah organizi- 
ranosti, je treba dodati še temeljne organizacije kooperantov 
ter druge oblike poslovnega združevanja samostojnih obrt- 
nikov. 

— k 3. členu: 
- v tem in nadaljnjih členih, kjer je govor o gospodarskih 

dejavnostih, je treba v skladu z načelno pripombo v točki 1/3 
izpustiti izraz -gospodarskih- ali pa dodati besedilo -in dru- 
gih dejavnosti«. 

— k 4. členu: 
- ta člen uvaja nov pojem »samostojni gospodarstvenik■< 

ne da bi ga podrobneje opredeljeval. Tak pojem po našem 
mnenju zozuje možnosti za opravljanje samostojnega oseb- 
nega dela z delovnimi sredstvi v lastnini občanov, kot to 
dopušča 64. člen Ustave SFRJ, ki jamči svobodo samostoj- 
nega osebnega dela vsem delovnim ljudem in občanom, če 
opravljanje dejavnosti z osebnim delom ustreza načinu, mate- 
rialni osnovi in možnostim osebnega dela in če ni v nasprotju 
z načelom pridobivanja dohodka po delu in z drugimi temelii 
socialistične družbene ureditve. 

Med delovne ljudi, ki. opravljajo gospodarsko dejavnost s 
samostojnim osebnim delom s^sredstvi v lastnini občanov ta 
člen uvršča tudi gospodinjstva, ki nudijo prenočišča in hrano. 
To je dejavnost, ki jo opravljajo člani gospodinjstva oziroma 
kmečkega gospodarstva v skladu s predpisi in pogoji, ki jih 
določi občinska skupščina in je z zakonom omejen na največ 
dvajset ležišč. V bistvu je. to dopolnilna dejavnost zasebnega 
gospodinjstva oziroma kmečkega gospodarstva, ki mora 
gostom ponujati pretežno hrano in pijačo, ki jo pridelajo sami, 
in jih zato ne moremo uvrščati med samostojne obrtnike Če 
pa zeli občan oddajati več kot dvajset ležišč, kar je zgornja 
mera za obseg dejavnosti, ki jo lahko opravlja povprečno 
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gospodinjstvo brez uporabe dopolnilnega dela drugih delav- 
cem in ob zagotovitvi vseh drugih pogojev, pa mora v skadu z 
zakonom ustanoviti gostinski ali drugi podoben obrat in si 
pridobiti ustrezno obrtno dovoljenje. Po navedenem avtoma- 
tično izenačevanje gospodinjstva z zasebno obrtjo v takšnem 
primeru ni sprejemljivo in bi zato bilo treba posebej opredeliti 
izhodišča za usklajeno urejanje pogojev pri turističnih stori- 
tvah v zasebnih gospodinjstvih oziroma kmečkih gospodar- 
stvih. 

— k 7. členu: 
- prav to določilo potrjuje načelno pripombo, da samo- 

stojnega osebnega dela ni mogoče predvideti samo za oprav- 
ljanje gospodarskih dejavnosti, ampak tudi za opravljanje 
drugih (negospodarskih) dejavnosti. 

— k 10. členu: 
- prvi odstavek naj se kot nepotreben črta. Občinski 

upravni organ, ki je pristojen za izdajo obrtnega dovoljenja, je 
že po uradni dolžnosti dolžan opozoriti stranko na vse ugo- 
tovljene pomanjkljivosti iz predložene dokumentacije. 

— k 11. členu: 
- določilo tretjega odstavka je v nasprotju z zakonom o 

splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 32/78 in 9/ 
86), obenem pa ne more biti to urejeno z republiškim zako- 
nom, zato je treba ta odstavek črtati. 

— k 13. členu: 
- določilo, da ima obrtnik samo en ločen poslovni prostor, 

ni sprejemljivo. Pri določanju poslovnih prostorov oziroma 
ločenih poslovnih enot je treba izhajati iz narave dela oziroma 
iz fukcionalne potrebe za posamezne dejavnosti. 

— k 14. členu: 
- z vidika pogojev, ki jih mora izpolnjevati delovni človek 

za opravljanje osebnega dela s sredstvi v lastnini občanov 
tudi glede poslovnih prostorov in delovnih sredstev, menimo, 
da omejitev v drugem odstavku ni potrebna, zato naj se črta. 

— k 16., 17. in 18. členu: 
— v zvezi z vprašanjem strokovne usposobljenosti za 

opravljanje posameznih dejavnosti menimo, da določanje 
nižje ravni znanja ni sprejemljivo. To bi namreč destimula- 
tivno vplivalo na poklicno izobraževanje za potrebe obrti in je 
tudi v nasprotju z družbenimi prizadevanji po uveljavljanju in 
izkoriščanju znanja kot odločilnega mobilizacijskega proiz- 
vodnega faktorja. Menimo, da je treba vztrajati pri določeni 
ravni strokovne usposobljenosti (najmanj srednja strokovna 
izobrazba), neizpolnjevanje tega pogoja pa bi npr. ob vsaj 
dveletnih delovnih izkušnjah lahko nadomestili v obliki priz- 
navanja delovne zmožnosti, katerega način in postopek bi 
bilo treba posebej urediti s podzakonskim predpisom. 

Ob tem posebej opozarjamo, da so predvideni pogoji za 
oceno ustrezne strokovne uposobljenosti v 16. členu preo- 
hlapni in neustrezni, še posebej za opravljanje avtoprevozni- 
ške dejavnosti. Upoštevati je treba, da se avtoprevozniki vse 
bolj pojavljajo kot vozniki avtobusov, opravljajo pa tudi pre- 
voze nevarnih (zlasti vnetljivih) snovi. Ker gre pri tem za 
posebno zahtevne vrste prevozov, ni razlogov tudi z vidika 
varnosti cestnega prometa, da bi bili pogoji glede strokovne 
usposobljenosti zasebnih avtoprevoznikov drugačni od tistih, 
ki se zahtevajo za poklicne voznike. 

Prav tako ni sprejemljiva zahteva po različni strokovni uspo- 
sobljenosti za prodajo na drobno v hribovitih oziroma v 
odročnejših naseljih, kot je predvideno v 18. členu 

- k 21. členu: 
- v prvem odstavku je treba pravilneje opredeliti vrsto 

prevoza, tako da se pred »linijski promet« doda beseda 
-javni«; 

- da bi omogočili boljši nadzor nad izvajanjem zakonskih 
določil o opravljanju zasebne prevozniške dejavnosti v cest- 
nem prometu, predlagamo, da se v tem členu doda nov četrti 
odstavek, ki naj se glasi: 

»Samostojni gospodarstvenik mora imeti na svojem motor- 
nem vozilu, s katerim opravlja dejavnost prevoza blaga ali 
oseb v cestnem prometu, označeno firmo svoje obratovalnice 
v skladu s posebnim republiškim predpisom « 

- k 22. členu: 
- predlagamo, da se za plovne objekte določi enotna ome- 

jitev na 150 BRT brez omejevanja števila potnikov, kot je bilo 
sprejeto tudi na posvetovanju luških kapitanij SFRJ novembra 
1986 v Brčkem. 

- k 23. členu: 
- menimo, da bi morali v tem členu dopustiti in zagotoviti 

tudi izhodišča za enotno urejanje drugih zvrsti blagovnega 
prometa, in sicer: prodajo v imenu organizacije združenega 
dela in na njen račun, komisijsko prodajo in prodajo določe- 
nega rabljenega blaga. 1 

k 24. členu: 
- predlagamo, da se glede zaposlovanja v skupni obrato- 

valnici omogoči možnost za zaposlitev dvojnega števila delav- 
cev (t. j. do dvajset), kot je to urejeno V SR Sloveniji. 

k 31. členu: 
- besedilo tega člena naj se dopolni v tem smislu: 
točka a): Vložena in še neodplačana osnovna sredstva se 

valorizirajo vsako leto po stopnji inflacije in temu primerno 
opredeli obrestna mera na vložena sredstva obrtnika, da bo ta 
naložba spodbudnejša kot pa vezane hranilne vloge pri 
poslovnih bankah. Skladno s tem mora obrtnik-ustanovitelj 
POZD prevzeti tudi poslovni rizik. 

točka b): Popraviti besedilo »poslovnih sredstev, oblikovati 
iz čistega ...« z naslednjim: »Odplačilo združenih sredstev 
(glavnica) je pogodbena obveznost, ki se uredi v pogodbi o 
ustanovitvi pogodbene organizacije in se izplačuje iz 
dohodka POZD«. 

točka c): /z predlaganega besedila se črta beseda »čistega« 
iz enakih razlogov kot v točki b). 

- k 35. členu: 
- ni smiselna prepoved ustanavljanja nabavno-prodajnih 

obrtnih zadrug, saj take prej ali slej prerastejo v razvitejše. 
Koristno bi bilo opredeliti tudi vsebinske usmeritve za razvoj 
obrtnih zadrug in TOK kakor tudi za razvitejše kooperacijske 
odnose z OZD. 

III. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina 

SR Slovenije obravnava pobudo za sklenitev dogovora o 
enotnem urejanju pogojev in način opravljanja gospodarskih 
dejavnosti z osebnim delom in sredstvi v lastnini obačnov, 
pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v 
zadruge in jo sprejme hkrati z mnenjem Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zaradi načelnih in konkretnih pripomb k delovnemu 
osnutku dogovora, ki jih je treba pri oblikovanju predloga 
dogovora čimbolj uskladiti in uveljaviti, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR Slovenije za to 
pooblasti Jožeta Strleta, člana Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za drobno 
gospodarstvo. 
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Strategija tehnološkega razvoja Socialistične federativne 

republike Jugoslavije (ESA-877) 

Na podlagi 131. člena poslovnika Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ Vam pošiljam osnutek odloka o 
strategiji tehnološkega razvoja Socialistične federativne 
republike Jugoslavije s predlogom programa ukrepov za 
podporo razvoju znanosti in tehnologije, ki ga je Skupš- 
čini SFRJ skupaj z informacijo o pripravah za sprejetje te 
strategije poslal Zvezni izvršni svet s pismom 35 št 491-1/ 
86 z dne 15. januar 1987. 

Zvezni izvršni svet je 28. januarja 1986 poslal Skupščini 
SFRJ osnutek odloka o strategiji tehnološkeg razvoja 
SFRJ, o katerem so poslale svoja stališča Zbora republik 
in pokrajin vse skupščine socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. 

Odbor za družbeni plan in razvojno politiko je na seji 
dne 29. maja 1986 obravnavali vprašanje nadaljnjega dela 
v zvezi s tem odlokom. Glede na stališča skupščin sociali- 
stičnih republik in skupščin socialističnih avtonomnih 

pokrajin do osnutka tega akta in glede na njegovo vsebino 
ter glede na i o, da je bila predvidena ustanovitev novega 
zveznega upravnega organ na področju znanosti in tehno- 
logije, je odbor sklenil, da se preloži uskiajevnje stališč 
skupščin socialističnih republik in skupščin socialističnih 
avtonomnih pokrajin do osnutka tega odloka, dokler ta 
organ ne bo temeljito proučil vseh vprašanj, kise nanašajo 
na določitev strategije tehnološkega razvoja, in možnosti 
za pripravo novega kvalitetnejšega akta v zvezi s to proble- 
matiko. 

nrlf/ 76 aM' ki Vam ga v Pril°9' pošiljam, v primerjavi s prejšnjim precej spremenjen, predlagam, nai pristoini 
ZJ*°" Sk"PSCine SR Slovenije v skladu z 32. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin sprejmejo stališča 
do,osnutka tega akta in jih pošljejo zboru'do'20.marca 

STRATEGIJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

Povzetek 

1. Spremembe v gospodarskem sistemu, ki potekajo 
med sprejemanjem te strategije, so nujen pogoj za njeno 
uresničevanje, saj imajo lahko samo tisti gospodarski sub- 
jekti, ki delujejo v razmerah konkurenčnega trga blaga in 
storitev ter ekonomske prisile, motiv, da~uresničujejo to 
strategijo in da bodo nosilci tehnološkega razvoja. 

2. Združeno delo bo v mejah nakazanih smeri tehnolo- 
škega razvoja opredelilo znanstvenoraziskovalne in razi- 
skovalno-razvojne projekte v skladu z načrti svojega raz- 
voja. Projekti bodo obdelani na podlagi enotne metodolo- 
gije za pripravo projektov s prikazanimi cilji, potmi uresni- 
čevanja. kadri, opremo, stroški, izvedbenimi roki. organi- 
zacijskimi predpostavkami na konzorcijski podlagi, opre- 
deljenim mednarodnim sodelovanjem in postopkom potr- 
ditve, s poudarkom na potrditvi uporabe, ter predlogom 
virov financiranja. 

3 Zvezni komite za znanost in tehnologijo bo organiziral 
izvedenski sistem za oceno projektov. Izvedenski sistem 
bo vključil domačo mrežo znanstvenih institucij in posa- 
meznikov, po potrebi pa tudi tuje izvedence. 

4. Vsi ugodno ocenjeni projekti, zlasti pa projekti iz 
skupnih programov, bodo lahko podprti s sredstvi iz 
skiada za spodbujanje tehnološkega razvoja. S sredstvi 
sklada bomo podpirali dve vrste projektov: a) projekte, ki 
jih pripravljajo konzorciji delovnih in znanstvenorazisko- 
valnih organizacij iz več republik in pokrajin (z motivom 
povezovanja jugoslovanskih virov in prizadevanj), in b) 
projekte mednarodnega sodelovanja s tujimi partnerji, 
kjer na jugoslovanski strani sodeluje konzorcij delovnih in 

znanstvenoraziskovalnih organizacij iz več republik in 
pokrajin (z motivom, da naše organizacije v mednarodnem 
sodelovanju dobijo družbeno podporo, kakšno imajo tudi 
njihovi partnerji). 

5. Projekti, kandidirani za spodbujevalna sredstva, se 
bodo izbirli in vrednotili po enotni metodologiji, ki je dana 
v strategiji tehnološkega razvoja SFRJ. 

6. Naloga velikih tehničnih infrastrukturnih sistemov je, 
da pomembno sodeluje pri usposabljanju OZD-proizvajalk 
opreme zardi zadovoljevanja svojih potreb po opremi in 
ustvarjanja referenc v državi zaradi izvoznih namenov. 

7. Se naprej se morata nujen uvoz in transfer tehnologije 
iz tujine v prihodnje izogniti negativnim učinkom, zlasti pa 
ne smeta dušiti povpraševanja OZD materialne proizvod- 
nje po domačih znanstvenih rezultatih in tudi ne negativno 
vplivati na ekologijo Jugoslavije. 

8. Razvoj izobraževalne dejavnosti se mora uskladiti s 
potrebami tehnološkega razvoja, zlasti glede kakovosti 
izobraževanja in strukture izobraževalnih programov. 

9. Sistem znanstvenotehnoloških informacij Jugoslavije 
bo zagotovil vpogled v celoten proces znanstvenega in 
tehnološkega razvoja, omogočil pa bo tudi nastop Jugo- 
slavije kot dajalke tehnologije do drugih držav. 

10. Zvezni komite za znanost in tehnologijo bo predlagal 
in skrbel za izvajanje splošnih ukrepov podpiranja, ki naj 
bi združenemu delu dali ugodne možnosti za uresničeva- 
nje strategije tehnološkega razvoja. 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 281. člena in 1 
točke drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ v zvezi s 3. 
členom družbenega dogovora o temeljih strategije tehno- 
loškega razvoja v SFRJ je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne .... 1986 

ODLOK 
O STRATEGIJI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 
SOCIALISTIČNE FEDERA TIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLA VIJE 

stične federativne republike Jugoslavije, ki je objavljena 
skupaj s tem odlokom. 

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

1. Določi se strategija tehnološkega razvoja Sociali- Beograd, 1987 
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STRATEGIJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

UVOD 
Glavna značilnost sodobnega sveta je pospešeni znan- 

stveni in tehnološki razvoj, ki čedalje pomembneje vpliva 
na izkazovanje njegovih protislovij in ki bo čedalje bolj 
vplival na položaj vsake države ter na celotne mednarodne 
ekonomske in politične odnose. Zato sta znanstveni in 
tehnološki razvoj ter njegovo pospeševanje v sleherni 
državi postala glavna predpostavka za uresničitev ugod- 
nih mednarodnih ekonomskih odnosov ter za politično 
neodvisnost držav. Zaostajanje, zlasti pa izostajanje iz 
tega razvoja, utegne gospodarstvo sleherne države prive- 
sti do trajne inferiornosti z velikimi političnimi posledi- 
cami. 

Bistvene spremembe v mednarodnih odnosih ter eko- 
nomski in družbeni strukturi bodo odvisne tudi od tehno- 
loških zasnov prihodnosti in kriterijev za alokacijo proiz- 
vodnih virov. Nosilec teh sprememb je lahko samo visoko 
in vsestransko izobražen delovni človek. Samo razredna 
zavest, v katere temelju je kombinacija tehnološkega, eko- 
loškega in humanističnega znanja, lahko postane izvor 
boja za ustvarjanje materialnih pogojev za napredek, s tem 
pa tudi izvor za splošno družbeno in človeško osamosvo- 
jitev. 

Čedalje hitrejši napredek znanosti in tehnologije, kljub 
številnim oviram (nedostoponost vrste informacij, zlasti o 
bazičnih tehnologijah) v dobri meri temelji na internaci- 
onalnem značaju znanosti in znanja. Znanstveni in tehno- 
loški razvoj države bo temeljil na znanjih, ki bodo ustvar- 
jena zunaj Jugoslavije, ter na tistih, ki jih moramo ustvariti 
sami, njihovo razmerje pa moramo smotrno vzpostaviti v 
skladu z možnostmi Jugoslavije. 

Sodobni tehnološki razvoj zahteva večje napore vse 
družbe, da bi osvojili čim boljše mesto na svetu. Cim 
manjša je država, tem bolj mora biti pripravljena, da hitro 
in smotrno usmerja ter koncentrira svoje sile ter človeške 
in materialne potenciale v glavne smeri razvoja. 

Strategija tehnološkega razvoja je glavni planski okvir 
za prihodnji razvoj družbenih proizvajalnih sil. Bistveni 
razlogi, ki nas opozarjajo na to, da je treba opredeliti in 
voditi enotno strategijo tehnološkega razvoja SFRJ, izha- 
jajo iz: ustavne obveznosti, da si morajo narodi in narod- 
nosti Jugoslavije skupaj prizadevati za razvoj materialne 
osnove družbe in enotnega jugoslovanskega trga; varstva 
socialističnega samoupravnega sistema in njegove 
obrambe; nujnosti prehoda z ekstenzivnega na intenzivno 
gospodarjenje; nujnosti enotnega pristopa vseh zaintere- 
siranih subjektov k transferju tehnologije iz tujine ter 
znahstvenotehnološkem sodelovanju z drugimi državami; 
uresničevanja naše strateške opredelitve na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Opira- 
nje na lastne moči se zagotavlja z znanstvenoraziskoval- 
nim delom, ki generira tehnologije in njihovo uporabo. 

Sedanje zaostajanje Jugoslavije v primerjavi z razvojem 
podobno velikih držav in s podobnimi možnostmi na 
področju znanosti in tehnologije mora biti premagano. 
Zato morajo biti smeri tehnološkega razvoja države ambi- 
ciozne in objektivno zahtevne za uresničevanje. Glavna 
opredelitev v strategiji tehnološkega razvoja Jugoslavije 
mora biti usmerjena v dvigovanje tehnološke ravni na vseh 
področjih, zlasti proizvodnih in družbenih dejavnosti, s 
prodorom v informacijske tehnologije, biotehnologijo, 
nove materiale, fleksibilne proizvodne tehnologije in teh- 

nologije nove energetike, kar naj bi spodbujalo in razvijalo 
tehnologije sodobnih gospodarskih in ekonomskih si- 
stemov. 

Tej opredelitvi moramo podrediti lastna znanstvenorazi- 
skovalna prizadevanja, transfer tehnologije ter medna- 
rodno znanstveno-tehnološko sodelovanje. 

V celotnem razvoju države je dosežena raven, na kateri 
ni mogoče spodbujati samo kvantitete v gospodarjenju, 
temveč morajo biti v ospredju kakovost, tehnološka raci- 
onalnost, boljša organizacija in produktivnost, ki temeljijo 
na uporabi znanja in znanosti. 

Razvoj in uporaba bazičnih tehnologij bosta prispevala 
k povečanju in spremembi strukture zaposlenosti tako v 
proizvodnih kot v storitvenih in družbenih dejavnostih, 
vendar le če se bo ustrezno spremenila kvalifikacijska 
struktura kadrov. S tem, ko bomo povečali humanizacijo 
dela in zboljševali delovne pogoje, tako da bomo delovno 
silo zamenjali z avtomati, bomo odpirali nova delovna 
mesta pri projektiranju in programiranju tehnoloških pro- 
cesov ter pri številnih drugih ustvarjalnih dejavnostih. 

Zaradi dezintegracijskih gospodarskih tokov v minulem 
obdobju so družbeni kapital in posamezni tehnološki 
sistemi toliko razbiti, da števil organizacije združenega 
dela danes niso resni gospodarski in tehnološki dejavniki. 
Zato je nujno razvijati združevanje in/ali integracijske pro- 
cese vseh temeljnih subjektov tehnološkega razvoja. 

Za nadaljnji tehnološki razvoj države moramo nenehno 
širiti dvostransko in večstransko mednarodno sodelova- 
nje. Učinki mednarodnega sodelovnja bodo odvisni pred- 
vsem od rezultatov našega lastnega prispevka k svetov- 
nemu znanju ter sposobnosti asimilacije znanja in tehno- 
logij, pridobljenih z izmenjavo. V enakopravno medna- 
rodno sodelovanje se bomo lahko vključevali toliko, koli- 
kor bomo sposobni za proizvodnjo novega znanja, če bo 
to znanje zanimivo za tuje partnerje in če bo veljalo toliko 
kot znanje, ki ga lahko od njih dobimo z izmenjavo. 
Pogoj za uresničevanje strategije tehnološkega razvoja 
SFRJ so tudi graditev enotnega sistema znanstveno-teh- 
noloških informacij, brez katerega ne bomo mogli uresni- 
čiti integracije jugoslovanskih znanstvenoraziskovalnih 
dejavnosti, učinkovito mednarodno znanstveno sodelova- 
nje ter koordiniran in smotrn transfer tehnologije iz tujine. 
Ta sistem je nujen zlasti za uresničevanje vloge Jugosla- 
vije kot dajalke tehnologije državam v razvoju. 

V strategiji je težišče postavljeno na: (a) smeri razvoja 
bazičnih tehnologij in njihovo vlogo v razvoju, intenzifika- 
ciji in prestrukturiranju proizvodnje ter pospeševanju 
družbenih dejavnosti; (b) skupne programe, s katerimi se 
uresničujejo smeri tehnološkega razvoja bazičnih tehno- 
logij; (c) kriterije za izbiro prioritet; in (d) ukrepe za 
uspešno uresničevanje določene strategije. 

Glavni pogoj za uresničevanje strategije tehnološkega 
razvoja SFRJ je nenehno sprejemanje in izvajanje ustrez- 
nih ukrepov podpore znanstvenemu tehnološkemu raz- 
voju vseh družbenih subjektov. Ta strategija pa bo lahko 
uresničila svojo vlogo ne glede na ukrepe podpore za 
njeno izvajanje le, če bo deloval tako, da bodo imeli 
gospodarski subjekti motiv za vlaganje v povečanje sklada 
znanja in svoj tehnološki razvoj. Samo tisti gospodarski 
subjekti, ki delujejo v razmerah konkurenčnega trga in 
ekonomske prisile, bodo lahko ne glede na svojo velikost, 
nosilci tehnološkega napredka. 

Z izvajanjem ukrepov, ki jih predvideva ta strategija, se 
bo v Jugoslaviji izboljšala splošna prehodnost gospodar- 
skega sistema za inovacijsko in ustvarjalno dejavnost, kar 
bo zmanjšalo odliv jugoslovanskih kadrov v tujino in omo- 
gočilo vrnitev tistih, ki se želijo vrniti. 

1. CILJI 
Tehnološki razvoj Jugoslavije v naslednjem obdobju je 

ogrodje celotnega družbenoekonomskega razvoja države. 
Temeljni cilji tehnološkega razvoja države so: 
- zmanjšanje velike tehnološke in razvojne odvisnosti Jugo- 

slavije od okolja s čim hitrejšim razvojem lastnih tehnologij in 
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njihovo uporabo v proizvodnji in družbenih dejavnostih; 
- doseči sposobnost za kritično izbiro, uvedbo in oplemeni- 

tenje uvoženih tehnologij in njihov nadaljnji razvoj; 
- krepitev izvozne sposobnosti gospodarstva ter doseči 

sposobnost za enakopravno mednarodno gospodarsko sode- 
lovanje; 

- usposabljanje virov in potencialov manj razvitih regij 
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države, da bi zmanjšali sedanje tehnološke razlike znotraj 
države; 

- prestrukturiranje gospodarstva v skladu s potrebami v 
prihodnosti, vševši pravočasno in smotrno modernizacijo in 
preusmeritev zmogljivosti ter zmanjšanje porabe dela, materi- 
ala in energije na enoto proizvoda; 

- zagotovitev večjih možnosti za zaposlovanje z intenzivnim 
usposabljanjem kadrov za tehnologije in dejavnosti prihod- 
nosti; 

- izboljšanje kakovosti življenja (povečanje humanizacije 
dela, varstvo človekovega okolja in prostorska ureditev, zbolj- 
šanje zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja in 
splošne tehnične kulture prebivalstva, prometa, kulturnega 
življenja itd.). 

Bistven pogoj za uresničitev teh ciljev je vzpostavitev takš- 
nega sistema stimulacije in upravljanja tehnološkega razvoja, 
ki bo omogočil hiter odziv na tehnološke spremembe v svetu 
ter največje aktiviranje domačih tehnoloških in drugih dejav- 
nikov v razvoju proizvajalnih sil. Samo tisti gospodarski sub- 
jekti, ki delujejo v razmerah gospodarske konkurence, se 
spuščajo v veliko in tvegano delo znanstvenih in tehnoloških 
raziskovalnih projektov. To je tudi pot in enaka priložnost za 
vse gospodarske subjekte, da se dokažejo v zdravi konku- 
renci. Konkurenčnost na trgu blaga in storitev ima vlogo 
najboljšega »administratorja« za učinkovitost tehnološkega 
razvoja, saj nikakršen državni in administrativni napor sam po 
sebi ne more potegniti tehnološkega razvoja naprej. Naloga 
države je, da ustvari možnosti, da bi bil znanstvenotehnološki 
razvoj mogoč, ustrezno intenziven in usmerjevan. 

2. SMERI TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

Smeri tehnološkega razvoja države, zlasti pa skupni pro- 
grami, temeljijo na; trendih znanosti in tehnologije v razvitem 
svetu; hitrosti sprememb, ki se v njihovem okviru dogajajo; 
ocenah prihodnosti, ki je pred znanostjo in tehnologijo; sta- 
nju na področju gospodarstva, znanosti in družbene nad- 
stavbe ter strategiji družbenoekonomskega razvoja države. 

Kjerkoli je to mogoče in ekonomsko upravičeno, se bodo 
razvijale tehnologije in dejavnosti, v katerih imamo ali lahko 
dosežemo komparativne prednosti v primerjavi z drugimi 
regijami v svetu, predvsem pa tiste tehnologije, na podlagi 
katerih se lahko poveča izvoz proizvodov in storitev. 

Tehnologije, ki jih imamo, bomo povsod, kjer bo to možno, 
izboljšali z inovacijami. Razvoj, uporaba in difuzija bazičnih 
tehnologij ter njihovo prepletanje s sedanjimi, klasičnimi teh- 
nologijami, pa mora imeti glavno vlogo pri dviganju produk- 
tivnosti proizvodnje in drugih kvalatetivnih dejavnikov gospo- 
darjenja. 

Sprejeti moramo tehnologije, ki se »selijo« iz industrijsko 
razvitih držav, če prispevajo k večji izvozni sposobnosti 
gospodarstva, če ne delujejo negativno na humanizacijo dela, 
ne onesnažujejo okolja, če so sodobnejše in če imajo večjo 
perspektivo od tehnologij, s katerimi razpolagamo, če so 
energetsko in surovinsko boij ekonomične in če je možen 
njihov nadaljnji domači razvoj. 

Glede na že doseženo stopnjo industrializacije države 
bomo morali v prihodnje vztrajati pri tehnološko zahtevnejših 
proizvodih. To ne pomeni, da bomo v Jugoslaviji opustili 
tehnološko enostavnejšo proizvodnjo, temveč da bomo vlaga- 
nje v omenjeno proizvodnjo in širjenje njenih zmogljivosti 
podpirali manj kot pa vlaganja v tehnološko zahtevnejšo pro- 
izvodnjo. Poleg tega moramo v okviru politike regionalnega 
razvoja reševati tudi problem razporeditve proizvodnje zno- 
traj Jugoslavije. 

Reševati moramo tudi vprašanje premikanja tehnologij iz 
naše države, da Jugoslavija ne bi postala prenaseljena s 
tehnologijami, ki so že preživete za svojo stopnjo razvoja, so 
pa drugim državam v razvoju še vedno potrebne in zanje 
sprejemljive. Premičnost tehnologij navzven ni sama zase, 
ideološko in politično negativna kategorija, če gre za tehnolo- 
gije, ki utegnejo biti koristne za druge države. 

Glavna 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. Poleg tega, da omogočajo nove proizvode 
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in proizvodnjo, so bazične tehnologije tudi glavni dejavnik 
modernizacije in povečanja učinkovitosti sedanjih klasičnih 
proizvodenj in tehnologij na vseh področjih uporabe. 

Razvoj bazičnih tehnologij mora biti selektiven. Na podlagi 
njihove dane in možne širine moramo z ugotavljanjem in 
analizo vseh potrebnih in razpoložljivih možnosti in virov 
nenehno izbirati prioritetne smeri osvajanja in spremljanja 
trendov razvoja bazičnih tehnologij, hkrati pa ugotavljati tudi 
vse potrebne pogoje za uresničevanje te opredelitve in pri tem 
upoštevati: 

(a) da je delo v zvezi z razvojem novih bazičnih tehnologij 
smiselno le, če se lahko zagotovi sklop: znanstvena dognanja 
- nova tehnologija - nova proizvodnja - izvozna valorizacija 
nove proizvodnje z ustrezno akumulacijo. Če ta sklep ni 
popolh, tudi rezultat ne bo ustrezen vloženim sredstvom; 

(b) da je velika konkurenca svetovnih centrov tehnološke 
moči vsilila in vedno bolj vsiljuje relativno kratek in vedno 
krajši čas za amortizacijo novih bazičnih tehnologij; 

(c) da ni tehnološkega razvoja in osvajanja novih tehnologij, 
če ni intenzivnega tehnološkega sodelovanja s tujino. 

Možnosti države, da vse razvitejše tehnologije dovede na 
raven komercialne uporabe, so omejene, vendar to ne sme 
vplivati na preveliko omejevanje fronte znanstvenoraziskoval- 
nih projektov iz dveh razlogov: 

- znanstvenoraziskovalna in raziskovalno-razvojna etapa je 
redko nedosegljivo druga (?!), kar pogosto velja za etapo 
industrijskega osvajanja in komercializacije; 

- v tujini se lahko sprotno kupuje samo tista tehnologija, za 
katero je v državi pred tem ustvarjeno znanje z znanstvenora- 
ziskovalnimi in raziskovalno-razvojnimi deli. 

2. 1. Bazične tehnologije 

Nosilci tehnološkega razvoja Jugoslavije bodo tiste organi- 
zacije združenega dela, ki bodo dajale pobude, opredeljevale 
in financirale znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-raz- 
vojne projekte ter programe tehnološkega razvoja iz skupine 
naslednjih bazičnih tehnologij: 

- informacijske tehnologije (mikroelektronika, računalniki, 
telekomunikacije); 
- fleksibilne proizvodne tehnologije in robotike; 
- tehnologije novih materialov; 
- biotehnologije; 
- energetske tehnologije; 
- laserske tehnologije; 
- jedrske tehnologije; 
- vesoljske tehnologije. 
Razvoj in uporabo teh tehnologij moramo uresničevati z 

lastnim znanstvenoraziskovalnim in raziskovalno-razvojnim 
delom in pri tem čim bolj izkoriščati dosežke svetovne znano- 
sti in tehnologije. Pri tem bodo težnje po globini osvajanja 
posameznih tehnologij odvisne od kakovosti razpoložljivega 
znanja, možnosti povečanja števila in kakovosti raziskovalcev 
ter od razpoložljivih sredstev. 

Seznam tehnologij, ki sledi, pomeni pregled objektivno 
potrebnih tehnologij, ki bi jih Jugoslavija morala obvladati z 
ustreznimi in različnimi stopnjami aspiracij. Redni interesi in 
možnosti OZD materialne proizvodnje in OZD znanstvenorazi- 
skovalne in raziskovano-razvojne dejavnosti bodo omejili 
socialno osvajanje vseh navedenih tehnologij. Po analiziranju 
tistih dejavnosti, za katere niso formirani projekti, se utegne 
pokazati potreba po posebni akciji, če bi ostale nepokrite 
pomembne tehnologije ali bi bil skaljen njen sklop, ki zago- 
tavlja uporabo. 

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 računalnikom (CAD/CAM), projektiranje master 
mask za vezja visoke in zelo visoke stopnje integracije; 
- tehnologijo za proizvodnjo: hibridnih integriranih vezij (ten- 
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koplastnih in debeloplastnih), komponent za mikrovalovno 
območje nad 18 GHz, piezokeramike in sestavnih delov na 
bazi piezokeramik, monokristalov in komponent na bazi povr- 
šinskega akustičnega vala. 

Ustvariti moramo tudi bazo (kadre, znanje, opremo) za: 
- raziskovanje in razvoj tehnologije GaAs in tehnologije za 

elemente in sklope visokih hitrosti iz silicija za vezja zelo 
visoke stopnje integracije (VHLSI); 

- za tehnologijo superprevodnosti v mikroelektroniki. 

2.1.1. 2. Računalniki 
Na področju računalnikov se moramo nujno lotiti razisko- 

vanj in razvoja na področju računalniških sistemov, ki so 
integracija arhitekture računalnikov, umetne inteligence, raz- 
poznavanja vzorcev (oblik) in komunikacij. 

V zvezi s tem: 
a) so glavne smeri raziskovanja in razvoja: 
- arhitektura paralelnih računalnikov; 
- naprednejše arhitekture računalnikov (računalniki, ki se 

krmilijo s tokom podatkov, računalniki, ki se krmilijo na zah- 
tevo) ; 

- arhitektura sistemov za obdelavo znanja in za pomoč pri 
odločanju (izvedenski sistemi); 

- arhitektura sistemov za komunikacijo človek - stroj; 
- arhitektura sistemov za avtomatsko krmiljenje zahtevnih 

tehnoloških procesov; 
- softversko inženirstvo; 
b) moramo zagotoviti razvoj in proizvodnjo računalnikov 

kot sestavnih delov (podsistemov) zapletenih sistemov; 
c) moramo zagotoviti najširšo uporabo računalnikov: 
- pri projektiranju, konstruiranju in proizvdnji (CAD/CAM 

tehnologija); 
- pri kontroli in krmiljenju tehnoloških procesov; 
- pri komunikacijah; 
- pri informacijskih sistemih; 
- pri krmiljenju na področju organizacijskih sistemov; 
- pri negospodarskih dejavnostih (izobraževanju, zdrav- 

stvu, upravi itd.); 
- na področjih, ki prispevajo k humanizaciji dela, večji 

produktivnosti in večji kakovosti izdelkov. 

2.1.1.3. Telekomunikacije 
Na področju telekomunikacij moramo zagotoviti enotno 

raziskovanje razvoja in proizvodnje digitalnih telekomunika- 
cijskih sistemov in omrežij za krmiljenje z računalniki, pri tem 
pa maksimalno uporabljati domače vire: znanja, opreme, teh- 
nologije, sestavnih delov, komponent in materialov. 

V zvezi s tem so glavne naloge tehnološkega razvoja na 
področju telekomunikacij: 
- graditev digitalnega ingriranega sistema zvez s končnim 

ciljem, da se v državi uresniči enotno digitalno omrežje inte- 
griranih služb; 

- zaščita sistema za zveze; 
- razvoj širokopasovnih sistemov zvez (optičnih, satelitskih 

in radiorelejnih); 
- razvoj satelitske in kabelske difuzije; 
- razvoj mobilnih radijskih omrežij; 
- razvoj opreme in sredstev za obdelavo podatkov in avto- 

matizacijo poslovanja. 
Enotno lastno raziskovanje in razvoj moramo organizirati in 

usmerjati tako, da bo čim bolj zagotovljena graditev teh siste- 
mov z domačimi proizvodi (tehnologijami, sestavnimi deli in 
materiali). 

Pri proizvodnji telekomunikacijske opreme sedanjih proiz- 
vodnih programov ni potrebno širiti z novimi inačicami iste 
tehnološke generacije z nakupom licenc. 

2.1.2. Fleksibilne proizvodne tehnologije in 
robotika 

2.1.2.1. Fleksibilne proizvodne tehnologije 
Tehnološka usmeritev na področju fleksibilnih tehnologij je 

doslej pri novih tenologijah, izraženih s sodobnimi visoko 
produktivnimi delovnimi sred§tvi, temeljila na informacijski 
tehnologiji, tehnologiji numeričnega krmiljenja, robotiki in 

sofware tehnologiji. V naslednjem obdobju moramo tehnolo- 
ški razvoj usmeriti v integracijo in povezovanje fleksibilnih 
tehnoloških sistemov s popolno implementacijo elementov 
umetne inteligence (razpoznavanje, učenje, sklepanje), kar jih 
bo spremenilo v inteligentne tehnološke sisteme, ki so pod- 
laga za vzpostavitev nove generacije tovarn. 

Glavne smeri raziskovanja in razvoja v zvezi s tem so: 
- postopki za kooperativno krmiljenje robotov na fleksi- 

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

nološke linije in celice; 
- računalniško integrirana proizvodnja (CIM); 
- izvedenski programi za določanje modelov robotov, ki se 

uporabljajo pri reševanju problemov na strateški ravni krmi- 
ljenja robotov; 

- inteligentni industrijski roboti, strategija učenja, izveden- 
ski sistemi; 

- integracija fleksibilnih tehnoloških linij v industrijskih 
panogah. 

2.1.2.2. Robotika 
Na področju robotike so glavne smeri tehnološkega raz- 

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

dinamike aktivnih mehanizmov robotov. 
Končni cilj je doseči lastne rešitve in uporabo robotov ter 

manipulatorjev: 
- pri proizvodnji zaradi povečanja produktivnosti dela, 

kakovosti proizvodov in humanizacije dela; 
- pri javni varnosti; 
- pri posebnih uporabah. 

2.1.3. Tehnologije novih materialov 

Obvladovanje 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: 

a) v materiale, ki se že uporabljajo zaradi pridobivanja 
materialov višje kakovosti: 

- jelka z višjo trdnostjo, sposobno za spajanje z varjenjem 
in s povečano odpornostjo proti utrujenosti in lomu; 
- zlitin na bazi bakra, aluminija, cinka in svinca s konstruk- 

cijskimi karakteristikami, ki so boljše od sedanjih; 
- kovinskih prahov, platiniranih kovin, zelo čistih kovin itd.; 
- višje kakovosti organsko-tehničnih materialov?: 
- višje kakovosti drugih materialov. 
Pri teh materialih moramo smeri razvoja usmeriti tudi v 

sodobne tehnologije predelave kovin (oblikovanje, zvarjanja, 
termična obdelava, izostatično stiskanje): 

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

ultradrobnimi zrni); 
- ogljikova, optična in druga vlakna, vševši tudi vlakna iz 

organskih materialov; 
- raziskovanje in razvoj tehnologije proizvodnje polimernih 

materialov; 
- magnetne materiale visokega energetskega produkta; 
- nove tipe umetnih smol; 
- materiale in polizdelke za izdelavo kompozitnih materi- 

alov; 
- materiale za izdelavo elektronskih in optoelektronskih 

komponent; 
- oplemeniteni premog kot tehnološko surovino; 
c) v keramične materiale. 
Z raziskovanjem, razvojem, osvajanjem proizvodnje in pro- 

izvodnjo teh materialov je mišljeno osvajanje novih tehnolo- 
gij, kot so: 

- pridobivanje zelo čistih kovin in zlitin s taljenjem v vaku- 
umu, z vakuumsko destilacijo in z drugimi metodami; 
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- predelava kovin v vakuumu in pridobivanje proizvodov v 
vakuumu (uparjanje, tenke plasti idr.); 

- pridobivanje in obdelava monokristalov; 
- difuzija; 
- fotolitografija; 
- obdelava in spajanje keramičnih materialov ter zaščite 

površin (fizikalne, kemične in elektrokemične); 
- pridobivanje optičnih vlaken in cevi z majhnim preme- 

nom ter konstruktivnih keramičnih elementov. 
Nujna sta raziskovanje in razvoj sodobnih metod za karak- 

terizacijo konstrukcijskih in drugih lastnosti materialov, zlasti 
novih. 

2.1.4. Biotehnologija 

Na področju biotehnologije moramo vzpostaviti enotno 
znanstvenoraziskovalno bazo v genetskem inženirstvu ter na 
podlagi agrotehnologije in genetskega inženirstva razviti in 
osvojiti ustrezne proizvodnje postopke: 
- v proizvodnji monoklonskih protiteles za medicinsko upo- 

rabo in za znanstvenoraziskovalno delo; 
- pri proizvodnji biološko aktivnih substanc za uporabo v 

zdravstvu (farmacevtska industrija: antibiotiki, cepiva, hor- 
moni, encimi, imunoproteini, diagnostična sredstva); 
- pri proizvodnji hrane; 
- pri predelavi primarnih in sekundarnih produktov kmetij- 

ske proizvodnje; 
- pri proizvodnji agensov za procesne industrije (encimi 

bioaktivne substance z majhno molekulsko težo); 
- pri optimizaciji encimskih in drugih biotehnologij (biore- 

aktorji, fermentorji, merilni in kontrolni instrumenti); 
- pri pridobivanju novih surovin in energije iz biomase; 
- pri proizvodnji surovin (ekstrakcija kovin, zboljšanje stop- 

nje izkoriščenosti naftnih vrelcev); 
- pri varstvu človekovega življenjskega okolja (dekontami- 

nacija z biorazkrajanjem onesnažujočih materialov). 

2.1.5. Energetske tehnologije 

Smeri razvoja na področju energetskih tehnologij so: 
a) tehnologija primarne transformacije domačih goriv; 
b) tehnologija izkoriščanja nekonvencionalnih virov energije; 
c) energetske tehnologije prihodnosti; 
d) tehnologije smotrne uporabe energije. 

Posebno pozornost moramo nameniti programiranju in 
uresničevanju neposrednih ukrepov pri povečanju stopnje 
izkoriščenosti energetskih potencialov in pri pospeševanju in 
posodabljanju tehnologij, v katerih se bo pomembneje zmanj- 
šala specifična poraba energije, pri plansko in sistematično 
najširšem družbenem dolgoročnem angažiranju, pri zboljša- 
nju odnosa do energije in njene smotrne uporabe in varčeva- 
nja ter pri zmanjšanju emisije škodljivih snovi. 

a) Tehnologija primarne transformacije domačih virov ener- 
gije 

Ta tehnologija bo kot končen rezultat dala: 
-sistem za učinkovito uporabo nizkokaloričnih premogov v 

termoelektrarnah in toplarnah, vštevši tudi kombinirano pri- 
dobivanje toplotne in električne energije ter postopke za 
povečanje koeficientov koristnega delovanja spreminjanja 
toplotne energije v električno energijo; 

- sistem za pridobivanje energije v procesni in živilski 
industriji in kmetijstvu (generatorji toplega zraka, vrelih pli- 
nov, tople tehnološke vode in pare), ki temelji na zgorevanju v 
fluidizirani plasti z možnostjo izkoriščanja biomase in odpad- 
nih materialov; 

-tehnologije za sekundarno in terciarno izkoriščanje nafte; 
- elektrokemične sisteme za pridobivanje električne ener- 

gije; 
- sodobne tehnologije za odkrivanje, transport, odlaganje 

in skladiščenje premoga; 
- tehnologije za pripravo vode; 
- tehnologije za čiščenje dimnih plinov in odplak. 
b) Tehnologija izkoriščanja nekonvencionalnih virov ener- 

gije 
Zaradi ekonomičnega izkoriščanja in uporabe na različnih 

področjih moramo uvesti sisteme: 
- za zbiranje, transport, pripravo, skladiščenje in zgoreva- 

nje odpadne biomase v kmetijstvu in drugih industrijah; 

- za učinkovito izkoriščanje sončne energije za ogrevanje; 
- za učinkovito izkoriščanje sončne energije in energije 

vetra za pridobivanje električne energije za posebne namene; 
- za izkoriščanje geotermalne energije. 
c) Energetske tehnologije prihodnosti 
Zaradi priprave za osvajanje energetskih tehnologij prihod- 

nosti moramo osvojiti: 
- visoko temperaturno tehnologijo plazmageneratorjev; 
- kriogeno tehnologijo superprevodnih magnetov; 
- tehnologijo tekoče kovine in hladne plazme kot delov- 

nega medija v energetskih procesih; 
- tehnologijo uplinjanja in utekočinjanja premoga; 
- tehnologijo za izkoriščanje oljnih skrilavcev. 
d) Tehnologija smotrne uporabe energije 
V skladu s sodobnimi tendencami za učinkovito izkorišča- 

nje razpoložljivih energetskih sistemov moramo osvojiti: 
- sistem za pridobivanje podatkov, evidentiranje in uprav- 

ljanje porabe energije na delovne organizacije, občine, pokra- 
jini, republike in federacijo; 

- sistem za evaluacijo ukrepov in postopkov za smotrno 
uporabo energetskih virov; 

- postopke za modeliranje energetskih sistemov v delovni 
organizaciji, občini, pokrajini, republiki in federaciji zaradi 
njihove optimizacije. 

Zaradi smotrnega pridobivanja in uporabe energije 
moramo zboljševati: 
- varčevanje energije in goriva; 
-toplotno izolacijo, zlasti zgradb; 
- enotnost energetskega sistema in prenosnega omrežja; 
- ekonomičnost motorjev SUS; 
- javni promet in drugo. 

2.1.6. Laserske tehnologije 

a) Glavne smeri raziskovanja in razvoja na področju laser- 
skih tehnologij so: 

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

- laserji trdnega stanja s težišči na laserjih, ki sevajo v 
območju 1-3 mikronov; 
- polprevodniški laserji; 
- nelinearna optika. 
S temi usmeritvami je mišljeno tudi obvladovanje tehnolo- 

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

b) Najširšo uporabo laserjev moramo zagotoviti: 
- v industriji - za obdelavo materialov ter uvedbo in 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. 

2.1.7. Jedrske tehnologije 

Na področju jerskih tehnologij zajemajo smeri razvoja: 
a) tehnologijo jedrskih energetskih postrojev; 
b) tehnologijo jedrskega gorivnega ciklusa; 
c) tehnologijo raziskovalnih jedrskih reaktorjev; 
d) tehnologijo zaščite pred jedrskim sevanjem. 

a) Tehnologija jedrskih energetskih postrojev 
S to tehnologijo moramo osvojiti: 
- projektiranje, graditev in obratovanje; 
- projektiranje, izdelavo specialnih materialov, proizvodnjo 

komponent in sistemov; 
- zagotavljanje jedrske varnosti, kakovosti komponent, 

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

skih energetskih postrojev. 

b) Tehnologija jedrskega gorivnega ciklusa 
S to tehnologijo moramo osvojiti: 
- obogatitev urana; 
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- tehnologijo pridobivanja težke vode; 
- proizvodnjo gorivnih elementov; 
- tehnologijo predelave izrabljenega goriva; 
- tehnologijo za predelavo in odlaganje radioaktivnih od- 

padkov; 
- tehnologijo proizvodnje goriva z mešanimi oksidi pluto- 

nija in urana. 

c) Tehnologija raziskovalnih jedrskih reaktorjev 
Zaradi zagotovitve pogojev za osvajanje tehnologije jedr- 

skega gorivnega ciklusa, specialnih materialov in opreme, 
moramo nujno osvojiti. 

- projektiranje, graditev in obratovanje poskusnih razisko- 
valnih reaktorjev; 

- tehnologijo obsevanja konstrukcijskih materialov, goriva 
in drugih materialov; 
- preiskovanje obsevanih materialov. 

d) Tehnologija zaščite pred jedrskim sevanjem 
Zaradi zavarovanja delavcev v jedrskih prostorih, okoli- 

škega prebivalstva in narave moramo nujno osvojiti: 
- proizvodnjo specialnih instrumentov za merjenje radio- 

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

za zaščito pred jedrskim sevanjem; 
- metode in materiale za dekontaminacijo. 

2.1.8. Vesoljska tehnologija 

Na področju vesoljske tehnologije moramo nujno zagotoviti 
enotno dvostransko in večstransko povezovanje z državami, 
ki so neposredno angažirane na tem področju, oziroma vklju- 
čevanje v kako mednarodno organizacijo, specializirano za 
posamezne dejavnosti, ali vesoljske agencije, zaradi dobiva- 
nja rezultatov vesoljskih raziskovanj in lastnega usposablja- 
nja za njihovo interpretacijo in uporabo. 

Razlogi so naslednji; 
1) Vesoljska tehnologija je neposredno in/al posredno 

vstopila na vsa področja človekovega delovanja. V nekaterih 
med njimi (telekomunikacije, meteorologija, daljinska detek- 
cija za odkrivanje zemeljskih virov in novih virov energije, 
kontrolo hidroloških razmer, razvoj kmetijskih kultur itd.) si 
nadaljnjega napredka ne moremo zamisliti brez uporabe 
rezultatov, doseženih na tem področju; 

2) za Jugoslavijo v bližnji prihodnosti ni možnosti, da bi 
samostojno z lastnimi sredstvi zagotovila pogoje za uporabo 
izsledkov vesoljske tehnologije v svojem razvoju; 

3) sleherno zanemarjanje uporabe vesoljske tehnologije v 
gospodarskem razvoju in splošnem napredku države utegne 
biti v prihodnosti nevarno, celo usodno za državo, glede na 
pomen, ki ga ima ta tehnologija ne le za blaginjo, temveč tudi 
za obrambo pridobitev in varnost države v celoti. 

2.1.9. Družbene vede, pomembne za tehnološki 
razvoj 

Tehnološki razvoj ima neposredne družbene implikacije, 
ključna tehnološka raziskovanja in razvoj pa morajo sprem- 
ljati tudi ustrezne družbene vede, kot so ekonomija, sociolo- 
gija, politologija, psihologija, pedagogija, andragogija, filozo- 
fija, lingvistika, informativna dejavnost, organizacija dela in 
poslovanja, ekologija itd. Izogniti se moramo deljenosti zna- 
nosti na tisto, ki zastopa interese kapitala, in tisto, ki skrbi za 
interese delavcev in ki je sicer pogosto prisotna v nekaterih 
tržnih gospodarstvih, ter zagotoviti, da v skupnih programih 
razvoja tehnologije sodelujejo istočasno vse odločilne znan- 
stvene discipline, da bi se pravočasno zmanjšali možni kon- 
flikti med tehnologijo in ekologijo, tehnologijo in zaposle- 
nostjo idr. 

2.2. Fundamentalna in uporabna 
raziskovanja za razvoj novih bazičnih 
tehnologij 

Znanstvena podpora za razvoj novih tehnologij obsega 
spremljanje trendov sodobne znanosti v svetu ter dojemanje 
osnovnih zakonitosti, potrebnih za razvoj navedenih tehnolo- 
gij, ter ustvarjanje materialnih in kadrovskih možnosti za 
uspešno eksperimentalno in teoretično znanstvenorazisko- 
valno delo za usmerjeno raziskovanje in razvoj lastnih tehno- 
logij. 

V skladu s strateškimi smermi tehnološkega razvoja države 
obsega znanstvena podpora za razvoj novih tehnologij funda- 
mentalna raziskovanja s področja fizike, kemije, biologije in 
matematike ter uporabna raziskovanja v teoriji informacij in 
komunikacij, krmiljenja, umetne inteligence, razpoznavanja 
oblik in z drugih področij. 

a) Fundamentalna raziskovanja s področja fizike morajo 
obsegati predvsem: fiziko kondenziranega stanja (fizika pol- 
prevodnikov - anorganskih in organskih super rešetk), fiziko 
kovin in organskih prevodnikov, vštevši interdisciplinarno 
področje fizike površin, kvantne elektronike in nelinearne 
optike, fiziko plazme, atomsko in molekularno fiziko in posa- 
mezna področja klasične fizike (optika, akustika, nelinearna 
mehanika itd.), ter fundamentalna raziskovanja v jedrski fiziki 
in fiziki elementarnih delcev. 

b) Uporabna raziskovanja v fiziki in mejnih disciplinah: 
nova goriva in viri energije, procesi v nizkotemperaturni 
plazmi, učinek sevanja in lastnosti materialov, sprememba 
lastnosti materialov z nalaganjem prevlek, razvoj materialov 
za optične pomnilnike, pridobivanje nuklearno čistih materi- 
alov, tenkoplastni filtri, senzorji in aktivne strukture, materiali 
za elektronske in optoelektronske komponente, zaščita elek- 
tronskih komponent in materialov pred sevanjem, tenko- 
plastne super prevodne strukture, tenkoplastne interkovinske 
spojine, kompozitni materiali in keramike, zanesljivost, 
obraba, utrujenost in lom materiala, nove metode preskuša- 
nja (predvsem nedestruktivne metode) ter on line in CA pre- 
skušanja, metode matematičnega modeliranja obnašanja 
materiala (vštevši CAD metode). 

c) Fundamentalna raziskovanja s področja aroganske in 
organske analitične kemije: nove reakcije in reagensi v organ- 
ski kemiji, kemiji polimerov, ionizirno sevanje in polimerni 
sistemi, sinteze novih neorganskih spojin in njihove lastnosti, 
procesi ekstrakcije in absorbcije, kemija površin in mejnih 
faz, fenomeni prenosa mase in toplote, novi katalizatorji in 
njihove lastnosti, kemična in izotopna sprememba, struktura 
in stabilnost molekul, fotokemični procesi, laserska fotoke- 
mija, termodinamika in kinetika kemičnih reakcij, proučeva- 
nje materialov: struktura in defekti, procesi in reakcije v 
kondenziranih sistemih, lastnosti, nove analitične metode in 
reagensi, raziskovanje na področju biokemije, elektroliza in 
elektrokemično spreminjanje energije, proučevanje feno- 
mena korozije. 

d) Usmerjena raziskovanja v kemiji: kemični viri energije, 
nevtralizacija onesnaževalcev vode in zraka, procesi separa- 
cije, uplinjanja in utekočinjanja. 

e) Uporabna raziskovanja, zlasti na področju fizikalne 
kemije, s področij: reakcijska kinetika, kinetika procesov v 
trdnem stanju, tekočinah in plinih, elektrokemija, fotokemija, 
kemična kataliza, sorodna področja biofizikalne kemije, pro- 
cesi z membranami biološkega pomena, vse vrste spektrosko- 
pij, ki so mejno področje glede na kemijsko fiziko. 

f) Fundamentalna raziskovanja na področju mikrobiologije, 
biokemije, genetične in molekularne biologije, predvsem mul- 
tidisciplinarno proučevanje z vidika kemije, biofizike, termo- 
dinamike, elektronike itd. 

g) Usmerjena raziskovanja v biologiji: učinek industrijskih 
in energetskih objektov in odpadkov na okolje in biosfero, 
ekofiziologija, primarna in sekundarna bioprodukcija organ- 
ske mase, lastnosti biomase (kot energetskega goriva in kot 
hrane), razvoj hidrorastočih in energetsko vrednih vrst bio- 
mase. 

2) Fundamentalna in uporabna raziskovanja v geologiji, 
usmerjena v izpopolnjevanje znanja o litosferi, iskanje in 
smotrna uporaba novih virov mineralnih surovin in talnih 
voda, seizmologija in razvoj potresnega inženirstva v skladu z 

priloga poročevalca 21 



geotektonskim sklopom in litofizikalnimi značilnostmi ozem- 
lja naše države. 

2.3. Skupni programi 

Osvajanje, razvoj in uporaba novih tehnologij, zlasti bazič- 
nih, je zelo zapleten proces, saj vključuje poleg fundamental- 
nih raziskovanj tudi uporabna raziskovanja in razvojno delo 
ter številne dejavnosti eksperimentalno proizvodnega in pro- 
izvodnega značaja, izbiro in razvoj materialov, komponent in 
orodja, proizvodnih linij, postopkov itd. Za plasiranje nove 
tehnologije je nujna tudi logistična podpora, s katero se 
zagotavlja neovirano in stalno delovanje nove tehnologije v 
eksploatacijskih razmerah. Da bi preprečili zaostajanje in 
izboljšali eksploatacijske značilnosti nove tehnologije, je 
nujen permanentni ritem inovacij. Navedene dejavnosti se 
brez ustreznih kadrov ne morejo uresničevati ne-le na 
področju uporabnih in razvojnih raziskovanj, temveč tudi na 
področju uvajanja v proizvodnjo in v sami proizvodnji in brez 
ustrezne, pogosto drage opreme. Vse to skupaj najpogosteje 
presega kadrovske, materialne in organizacijske možnosti 
katerekoli znanstvene in/ali proizvajalne organizacije, regije, 
pokrajine in republike. Na teh ravneh ni mogoče in tudi ni 
potrebno kompletno opremiti laboratorijev in obratov vsa- 
kega raziskovalnega subjekta. 

Zato je osvajanje in razvoj novih tehnologij možno smotrno 
uresničiti le z izbiro in uresničevanjem skupnih in enotnih 
programov, z delitvijo dela, specializacijo in skupnimi vlaganji 
v raziskovalno-razvojno dejavnost celo tistih gospodarskih 
subjektov, katerih proizvodi so med seboj konkurenčni na 
trgu blaga in storitev. 

Skupni programi osvajanja in razvoja novih tehnologij 
morajo biti izbrani selektivno, pri čemer moramo dosledno 
upoštevati tudi zagotavljanje vseh elementov podpore za nji- 
hovo realizacijo in normalno uvajanje v proizvodnjo. Fron- 
talno lotevanje razvoja novih tehnologij brez ustrezne tehno- 
ekonomske analize njihove upravičenosti utegne dati povsem 
nasprotne učinke z zelo težkimi ekonomskimi, socialnimi in 
drugimi posledicami. Po drugi strani pa, če ne bodo oprede- 
ljeni in uresničeni skupni programi in njihovi rezultati ne bodo 
uporabljeni v proizvodnji, ne bomo mogli uresničiti niti inte- 
grativnih namenov strategije tehnološkega razvoja Jugosla- 
vije. 

Predloge skupnih programov pripravlja in njihovo razčleni- 
tev na projekte in delitev dela z dogovorom opravlja združeno 
delo in njegove plansko-poslovne in poslovne skupnosti ter 
znanstvene institucije ob koordinaciji pristojnega zveznega 
upravnega organa, ki bo koordiniral izbiro skupnih progra- 
mov in izbiro odgovorne institucije v okviru konzorcija za 
izvedbo projektov, oceno in podporo za uporabo rezultatov, 
pomembnih za skladen tehnološki razvoj države. 

Glede na posebnost fundamentalnih in uporabnih razisko- 
vanj bodo konzorcije za realizacijo projektov za to raziskova- 
nje formirale znanstvenoraziskovalne in raziskovalne raz- 
vojne organizacije tudi če ne bi bilo mogoče najti zainteresira- 
nih OZD materialne proizvodnje. 

Po sedanji ugotovitvi potreb so skupni programi: 

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

nent VLSI in sestavnih delov (32-bytni mikroprocesor, pomnil- 
nik U/l vmesni sklopi idr.). 

2. Raziskovanje in razvoj novih tehnologij na podlagi GaAs, 
elementov in sestavov velikih hitrosti na podlagi silicija in 
superprevodnosti. 

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

Na področju računalniške tehnike 
1. Raziskovanje in razvoj arhitekture (hardvvarea in soft- 

warda) računalniških sistemov in omrežij: za procesiranje 
znanja in pomoč pri odločanju (izvedenski sistemi); za komu- 
niciranje med človekom in strojem; za avtomatsko krmiljenje 
zapletenih tehničnih procesov 

2. Razvoj softvvarskega in logističnega inženiristva 
3. Softvvare za umetno inteligenco. 

Na področju telekomunikacij 
1. Razvoj in uvedba enotnega digitalnega telekomunikacij- 

skega sistema v SFRJ z integriranimi službami (ISDN) 
2. Razvoj tehnik za uvedbo enotnega družbenega sistema 

informiranja v SFRJ , 
3. Razvoj in uvedba optičnih komunikacij 

Na področju fleksibilnih proizvodnih tehnologij in robotike 
1. Avtomatizirana tovarna s fleksibilno proizvodnjo in inten- 

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

nih industrijskih panogah 
3. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja inteligentnih indu- 

strijskih robotov 
4. Razpoznavanje scene in govora o robotiki 
5. Roboti v fleksibilnih tehnoloških sistemih 

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, tlake in obremenitve 

3. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja kompozitnih materi- 
alov in tehnologij od izračuna in konstrukcij do končne upo- 
rabe 

4. Raziskovanje, razvoj in proizvodnja keramike za 
ekstremne termomehaniče obremenitve in konstrukcije do 
končne uporabe 

5. Raziskovanje in razvoj tehnologije proizvodnje polimer- 
nih materialov. 

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

jev, sposobnih za degradacijo strupenih 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 bazi genetičnega inženirstva za uporabo v 
medicini, veterini, kmetijstvu in pri varstvu človekovega okolja 

6. Proizvodnja hrane (oplemenitenje rastlin, živali in tal z 
uporabo metod genetičnega inženirstva in agrotehnologije) 

7. Tehnologija predelave primarnih kmetijskih proizvodov 
za industrijske namene in prehrano 

8. Rastlinski genetični resursi Jugoslavije (zbiranje, konser- 
viranje, proučevanje, uporaba) 

9. Pridobivanje novih surovin s fotosintezo 
10. Bioreaktorji, fermentatorji, merilni in kontrolni instru- 

menti 
11. Proizvodnja industrijskih surovin z metodami genetič- 

nega inženirstva 

Na področju energetskih tehnologij 
1. Modeliranje energetskih sistemov za smotrno uporabo 

virov energije 
2. Eiektrokemični viri električne energije 
3. Visokotemperaturno nekonvencionalno spreminjanje 

energije 
4. Obnovljivi viri energije - sončna, geotermalna, biomasa 

idr. 
5. Superprevodni magneti in kriogena tehnologija 
6. Osvajanje energetske opreme za termoelektrarne z veliko 

močjo 

Na področju laserjev 
1. Fleksebilni laserski sistemi za uporabo v industriji 

(uvedba in razvoj novih tehnik laserske obdelave materialov, 
razvoj novih merilnih laserskih metod in avtomatskega laser- 
skega krmiljenja in vodenja) . 

2. Medicinska oprema na bazi laserskih naprav 
3. Lasersko inducirane kemične reakcije in separacija izo- 

topov 
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4. Laserji s transverzalno ekscitacijo z veliko močjo 

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

padkov 
3. Tehnologija proizvodnje mox-goriva 
4. Raziskovalni jedrski reaktor 
5. Jedrska zanesljivost komponent, sistemov in postrojev 
6. Osvajanje tehnologij jedrskega gorivnega ciklusa 

Na področju vesoljske tehnologije 
Uresničevanje strategije tehnološkega razvoja na tem 

področju bo v začetku omejeno na pridobivanje in distribucijo 
rezultatov tujih raziskovanj in njihovo interpretacijo, obdelavo 
in uporabo, s poudarkom na področju kmetijstva, rudarstva in 
hidrometeorologije. 

Na področju varstva in zboljšanja človekovega 
življenjskega okolja 

1. Tehnologije z malo odpadkov in brez odpadkov, tako 
imenovane »čiste« tehnologije, ki nevtralizirajo odpadne 
snovi; tehnologije za uporabo sekundarnih surovin, recirkula- 
cijo tehničnih fluidov in čiščenje odplak in odpadnih plinov; 
tehnične rešitve za shranjevanje nevarnih odpadkov raznih 
vrst 

2. Tehnologije za uporabo naših specifičnih naravnih ener- 
getskih in surovinskih virov s stališča njihove smotrne upo- 
rabe in preprečevanja ekoloških motenj; tehnologije za revita- 
lizacijo opustošenih zemljišč in prostorov ter ohranitev ekolo- 
ških sistemov, pomembnih za vso državo 

3. Tehnike za zaščito pred ionizirnimi (radioaktivnimi, jedr- 
skimi ipd.) in neionizirnimi (elektromagnetnimi, toplotnimi 
ipd.) sevanji in hrupom ter tehnologije proizvodnje zdrave 
hrane na kontaminiranih zemljiščih 

4. Tehnike za kontrolo in zagotovitev kakovostnih živil in 
njihove zdravstvene, energetske in zaščitne neoporečnosti in 
vrednosti 

5. Druge tehnike in tehnologija varstva in izboljšanje člove- 
kovega okolja, prostorske ureditve, zgraditve naselij, infra- 
strukture in drugega z zagotovilom, da ima vsaka nova in 
klasična tehnologija vgrajeno opremo za varstvo okolja. 

Družbeni vidiki tehnologije 
- ekonomika tehnologije; 
- ekonomska optimalizacija tehnično-tehnološkega, soci- 

ološkega in ekonomskega sistema; 
- družbena razvojna politika in transfer tehnologije; 
- raziskovanje trga novih tehnologij; 
- nove tehnologije in prekvalifikacija delovne sile; 
- zaposlovanje in nove tehnologije; 
- spremembe v načinu mišljenja in tehnična kultura; 
- nove tehnologije ter kakovost dela in življenja; 
- ekološki vidiki novih tehnologij; 
- razvoj samoupravnega prava, projektne organiziranosti in 

informacijskega inženiringa ter intelektualne lastnine skupnih 
programov tehnološkega razvoja; 

- obrambni in samozaščitni vidiki skupnih programov teh- 
nološkega razvoja. 

3. GLAVNI KRITERIJI VREDNOTENJA 
TEHNOLOGIJ IN IZBIRA PRIORITET 

Te kriterije bodo pri izbiri projektov uporabljali vsi subjekti 
združenega dela in druge institucije, ki sodelujejo pri njiho- 
vem financiranju, vštevši tudi projekte, ki bodo kandidirani za 
finančno podporo iz sredstev sklada za spodbujanje tehnolo- 
škega razvoja. Njihova uporaba je možna takrat, ko postane 
projekt konkurenčen, s čimer se neposredno vrednoti tudi 
prospekcija prioritetnih smeri tehnološkega razvoja. 

3.1. Pristop in splošni kriteriji 

Vrednotenje tehnologij mora biti proces, ki je hkrati usmer- 
jen v ocenjevanje učinkov in sodobnosti tehnologije v uporabi 

(kakovost tehnologije) ter izbire možne želje po tehnologiji, ki 
jo je treba glede na ugotovljene potrebe razviti ali pridobiti, 
ker se vrednost znanih tehnologij spreminja z njihovimi 
hitrimi inovacijami v svetu, odločanje za osvajanje ali razvoj 
novih tehnologij pa mora temeljiti na poprejšnji oceni sposob- 
nosti tistih, ki razvijajo, in negotovosti rezultatov. 

Končni cilj je, da tehnologija, ki ustreza kriterijem selekcije: 
1. pospešuje konkurenčnost na področju kmetijske proiz- 

vodnje z razvojem novih tehnologij, zboljšanjem produktivno- 
sti in zboljšanjem proizvodov pri uporabi klasičnih tehnologij; 

2. pospešuje konkurenčnost v industrijski proizvodnji z 
novimi tehnologijami ter zboljšuje in izpopolnjuje nove proiz- 
vode za klasične industrije; 

3. izboljšuje izkoriščenost surovin, zlasti njihovo popol- 
nejšo valorizacijo; 

4. izboljšuje uporabo energetskih virov, razvija obnovljive 
vire energije, povečuje smotrno uporabo energije in uvaja 
nekonvencionalne transformacije energije z večjo učinkovi- 
tostjo; 

5. izboljšuje življenjske razmere in delovne pogoje (varnost 
in zdravstveno varstvo, varstvo okolja); 

6. izboljšuje učinkovitost znanstvenega in tehnološkega 
potenciala. 

Enotna kriterijska podlaga za oceno tehnologije vsebuje 
neodvisne kriterije za kakovost tehnologij, stopnje osvojeno- 
sti in osvojljivosti tehnologij ter kriterij cilja uporabe tehnolo- 
gije. 

3.2. Kriteriji vrednotenja tehnologije 

3.2.1. Kakovost tehnologije 

Prvi in neizogibni korak je določitev ali vrednotenje jugoslo- 
vanskega položaja glede na svet, zlasti tisti njegov del, s 
katerega blagom in storitvami konkuriramo na svetovnem 
trgu. Zaradi tega je nujno uvesti kriterij kakovosti tehnologije. 
Možne so štiri kakovostno različne situacije: 

1. biti pred drugimi; 
2. biti v fronti, vzporedno z razvitimi, katerih blagu in stori- 

tvam želimo biti konkurenčni; 
3. zaostajati, biti brez konkurenčno sposobnega blaga ali 

storitev za svetovno konkurenco, toda zadovoljevati lasten 
notranji trg in morda izvažati po posebnih sporazumih ali 
posebnih pogojih; 

4. ne imeti potreb ali pogojev glede določene vrste blaga in 
storitev. 

Glede na človeški in izobraževalni potencial v SFRJ v pri- 
merjavi s svetom, dolgoleten pasiven odnos do svetovnih 
trendov tehnološkega razvoja in izrazito nizke začetne zgodo- 
vinsko pogojene možnosti je lahko le zelo malo tehnologij 
usmerjeno v prvo kakovost. Te je treba opredeliti, jim dati 
prvo prioriteto in čim bolj podpirati njihov razvoj. Prav tako je 
treba identificirati tehnologije, ki bi se morebiti utegnile v 
prihodnosti ob največjih ugodnostih priključiti prvi kakovosti, 
čeprav sedaj to niso. 

Identificirati je treba tudi 'tehnologije, ki, utemeljene na 
komparativnih prednostih SFRJ, ob stimulativnih družbenih 
ukrepih utegnejo dati rezultate, ustrezne drugi kakovosti. Tej 
kakovosti je treba dati osrednje mesto v tehnološkem progra- 
miranju in ji posvetiti največjo pozornost, ker je opora prihod- 
nje izvozne sposobnosti. 

Tretja kakovost ni nepomembna. Možnosti Jugoslavije in 
pomanjkanje potencialov za široko stimuliranje za dosego 
prve in druge kakovosti ob potrebah, da ne bi bili uvoznik 
določenega blaga in storitev, ter občasne možnosti izvoza v 
posebnih razmerah in sporazumih bodo opredelili področja, 
ki nimajo pogojev, da bi presegla tretjo kakovost. 

Četrta kakovost kot množica tehnologij je rezultat ekonom- 
skih omejitev, ki so naravni za državo, ki je velika kot Jugosla- 
vija in z njenim potencialom. 

3.2.2. Aspiracija (stopnja osvojenosti in 
osvojljivosti tehnologij) 

Stopnja osvojenosti ali prihodnjega osvajanja tehnologije je 
hierarhični vrstni red, urejena lestvica, ki se začenja s 
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popolno osvojenostjo tehnologije z lastnimi viri, končuje pa 
tam. k|er ni več želja po tehnologiji. Lestvica se uporablja tudi 
za ocenjevanje današnje stopnje osvojenosti tehnologije ter 
za ocenjevanje možnih aspiracij v prihodnosti. 

Lestvica aspiracije po tehnologiji 
1. Mednarodno konkurenčno sposobna tehnologija ne 

glede na njen izvor: 
a) utemeljena na izpopolnjevanje obstoječe tehnologije v 

SFRJ 
b) izpopolnjena z mednarodnim znanstveno-tehničnim so- 

delovanjem; 
2. Mednarodno konkurenčno sposobna tehnologija: 
a) utemeljena na razvoju z združenimi viri SFRJ 
b) utemeljena na razvoju z mednarodnim znanstveno-teh- 

ničnim sodelovanjem s tehnološko razvitimi državami; 
3. Mednarodno konkurenčno sposobna tehnologija, pri- 

dobljena s skupnim vlaganjem s tujimi partnerji: 
a) skupno vlaganje, doseženo z viri posameznega gospo- 

darskega subjekta 
b) vlaganje z združenimi viri SFRJ; 
4. Mednarodno konkurenčno sposobna tehnologija, pri- 

dobljena z licenco, brez pomembnejših izvoznih omejitev, ki 
pa omogoča uporabo predvsem domačih materialov; 

a) izpopolnjevana brez udeležbe dajalca licence; 
b) izpopolnjevana v sodelovanju z dajalcem licence; 
5. Tehnologija, ki je nastala z izpopolnjevanjem sedanje 

tehnologije v SFRJ, ne glede na njen izvor, za transfer v manj 
razvite države; 

6. Tehnologija za domače potrebe, utemeljena na medna- 
rodnem znanstveno-tehničnem sodelovanju s partnerji iz 
držav s podobno tehnološko razvitostjo zaradi delitve stro- 
škov razvoja in izkoriščanja partnerjevih rasursnih bonitet; 

7. Tehnologija za domače potrebe, nastala na katerikoli 
način, za katero velja ustrezna zaščita; 

8. Tehnologija, ki je utemeljena in zajeta v kupljeni opremi 
in strojih, ob informativnem spremljanju te tehnologije, da bi 
se bolj realno kupovalo; 

9. Tehnologija, do katere ni aspiracij. 

3.2.3. Ocena realnosti dosega aspiracij do tehnologije 
Pri ocenjevanju realnosti dosega aspiracij je treba pozitivno 

odgovoriti na vrsto vprašanj. Če je na katerokoli navedeno 
vprašanje odgovorov negativen, je neizogiben prehod na 
nižjo raven aspiracije, medtem ko pozitivni odgovori na vsa 
vprašanja pomenijo sprejetje možne aspiracije. 

1. Ali obstajajo nujne kadrovske možnosti ali sredstva in 
način, da se ustvarijo v potrebnem roku? 

2. Ali obstajajo nujna oprema ali sredstva in način, da se 
nabavijo v potrebnem roku? 

3. Ali obstajajo nujna sredstva za financiranje dela ali 
način, da se zberejo v potrebnem roku? 

4. Ali obstajajo nujne institucije za dosego aspiracije ali 
način, da se ustanovijo v potrebnem roku in spravijo na raven 
potrebne konkurenčnosti? 

5. Ali se lahko najde ugoden partner (če se proučuje aspi- 
racija, v kateri je potreben partner)? 

6. Al so podani posebni razlogi, da se ne uporabijo eko- 
nomski kriteriji? 

3.2.4. Kriteriji cilja uporabe 
Možna aspiracija še ne pomeni, da je aspiracija sprejeta. 

Bilanca resursnih potreb seštevka vseh možnih aspiracij 
utegne biti večja od razpoložljivih družbenih resursov. V tem 
primeru se absolutne prioritete lahko izberejo po kriterijih, ki 
so odvisni od cilja uporabe, upoštevajoč, ali prinaša projekt 
tele rezultate: 

a) dvig produktivnosti; 
b) povečane izvozne učinke; 
c) valorizacijo energetskih potencialov; 
d) nove materiale; 
e) nove proizvode ali nove inačice sedanjih proizvodov; 
f) večnamensko valorizirane surovine; 
g) pričakovane učinke za obrambo države. 
Pri uporabi navedenih kriterijev je treba konfliktne projekte 

vrednotiti tudi na podlagi absolutnih vrednostno denarnih 
kriterijev in primerjati stroške. 
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Za uporabo te metodologije je potrebno organizirano delo 
izvedencev z različnih področij znanosti in tehnologije. Izve- 
denski sistem bo razvijal in koordiniral Zvezni komite za 
znanost in tehnologijo, pri čemer se bo opiral na že dosežene 
rezultate Zveze samoupravnih interesnih skupnosti za zna- 
nost Jugoslavije pri kreiranju izvedenskega sistema. 

3.3. Diferencirana podpora doseganju 
ciljev 

Da bi opredelili diferencirano podporo doseganju ciljev, 
moramo celotno dejavnost razvoja tehnologije razdeliti v dva 
sektorja: 

1 Svobodni sektor, v katerem se vse dejavnosti razvijajo 
svobodno brez neposrednih zunanjih intervencij, ki mu trg, 
jasni in predvidljivi pogoji gospodarjenja omogočajo razvoj, 
ki omogoča manjšo ali večjo konkurenčno sposobnost v 
svetovni delitvi dela, s tem pa tudi sposobnost zadovoljevanja 
razvojnih potreb družbe. Sem spada vse, razen tistega, kar je 
v drugem sektorju, t. j. usmerjenem. 

V svobodnem sektorju se vse razvija svobodno. Združeno 
delo je iniciator, kreator in izvršitelj vseh dejavnosti, država pa 
ima vlogo zagotavljanja jasno predvidljivih pogojev za gospo- 
darjenje in posredno, diferencirano usmerja razvoj posamez- 
nih področij, pri čemer stopnja urejenosti trga določa stopnjo 
svobode obnašanja gospodarskih subjektov iz tega področja. 

Vse sedanje in nove organizacijske možnosti v zvezi z 
združevanjem potencialov gospodarskih subjektov in znan- 
stvenoraziskovalnih institutov morajo biti prednostna naloga 
zbornice in združenj ob največji, vendar posredni podpori 
države. 

Glavni elementi, po katerih država gradi stimulativne 
pogoje in politiko upravljanja razvoja v svobodnem sektorju z 
ukrepi ekonomske politike, so: 

- zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda; 
- zmanjšanje porabe surovin na enoto proizvoda; 
- zmanjšanje količine dela na enoto proizvoda; 
- večja uporaba fiksnih skladov. 
To se bo odrazilo v povečanju izvozne sposobnosti pri 

bistvenih omejevalih faktorjih - onesnaževanje okolja na 
enoto proizvoda in zamenjava uvoznega reprodukcijskega 
materiala z domačim, kar bo predvsem odvisno od rezultatov 
in uspehov izvajanja tehnološke strategije v usmerjenem sek- 
torju. 

2. Usmerjeni sektor, v katerega spadajo nekatera področja, 
ki jih je razviti svet že rešil in spravil na stopnjo samorepro- 
duktivnosti, česar mi nismo storili oziroma nismo mogli sto- 
riti, ter tista področja, od katerih tudi razviti svet pričakuje 
glavni agens razvoja do konca stoletja. 

V usmerjenem sektorju se vse razvija v razmerah, v katerih 
imajo samoupravni organi države - družbe intervenčno, koor- 
dinacijsko in kontrolno vlogo, dokler razvoj ne bo prišel do 
stopnje, na kateri se lahko postopoma uporabijo pogoji, ki 
veljajo za svobodni sektor. Združeno delo je s sistemom 
planiranja kreativni predlagatelj, financer, izvršitelj in uporab- 
nik rezultatov tega razvoja. 

Glavni elementi, po katerih država - družba določa pogoje 
in politiko upravljanja v usmerjenem sektorju (z ustanovitvijo 
Zveznega komiteja za znanost in tehnologijo in Sklada za 
spodbujanje tehnološkega razvoja in krepitve vloge Zveznega 
zavoda za znanost Jugoslavije zaradi prevzemanja dela razi- 
skovnega tveganja) so: 

(1) Intervencija - s spodbujevalnimi sredstvi Sklada in 
sredstvi Zveze samoupravnih interesnih skupnosti za znan- 
stveno delo: 

- za stimuliranje znanstvenoraziskovalnih in raziskovalno 
razvojnih skupnih projektov, ki jih financirajo organizacije 
združenega dela iz več socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin, ki pa so v skladu s strategijo tehnolo- 
škega razvoja SFRJ, in to kot udeležbo iz spodbujevalnega 
sklada in z drugimi olajšavami, pri čemer je višina tega deleža 
neposredno v funkciji (a) pristojnosti predlagateljev, (b) šte- 
vila udeležencev iz različnih socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin in (c) namenov skupne proizvod- 
nje, ki bo sledila po uspešno končanem projektu; 

- za stimuliranje znanstvenoraziskovalnih projektov, ki jih v 
skladu s strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije izdelu- 
jejo organizacije združenega dela za znanstveoraziskovalne 
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dejavnosti v sodelovanju s tujimi znastvenimi organizacijami, 
tako da bodo prišle naše institucije do istih pogojev z njiho- 
vimi tujimi partnerji (do 50% skupnih stroškov projekta), pod 
pogojem, da ima Jugoslovanska stran organizirano sodelova- 
nje iz več republik in pokrajin, tako da nasproti tujemu part- 
nerju nastopa čelna organizacija konzorcija znanstvenih insti- 
tucij in proizvajalnih organizacij združenega dela; 

(2) Koordinacija - s pobudo organiziranja konzorcija sub- 
jektov združenega dela, ki bodo združevali sredstva za ude- 
ležbo pri financiranju projektov; 

(3) Kontrola - spremljalo se bo predvsem, ali nekateri 
subjekti združenega dela ne sodelujejo pri teh koordiniranih 
prizadevanjih, ter sprejemanje in uresničevanje planskih 
dokumentov, nato pa kontrola celotnega procesa. 

4. IZVAJANJE STRATEGIJE 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA SFRJ 

Izvajanje strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije od 
vseh relevantnih subjektov zahteva, da s svojo dejavnostjo v 
mejah ustavnih pristojnosti sprejemajo in izvajajo ukrepe za 
njeno uresničevanje. 

Strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije ni enostaven 
seštevek republiško-pokrajinskih strategij tehnološkega raz- 
voja, temveč njihova podlaga in okvir. 

4. 1. Vloga zveznih organov 

4.1.1. Gospodarski sistem in strategija 
tehnološkega razvoja SFRJ 

Gospodarski sistem je okolje podsistema znanosti in tehno- 
logije. Strategije tehnološkega razvoja zato ni mogoče uresni- 
čevati, če gospodarski sistem ne bo ustvaril motiva in eko- 
nomsko prisilo organizaciji združenega dela - blagovnemu 
proizvajalcu, da vlaga v tehnološki razvoj, ker je tehnologija 
zadeva strategije blagovnega proizvajalca, ki z dvigom ravni 
svojih znanj in tehnološke sposobnosti zagotavlja svojo kon- 
kurenčno sposobnost na trgu blaga in storitev. 

Znanstvenoraziskovalno delo kot podlaga tehnološkega 
razvoja in tehnološki razvoj sta povezana z velikim tveganjem 
in negotovostjo končnega rezultata, blagovni proizvajalec pa 
jima pristopa in vstopa v vlaganja le, če nima drugega in 
lažjega načina za zagotovitev svojega obstoja in svojega 
napredka znotraj gospodarskega sistema. Zato je uveljavitev 
tržnega sistema gospodarjenja in podjetništvo subjektov, ki 
delajo z družbenimi sredstvi, ter tistih, ki delajo z lastnimi 
sredstvi za proizvodnjo, nujen pogoj, da se strategija tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije uresniči v potrebni meri, da bi se 
tehnološki prepad med Jugoslavijo in državami tržnega 
gospodarstva zmanjšal v sektorjih, kjer je to možno, ter da bi 
se izognili nadaljnjemu poglabljanju tega prepada. 

Nove tehnologije v začetnih fazah svojega razvoja ne ražpo- 
lagajo s kapitalom, na podlagi katerega bi se lahko razvile. 
Podlaga za njihov razvoj je v gibljivem kapitalu, ki mora priti v 
nove tehnologije iz zrelih tehnologij, ki ga imajo, ni pa opravi- 
čeno nadaljnje vlaganje v te zrele tehnologije. Zato je medpa- 
nožna gibljivost kapitala prav tako bistvena kot teritorialna. 
Gospodarski sistem mora zagotoviti obe gibljivosti kapitala. 

Gibljivost delovne sile je med bistvenimi pogoji za hiter in 
učinkovit prenos znanja z mesta, kjer nastaja, na mesto upo- 
rabe. Zato mora gospodarski in družbeni sistem zagotoviti 
tako teritorialno gibljivost kot tudi gibljivost ljudi med OZD 
znanstvenoraziskovalne, raziskovano razvojne in gospodar- 
ske dejavnosti z ustreznimi spremembami stanovajske poli- 
tike in rešitvami s področja minulega dela. Brez rešitve teh 
problemov ni mogoče postaviti v funkcijo razvoja Jugoslavije 
tistih naših kadrov, ki sedaj delajo v znanosti drugih držav. 

Spremembe v gospodarskem sistemu in nujne družbeno- 
ekonomske reforme so glavna naloga in prispevek zveznih 
organov k uresničevanju strategije tehnološkega razvoja Ju- 
goslavije. 

4.1. 2. Ukrepi podpore 

Zvezni organi bodo v mejah svojih pristojnosti predlagali 
ukrepe ekonomske politike za spodbujanje vlaganj organiza- 
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cij združenega dela v znanstvenoraziskovane in raziskovalno- 
razvojne programe tehnološkega razvoja, usposabljanje 
znanstvenoraziskovalnih in raziskovalno-razvojnih institutov, 
da s kadri in opremo zagotovijo uresničevanje strategije teh- 
nološkega razvoja in za usposabljanje jugoslovanske znan- 
stvenoraziskovalne in tehnološke infrastrukture, da opravi 
svoje funkcije. 

V ta namen bomo predlagali; 

(a) Ukrepe posredne podpore 
- zagotavljanje kreditnega potenciala pri poslovnih bankah 

za znanstvenoraziskovalne, raziskovalno-razvojne in inovacij- 
ske programe organizacij združenega dela materialne proiz- 
vodnje ter investicije v organizacije združenega dela znan- 
stvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne dejavnosti; 
- usklajevanje politike transferja tehnologije iz tujine z 

lastnim znanstveno-tehnološkim razvojem; 
- stimuliranje organizacij združenega dela, da povečajo 

število svojih delavcev na podiplomskih in doktorskih študijih 
ter da povečajo vlaganja v permanentno izobraževanje svojih 
delavcev; 

- zagotavljanje ugodnejšega položaja organizacij združe- 
nega dela znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti v prioritetah deviznega plačila; 

- zagotavljanje ugodnosti carinske politike za OZD znan- 
stvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne dejavnosti glede 
nabave reprodukcijskega materiala in raziskovalne opreme iz 
uvoza, s posebnim poudarkom na poenostavitvi postopka 
uvoza reprodukcijskega materiala za raziskovalne projekte; 

- zagotovitev ustreznejše uporabe enotne klasifikacije 
dejavnosti v proračunske namene; 

- povečanje obsega informacijske vsebine statističnih razi- 
skovanj, pomembnih za znanost in tehnologijo; uvedba in 
spremljanje vrednostnih kazalnikov tehnično-tehnološke 
bilance države; 

- omogočanje znanstvenoraziskovalnim organizacijam, da 
ustanovijo podružnice v tujini ter leasing znanstvenorazisko- 
valne opreme iz tujine; 

- konsolidiranje in usposabljanje obstoječih zveznih orga- 
nizacij za opravljanje funkcij v skladu s strategijo tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije na področju metrologije, patentov, 
standardizacije in bibliografije ter ustanovitev jugoslovanske 
banke genov kot nove zvezne organizacije in ustanovitev 
jugoslovanske komisije za genetske resurse; 

- krepitev vloge inženiringa in konsaltinga v investicijski 
graditvi investicijskih objektov v državi; 
- ukrepe, s katerimi se ureja status in spodbuja eksperimen- 

talna proizvodnja v institutih tehnično-tehnoloških in bioteh- 
ničnih ved v fazi razvoja novih proizvodenj, dokler obseg te 
proizvodnje ne bo dosegal komercialnih razsežnostih; 
- in druge ukrepe. 

(b) Ukrepi neposredne podpore 
- Ustanovitev »Sklada«' za spodbujanje tehnološkega raz- 

voja zaradi podpore gospodarskim subjektom, ki bodo vlagali 
v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne programe, 
v skladu s smermi tehnološkega razvoja, opredeljenimi v 
strategiji tehnološkega razvoja Jugoslavije 

»Sklad« bo zagotovil 
★ da se spodbujajo in podprejo projekti mednarodnega 

sodelovanja s tujimi partnerji, v katerih na jugoslovanski 
strani sodeluje konzorcij delovnih in znanstvenoraziskovalnih 
organizacij, v katerem so zastopane organizacije iz več repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, motiv pa je, da naše delovne 
organizacije dobijo v mednarodnem sodelovanju enako druž- 
beno podporo kot jo imajo njihovi tuji partnerji; 
★ da se podpora jugoslovanskim udeležencem v medna- 

rodnih raziskovalnih projektih, ki so na smeri realizacije stra- 
tegije tehnološkega razvoja Jugoslavije pri pripravi kadrov in 
opreme, da bi zagotovili, da bodo v to sodelovanje sprejeti kot 
enakopravni partnerji; 
★ da bo vsebina dela pri programih potekala v skladu s 

strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije, da se zmenjša 
tveganje organizacij združenega dela, ki vlagajo v programe 

1 Narekovaj pri besedi »Sklad« poudarja, da ne gre za klasični sklad z distribu- tivno funkcijo. 
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znanstvenoraziskovalnega in raziskovalno-razvojnega zna- 
čaja, da bi se opogumila ambicioznejša ter objektivno zahtev- 
nejša in bolj tvegana raziskovanja; 
★ da bi se stimulirali in podprli projekti, ki jih izvajajo 

konzorciji delovnih in znanstvenoraziskovalnih organizacij iz 
več republik in avtonomnih pokrajin z motivom integriranja 
jugoslovanskih virov in prizadevanj; 

- udeležba federacije pri financiranju graditve jugoslovan- 
skega sistema znanstvenotehničnih informacij. 

»Sklad« bo neproračunski s stabilnimi viri prihodka, ki 
bodo zagotovljeni s posebnim zveznim zakonom.2 

Projekti, ki zadovoljujejo kriterije iz strategije tehnološkega 
razvoja Jugoslavije in kriterije iz zakona o »Skladu«, se bodo 
na podlagi ocene in predloga izvedenskega sistema Zveznega 
komiteja za znanost in tehnologijo sofinancirali iz »Sklada«, o 
čemer bo odločal Zvezni komite za znanost in tehnologijo kot 
kolegijski organ. Strokovna služba Zveznega komiteja za zna- 
nost in tehnologijo bo opravljala strokovna in administrativna 
dela v zvezi z delovanjem »Sklada« in spremljanjem uresniče- 
vanja projektov. 

- Zgrajen bo enoten sistem znanstveno-tehnoloških infor- 
macij (SZTI), ki bo z lastno bazo podatkov in s povezovanji z 
bazami podatkov v svetu zagotavljal informacije, ki so 
pomembne za izvajanje strategije tehnološkega razvoja Jugo- 
slavije. Sistem znanstveno-tehnoloških informacij mora biti 
operativno povezan z drugimi relevantnimi podsistemi druž- 
benega sistema informiranja, kot so bibliotečni informacijski 
sistem (BIS), informacijski sistem statistike, informacijski 
sistem ekologije, patentni informacijski sistem itd. 

SZTI Jugoslavije je neizogiben pri uresničevanju strategije 
tehnološkega razvoja, ker bo zagotovil in omogočil: 
★ smotrno in učinkovito delo pri projektih, s katerimi se 

uresničuje osvajanje tehnologij, začrtanih s strategijo, pri tem 
pa zagotovil popolen vpogled v jugoslovansko in medna- 
rodno produkcijo znanstvenih in tehnoloških izsledkov; 
★ da bo jugoslovanska znanstvenoraziskovalna produkcija 

postala del svetovnih bank podatkov z izmenjavo informacij- 
skih vsebin; 
★ da bo Jugoslavija do držav v razvoju nastopala kot 

pomembna dajalka tehnologije, česar ni mogoče uresničiti 
brez SZTI. 

4.1.3. Transfer tuje tehnologije 

Pridobivanje tehnologije je treba konsistentno obravnavati 
kot instrument gospodarskega razvoja pri uresničevanju 
družbenih ciljev. Še naprej bo potreben precejšen uvoz in 
transfer tuje tehnologije, ker Jugoslavija: 
★ mora nadaljevati s prizadevanji za večje vključevanje v 

mednarodno delitev dela; 
★ mora osvajati nove trge, ki jih je pogosto zelo težko 

osvojiti brez transferja tehnologije za proizvodnjo blaga in 
storitev, na katere se je ta trg navadil; 
★ nima kadrovskih in ne drugih potencialov, ki bi omogo- 

čali samostoje,n razvoj vseh potrebnih tehnologij. 
Vzpostaviti pa je treba načelo, da vsak uvoz in transfer 

zagotovijo napredek v tehnološkem razvoju Jugoslavije. Zato: 
★ mora biti uvoz selektiven in koordinirn ter v skladu s 

strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije; 
★ mora transfer spremljati globlje osvajanje znanja in pov- 

sod, kjer je to opravičeno in možno, oplemeniten z lastnimi 
znanstvenoraziskovalnimi dejavnostmi; 
★ morata biti uvoz in transfer tehnologije brez restriktivnih 

klavzul glede uporabe domačih materialov in pravice izpopol- 
njevanja kupljene tehnologije; 
★ je treba dati prednost transferju tehnologije prek skup- 

nih vlaganj in drugih sodobnih oblik mednarodnega ekonom- 
skega sodelovanja povsod, kjer je to mogoče. 

Hkrati je treba preprečiti negativnost, ki so v preteklosti 
precej zmanjšale pozitivne učinke uvoza in transferja tehnolo- 
gije. in sicer: 
★ zmanjšanje povpraševanja po domačih znanstvenorazi- 

skovalnih in raziskovalno- razvojnih rezultatov organizacij 
združenega dela materialne proizvodnje; 

2 Po petem odstavku 279. člena ustave SFRJ po Istem načelu kot je bil sprejet 
in deluje zakon o prihodkih federacije, ki se v letu 1986 uporabljajo za potrebe 
gospodarstva (spodbujanje izvoza), (Uradni list SFRJ št. 75/85 in 28/86). 
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* restriktivnost glede transferja kupljene tehnologije'zno- 
traj Jugoslavije in uporabe domačih materialov pri proizvodu, 
ki se ustvarja s kupljeno tehnologijo; 

* negativni ekološki vplivi; 
* neobičajno visoki royalty. 
Z investiranjem v razvoj kadrov na področju mednarodnega 

transferja tehnologije in patentnega inženirstva se lahko pre- 
cej zmanjšajo navedeni negativni učinki uvoza in transferja 
tehnologije. 

4.1.4. Standardizacija 

V skladu z osvajanjem, razvojem in uporabo novih tehnolo- 
gij, izpopolnjevanjem proizvodnje, zlasti kakovosti proizvo- 
dov in njihovim dviganjem na svetovno konkurenčno raven, 
ter zaradi uvajanja unifikacije, tipizacije, natančnejše in 
enotne nomenklature idr. moramo zgraditi sodoben sistem 
jugoslovanske standardizacije, ki bo usklajen z vodilnimi 
sistemi v svetu, in doseči višjo stopnjo uporabljanja izkušenj 
mednarodnih organizacij za standardizacijo, kot so ISO, IEC 
in druge. 

V zvezi s tem je nujno izboljšati sistem standardizacije, s 
katerim bomo uspešneje vplivali na uresničevanje in ohranja- 
nje tehnološke podlage za: enotnost jugoslovanskega trga; 
odpravljanje ovir v mednarodnem prometu proizvodov in sto- 
ritev, tipizacijo in unifikacijo proizvodov, del in storitev ter 
racionalno uporabo in rabo naravnih dobrin in energije; zago- 
tavljanje varstva življenja in zdravja ljudi, življenjskega okolja 
in varstva družbenih sredstev in premoženja delovnih ljudi in 
občanov; krepitev obrambne sposobnosti in varnosti države; 

razvoj in zboljšanje proizvodnje, prometa proizvodov, izva- 
janja del in storitev ter za določanje in zagotavljanje kakovosti 
proizvodov, del in storitev; varstvo in obveščenost potrošni- 
kov glede kakovostnih karakteristik proizvodov, del in stori- 
tev, obdelavo in hitro, točno in lahko razumljivo sporočanje 
ter prenašanje informacij in boljše medsebojno sporazume- 
vanje. 

To bomo zagotovili: s hitrejšim in popolnejšim sprejema- 
njem jugoslovanskih standardov, tehničnih normativov in 
drugih predpisov in njihovim ažuriranjem s spremembami 
tehnike in tehnologije ter potrebami razvoja naše države v 
skladu s standardizacijo v svetu; z učinkovitejšo kontrolo 
uporabe teh dokumentov; z uvajanjem sistema atestiranja in 
ustreznega inšpekcijskega nadzora; z razvijanjem sistema 
informiranja in izobraževanja kadrov; z aktivnejšim vključeva- 
njem v delo mednarodnih organizacij za standardizacijo, s 
smotrnim reševanjem vprašanj jugoslovanskih laboratorijev 
za preskušanje. 

4.1.5. Metrologija 

Za uspešno uresničevanje strategije tehnološkega razvoja 
SFRJ. zlasti razvoj in uporabo novih tehnologij, uresničevanje 
in določanje potrebne kakovosti proizvodov, menjavo proiz- 
vodov in storitev v državi in s svetom je potreben intenziven in 
dinamičen razvoj metrologije. Na podlagi strateškega 
pomena metrologije ter skupnih potreb in interesov vse 
države bomo izpolnjevali enotni Metrološki sistem SFRJ. 

Z izpopolnitvijo enotnega Metrološkega sistema SFRJ in 
zagotovitvijo njegovega uspešnega dela in planskega razvoja 
bomo zagotovili enotnost meril v državi in s svetom ter 
potrebne metrološke informacije, kar je zlasti pomembno za 
tehnološki razvoj in mednarodno priznavanje rezultatov me- 
ritev. 

To bomo zagotovili z nadaljnjim pospešenim sprejemanjem 
metroloških predpisov, usklajenih z mednarodnimi priporo- 
čili; z intenzivnim uveljavljanjem in pregledom etalonov 
osnovnih in izvedenih enot Mednarodnega sistema enot; z 
vseobsežnim preskušanjem tipov in pregledom meril; z inten- 
zivnim uveljavljanjem in pregledom vzorcev referenčnih mate- 
rialov; s planskim ustanavljanjem in razvojem metroloških 
laboratorijev; z znanstvenoraziskovalnim delom na področju 
metrologije, zlasti zaradi razvoja merilnih metod, merilnih 
sredstev in metod preskušanja teh sredstev; z aktivnim med- 
narodnim sodelovanjem na področju metrologje, zlasti za 
udeležbo pri izdelavi mednarodnih priporočil metroloških 
predpisov in zagotovitve redne primerjave jugoslovanskih 
(primarnih) etalonov z mednarodnimi etaloni: z razvitim infor- 
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macijskim sistemom na področju metrologije; z doslednim 
nadzorom nad izvajanjem metroloških predpisov ter kadrov- 
sko krepitvijo in izobraževanjem ter usposabljanjem potreb- 
nega kadra za metrološko dejavnost. 

4.1.6. Patentno varstvo 

Potrebna je široka družbena akcija, da se s politiko delitve 
zagotovi enotno za vso državo pravico avtorja patenta do 
udeležbe pri potencialnem dohodku od izkoriščanja patenta, 
ne glede na to, ali je predmet patenta nastal z delom z 
družbenimi sredstvi. Samo osebna zainteresiranost avtorja 
patentno čistega in patentno sposobnega izuma ga lahko 
spodbudi, da začne in konča objektivno zahteven patentni 
postopek. 

Današnje stanje, za katerega je značilno pomanjkanja inte- 
resa delavcev - izumiteljev, ki delajo z družbenimi sredstvi, za 
patentiranje, je glavni vzrok za majhno število patentnov iz 
OZD jugoslovanskega gospodarstva. 

Nujno je poskrbeti, da bodo postale nekatere funkcije Zvez- 
nega zavoda za patente učinkovitejše in teritorialno razčle- 
njene. 

4.2. Vloga republiških in pokrajinskih 
organov 

Pri izvajanju strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije je 
pomembna vloga pristojnih republiških in pokrajinskih orga- 
nov, zlasti na področju: 

- sprejemanja republiških oziroma pokrajinskih strategij 
tehnološkega razvoja: 

- sprejemanja ukrepov podpore razvoja znanosti in tehno- 
logije iz svoje pristojnosti kot dodatnih ukrepov, nujnih za 
uresničevanje strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije. 

4.2.1. Sprejemanje republiških oziroma 
pokrajinskih strategij 

S sprejetjem svojih strategij bodo republike in avtonomni 
pokrajini zagotovile, da bodo te v funkciji uresničevanja stra- 
tegije tehnološkega razvoja Jugoslavije, zato bodo te strate- 
gije med drugim vsebovale: 

- vse elemente strategije za raven SFRJ, ki določajo ali 
nakazujejo udeležbo zadevne republike oziroma avtonomne 
pokrajine pri njenem uresničevanju; 

- po globalnih ciljih države - natančneje določene in obsež- 
neje razčlenjene cilje in smernice republike oziroma avto- 
nomne pokrajine; 

- definiranja opredeljenosti republike oziroma avtonomne 
pokrajine po bazičnih tehnologijah iz strategije za raven SFRJ 
in smernice v drugih tehnologijah glede na lastne razmere in 
potenciale: 

- elemente ekonomske, sociološke in izobraževalne strate- 
gije. ki se uresničuje na ravni republike oziroma avtonomne 
pokrajine; 

- integrirane znanstvene programe, ki naj bi se uresničevali 
z združenimi finančnimi in drugimi potenciali republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine; 

- pogoje in omejitve, Ki nastajajo na ravni republike ozi- 
roma pokrajine; 

- neposredne elemente organizacij za vodenje uresničeva- 
nja strategije na republiški oziroma pokrajinski ravni. 

4.2.2. Ukrepi podpore, ki se bodo uresničevali z 
družbenimi dogovori republik in avtonomnih 
pokrajin 

Zvezni organi bodo predlagali sklenitev družbenih dogovo- 
rov za realizacijo ukrepov podpore razvoju znanosti in tehno- 
logije, ki so v pristojnosti republik oziroma pokrajin', vštevši 
tudi ukrepe, s katerimi je treba zagotoviti: 

- da se v srednjem, usmerjenem in visokem izobraževanju 
opredelijo in dosežejo norme opremljenosti izobraževalnih 
institucij, pomembnih za tehnološki razvoj, ter da se uresni- 
čijo drugi kazalci kakovosti izobraževanja. Obenem pa so 
potrebne tudi dejavnosti v zvezi z inovacijo šolskih progra- 

mov, ki so prilagojeni oblikovanju kadrov za tehnologne Dri 
hodnosti, ter trajne dejavnosti pri iskanju, motiviranju :n 
usmerjanju sposobnih in talentiranih učencev in študentov 
nujno je temelje patentnega inženirstva in patentnega prava 
vključiti v programe VŠD; 

- usklajevanje vlaganj v gospodarske investicije z nuinimi 
vlaganji v investicije v znanstvenoraziskovalne in razisko 
valno-razvojne institute ter fakultete, na katerih je organizi- 
rano znanstvenoraziskovalno delo, so pa odločilni za izvaia- 
nje strategije tehnološkega razvoja: 

- stimuliranje organizacij združenega dela z ukrepi davčne 
politike in politike delitve, da povečajo vlaganja v znanstveno- 
raziskovalne in raziskovalno-razvojne projekte, ki jih zanje 
izdeluje organizacije združenega dela znanstvenorazisko 
valne in raziskovalno-razvojne dejavnosti ter fakultete, ki 
imajo organizirano znanstvenoraziskovalno delo; 

- realizacija ugodnosti v davčnem sistemu za avtorje paten- 
tov. tehničnih izboljšav in inovacij; 

- rešitev statusa in materialnega položaja uveljavljenih 
znanstvenih delavcev - Jugoslovanov, ki delajo v uglednih 
inštitucijah razvitih držav, med njihovim delovnim bivanjem 
na naših univerzah in v znanstvenih inštitutih, kar bo omogo- 
čilo, da bodo postavljeni v funkcijo strategije tehnološkega 
razvoja, celo če ne bi bilo pogojev za njihovo trajno vrnitev. 

4.3. Vloga organizacij združenega dela 
pri izvajanju strategije tehnološkega 
razvoja Jugoslavije 

Znanstvenoraziskovalno delo in tehnološki razvoj morata 
postati sestavni del načrtov vsakega gospodarskega subjekta, 
ki bodo zagotovili, da bodo združeni delavci postali pobud- 
niki, nosilci realizatorji in uporabniki znanstvenotehnoloških 
dosežkov, pri čemer morajo biti temeljni cilji in kriteriji usmer- 
jeni v dvig konkurenčne sposobnosti v svetovni delitvi dela. 

Pri ustvarjanju motivov za to. da bi organizacije združenega 
dela intenzivno sprejele načrtovanje in uresničevanje pro- 
grama lastnega tehnološkega razvoja, sta bistvena trg s kon- 
kurenco blaga in storitev in delovanje organizacij združenega 
dela v razmerah ekonomske prisile. Neekonomski faktorji 
(prestiž, politični apeli ipd.) niso učinkoviti, kadar gre za 
tehnološki razvoj, in ne morejo motivirati organizacije združe- 
nega dela, da načrtuje in vlaga, v raziskovanja in nove tehnolo- 
gije. 

Celotno vlaganje gospodarskih organizacij združenega 
dela v znanstveni in tehnološki razvoj mora imeti 'za svojo 
primerjalno podlago in mero vlaganje podjetij iste panoge v 
razvitih državah tržnega gospodarstva 

Velike povezane celote ne morejo biti edini nosilci znan- 
stveno-tehnološkega razvoja. Majhne in srednje organizacije 
združenega dela in drobno gospodarstvo morajo prav tako 
imeti določeno vlogo: Posledica ohranitve sedanjega polo- 
žaja, kjer so velike povezane celote v gospodarstvu skorajda 
edini nosilci tehnološkega razvoja, bi bile, da bi se velike 
organizacije preobremenjevale z vlaganji v znanstvena razi- 
skovanja, po drugi strani pa bi destimuliralo in zoževalo krog 
nosilcev tehnološkega razvoja. Upoštevati moramo dejstvo 
da so se majhne in srednje delovne organizacije in drobno 
gospodarstvo sposobni hitro prilagajati spremembam, kar ni 
značilno za velike povezane celote. 

Strategija tehnološkega razvoja organizacij združenega 
dela gospodarstva obsega med drugim: 

- konkretne cilje in smernice, ki se med drugim opirajo ali 
izhajajo iz ciljev in smernic strategij na ravni SFRJ in republik 
oziroma pokrajin; 
- izbiro bazičnih tehnologij, katerih neposredno uresniče- 

vanje ali uporaba v lastnih tehnologijah in delovnih procesih 
je okvir tehnološke strategije organizacij združenega dela: 

- izbiro inovacijskih smernic v sedanjih proizvodnih tehno- 
logijah in uvajanje novih tehnologij, s katerimi se določajo 
smeri sprememb sedanje proizvodne strukture, spreminja ali 
izpopolnjuje proizvodna usmeritev; 
- ključne elemente ekonomsko-tržne strategije, ki teme- 

ljijo na možnostih doseganja ciljev; 
- povezane znanstvene programe, ki izhajajo iz udeležbe 
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pri takih programih na podlagi strategije na ravni SFRJ in 
republik oziroma avtonomnih pokrajin, ter povezane pro- 
grame in posebej pomembne programe, ki se realizirajo z 
združenimi potenciali delov organizacij združenega dela; 
- načrte razvoja kadrov in znanja, nujnih za uresničevanje 

strateških opredelitev; 
- pogoje in omejitve, ki se pojavljajo v okvirih organizacij 

združenega dela; 
- organizacijo za vodenje uresničevanja strategije. 
Delovanje organizacij združenega dela v tržnih razmerah in 

razmerah ekonomske prisile ustvarja motiv za pozitiven 
odnos do inovatorstva in delavske ustvarjalnosti, ki prinaša 
korist organizaciji združenega dela, zmanjšuje stroške in jo 
dela konkurenčno sposobno. V takih razmerah je lahko tudi 
politika nagrajevanja ustvarjalnosti ustrezno rešena znotraj 
organizacij združenega dela, ki so edini prostor za reševanje 
sedanjih problemov in za odpravljanje protislovij na področju 
ustvarjalnosti. V tem smislu ostaja na področju inovatorstva in 
izumiteljstva zunaj organizacij združenega dela kot družbena 
skrb spodbujanje ustanavljanja agencij za povezovanje indivi- 
dualnih inovatorjev in izumiteljev z organizacijami združe- 
nega dela, uporabniki inovacij ter ustvarjanje stimulativne 
fiskalne politike za ustvarjalce izboljšav, inovacij in avtorje 
patentov. 

4.4. Veliki tehnični, infrastrukturni 
sistemi3 

Učinkovitost delovanja velikih sistemov, stopnja družbene 
koristnosti tega delovanja in njihov tehnološki razvoj so 
bistveno odvisni od načina vodenja teh sistemov. 

Veliki tehnični, infrastrukturni sistemi morajo postati celo- 
vita proizvodno-funkcionalna integracija. Razvoj velikih siste- 
mov mora biti enoten v funkcionalnem, tehničnem in tehnolo- 
škem pogledu. Nujno je zagotoviti: 

- da prispeva združevanje v velike sisteme na načelih 
naravne, resursne in tehnološke povezanosti, ob pomoči zna- 
nosti in tehnologije, k doseganju kar največje produktivnosti 
in samoreproduktivnosti; 
- da se dosledno izvajajo pravila, da tehnična opremlje- 

nost, tehnologija dela in tehnološka disciplina ob ustreznem 
mednarodnem povezovanju postanejo tehnološko in prostor- 
sko enotni na vsem jugoslovanskem prostoru; 

- da s stališča družbe prevzema odgovornost za dogovor- 
jene tehnološke in kvalitativne karakteristike sistem kot 
celota, ne glede na notranje odnose in njihovo delitev. 

Veliki tehnični, infrastrukturni sistemi morajo imeti veliko in 
bistveno vlogo pri usposabljanju organizacij združenega dela 
- proizvajalcev opreme za zadovoljevanje potreb teh sistemov 
in za izvoz. S kakovostnimi raziskovalno-razvojnimi in znan- 
stvenoraziskovalnimi projekti morajo ti sistemi vnaprej opre- 
deliti svoje potrebe po nakupu opreme in njenih tehničnih 
karakteristikah, da bi se lahko domača industrija pripravila, 
da jim lahko to opremo ponudi in s tem ustvari zanjo refe- 
rence, brez katerih je izvoz nemogoč. 

4.5. Mednarodno 
znanstveno-tehnološko sodelovanje 

Za uresničevanje strategije in programa tehnološkega raz- 
voja bodo pristojni zvezni organi in združenja gospodarstva 
sprejeli posebne programe znanstveno-tehnološkega sodelo- 
vanja s tujino na dvostranski' in večstranski podlagi. 

S temi programi morajo biti zajeti predvsem: naši interesi in 
možnosti sodelovanja danes, ocena možnosti sodelovanja v 

3 Z »infrastrukturnim} sistemi« so mišljene organizacije, ki svoje dejavnosti ne 
opravljajo v razmerah konkurence na trgu: Elektrogospodarstvo, PTT, JZ itd., ter 
komunalni sistemi večjih mest. 

prihodnje: pogoji za financiranje in ocena možnih ekonom- 
skih in deviznih učinkov; trajanje skupnih načrtov ali razmerij 
nakupa in prodaje ob oceni njihovega nadaljnjega razvoja; 
konkretna vsebina sodelovanja in njegovih učinkov; ocena 
možnosti širjenja sodelovanja pod pogojem širjenja naših 
tehnoloških in gospodarskih možnosti. 

Z načrtovanjem in programiranjem tega sodelovanja bodo 
zagotovljeni: večja stopnja koordinacije na ravni Jugoslavije 
in organiziran nastop do tujine; aktivnejše sodelovanje pri 
kreiranju programa mednarodnega tehnološkega sodelova- 
nja n razvoja v okviru organov in organizacij iz sistema Zdru- 
ženih narodov; priprava dolgoročnih programov sodelovanja 
z regionalnimi ekonomskimi organizacijami in integracijami; 
vključevanje v svetovne sisteme znanstvenih in tehnoloških 
informacij. 

Za zagotovitev informacij o inženiringu in tehnoloških 
zmogljivostih, s katerimi razpolaga naša država, da bi se 
razvijalo sodelovanje z državami v razvoju ter izdelali skupni 
programi tega sodelovanja, je treba: uvesti in voditi tekoči 
register o razpoložljivih zmogljivostih za raziskovanje in raz- 
voj, zlasti o tistih, ki bi se lahko angažirale pri projektih 
skupnega pomena z drugimi državami v razvoju; imeti pre- 
gled naših tehnologij, ki obsegajo proizvodnjo in sistemska 
znanja, izkušnje, pridobljene pri uresničevanju poskusnih 
projektov, tehnološka znanja in razpoložljivost zmogljivosti za 
usposabljanje kadrov. Tako sistematično zbrane informacije 
prek sistema znanstveno-tehnoloških informacij Jugoslavije 
naj bi bile na razpolago državam in institucijam, ki so odgo- 
vorne za posamezne sektorje, mednarodnim organizacijam, 
centrom za transfer tehnologije ipd. Na vzajemni podlagi je 
treba vzpostaviti ustrezne sporazume z zainteresiranimi drža- 
vami o preferenčnem obravnavanju pri transferju tehnologije, 
ki ne bo v nasprotju z državno zakonodajo. Okrepiti je treba 
sodelovanje z vsemi državami v razvoju, ki razpolagajo z 
določenimi tehnologijami in znanstvenimi dosežki. 

Za razvoj tehnološkega sodelovanja z razvitimi državami in 
ekonomskimi integracijami teh držav je treba v funkciji ures- 
ničevanja smeri tehnološkega razvoja države, določenimi s to 
strategijo, identificirati konkretne predloge (letne in večletne) 
projetnih pobud, ki bi se realizirale v sodelovanju s temi 
državami ali v okviru skupnih programov njihovih ekonom- 
skih integracij. Odvisno od interesa gospodarskih, raziskoval- 
no-razvojnih in znanstvenih organizacij bo treba koordini- 
rano pripravljati programe sodelovanja, za katere bi se dale 
pobude in ki bi se obravnavali na zasedanjih mešanih meddr- 
žavnih teles za gospodarsko in znanstveno-tehnološko sode- 
lovanje na dvostranski in večstranski podlagi. 

Potrebno je spremljati in se tam, kjer to ustreza, koordini- 
rano vključevati v najnovejše tehnološke večstranske pro- 
grame in tako zagotoviti dodatne spodbude gospodarskemu 
in tehnološkemu razvoju države, vendar ne dovoliti, da bi 
imela naša znanost v teh programih servisno vlogo. 

Jugoslavija bo v mednarodnih organizacijah, zlasti v okviru 
sistema Organizacije združenih narodov, skupaj z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju nadaljevala in intenzivi- 
rala prizadevanja za pravičnejšo mednarodno ureditev vpra- 
šanj transferja tehnologije in varstva industrijske lastnine ter 
za zgraditev strategije za tehnološko preobrazbo držav v 
razvoju. 

4.6. Inoviranje strategije tehnološkega 
razvoja 

Strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije je treba inovi- 
rati v časovnih obdobjih, ki bodo odvisni od: 

- hitnosti in kakovosti procesa uresničevanja same strate- 
gije; 

- hitnosti in kakovosti sprememb na področju tehnolo- 
škega razvoja; 

Pričakovano obdobje inovacije bo tri do pet let. 
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PREDLOG PROGRAMA 

ukrepov za podpiranje razvoja znanosti in tehnologije - 

1. del 

GLAVNI NAČIN ZA ZBOLJŠANJE POLOŽAJA ZNANOSTI 
IN TEHNOLOGIJE TEMELJI NA EKONOMSKO-SPODBU- 
JEVALNIH IN DRUGIH UKREPIH, NAMEN PA JE: 

1. ODPRAVITI OVIRE SEDANJEMU POVPRAŠEVANJU 
PO REZULTATIH DOMAČE ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE 

2. POVEČATI POVPRAŠEVANJE PO REZULTATIH 
DOMAČE ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE; 

3. POVEČATI UČINKOVITOST ZNANSTVENORAZISKO- 
VALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH INSTITUCIJ, 
ZLASTI TISTIH, KI USTVARJAJO NOVE PROIZVODE 
NOVE MATERIALE TER NOVE TEHNOLOŠKE IN PROIZ- 
VODNE POSTOPKE; 

4. ZAGOTOVITI KOORDINIRANO IN USMERJENO MED- 
NARODNO ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELO- 
VANJE; 

5. USPOSOBITI JUGOSLOVANSKO ZNANSTVENO IN 
TEHNOLOŠKO INFRASTRUKTURO. 

PROGRAM UKREPOV ZA PODPIRANJE RAZVOJA ZNA- 

NOSTI IN TEHNOLOGIJE BOMO URESNIČILI: 
I. S SPREMEMBAMI ALI DOPOLNITVAMI VELJAVNIH 

PREDPISOV OZIROMA Z IZDAJO NOVIH IZ PRISTOJNO- 
STI ZIS; 

II. S SPREMEMBAMI ALI DOPOLNITVAMI VELJAVNIH 
ZVEZNIH ZAKONOV ALI DRUGIH PREDPISOV OZIROMA S 
SPREJETJEM NOVIH; 
III. S SPREMEMBAMI ALI DOPOLNITVAMI VELJAVNIH 
SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTOV (DOGOVORI ALI 
DRUŽBENI DOGOVORI, OZIROMA S SPREJETJEM 
NOVIH, ZA KATERE BO DAL POBUDO ZIS); 

IV. S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI ZZD; 
V. S PROGRAMI RAZVOJA IN MODERNIZACIJE KI JIH 

DOLOČI ZIS. 
EKONOMSKI SISTEMSKI IN DRUGI UKREPI SO 

SESTAVNI DEL DEJAVNOSTI ZA URESNIČEVANJE TEH- 
NOLOGIJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA JUGOSLAVIJE 

ZVEZNI KOMITE ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO BO V SODELOVANJU 

S PRISTOJNIMI ZVEZNIMI OZIROMA REPUBLIŠKIMI IN POKRAJINSKIMI 

ORGANI IN ORGANIZACIJAMI SKRBEL ZA URESNIČEVANJE 

PROGRAMOV UKREPOV 

I. UKREPI, KI SE BODO 
URESNIČEVALI S SPREMEMBAMI ALI 
DOPOLNITVAMI VELJAVNIH 
PREDPISOV OZIROMA Z IZDAJO 
NOVIH IZ PRISTOJNOSTI ZIS 

1. UKREP INOVIRATI JE TREBA ODLOK O DOLOČITVI 
GOSPODARSKIH IN NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 
(URADNI LIST SFRJ ŠT. 14/77 IN 19/80), TAKO DA SE ZNAN- 
STVENORAZISKOVALNO DELO ZA PROIZVODNJO, PROJEK- 
TIRANJE, INŽENIRING IN KONTROLO KAKOVOSTI RAZVRSTI 
V GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (PODSKUPINE ENOTNE 
KLASIFIKACIJE DEJAVNOSTI: 120141, 120142, 120144 
120201, 120202, 120203, IN 120209) 

OBRAZLOŽITEV: Navedene dejavnosti so posebno 
pomembne za pripravo novih proizvodnih programov OZD 
materialne proizvodnje prestrukturiranje proizvodnih progra- 
mov OZD materialne proizvodnje ter za uresničevanje STRJ, 
zato ne bi smeli biti, kot doslej, predmet restrikcije investicij 
negospodarskega značaja. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 
odloka o določitvi gospodarskih in negospodarskih dejav- 
nosti. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z Zveznim zavodom za statistiko in Zveznim 
sekretariatom za finance. 

ROK: januar 1987 
2. UKREP INOVIRATI JE TREBA KONTNI PLAN IN UVESTI 

SPREMLJANJE RELEVANTNIH PODATKOV V BILANCAH 
OZD, KI BODO OMOGOČILI, DA SE UGOTOVIJO STVARNA 
VLAGANJA V ZNANOST PRI OZD 

OBRAZLOŽITEV: Ker OZD danes niso obvezne spremljati 
stanja o vlaganju v znanstvenoraziskovalno delo, ni mogoč 
tudi vpogled v stvarna vlaganja v ZRD in ne primerjava s 
svetom in ne za druge namene. Danes se vlaganja v znanost 

ocenjujejo na podlagi celotnega prihodka registriranih znan- 
stvenoraziskovalnih institucij, kar ni opravičeno iz več ra- 
zlogov: 

- v celotnem prihodku znanstvenoraziskovalnih institucij 
so tudi drugi prihodki, ki niso rezultat znanstvenoraziskoval- 
nega dela, temveč rutinskih storitev; 

- ni mogoče spodbujati vlaganja v ZRD in RR, če pri OZD, 
ki vlagajo v ZRD in RR, ne vodijo evidence o vrstah vlaganj ter 
o celotnem vlaganju v ZRD in RR. 

Uvesti je treba naslednje analitične konte; 
a) vlaganje v ZRD pri registriranih znanstvenoraziskovalnih 

institutih; 
b) vlaganje v RR delo za pospeševanje proizvodnje, za 

uvajanje inovacij, za povečanje storilnosti, za dvig kakovosti 
in za projekte, ki se izvajajo v inovacijskih službah znotraj 
OZD; 

c) vlaganje v nakup znanja iz tujine (patenti, licence, doku- 
mentacija); 

d) vlaganje v nakup znanja od drugih OZD (patenti, licence, 
dokumentacija); 

e) vlaganje v ZRD prek republiškega in pokrajinskega SIS; 
f) vlaganje v ZRD prek SIS v okviru SOZD. 
POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 

uredbe o kontnem planu in bilancah za organizacije združe- 
nega dela. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim zavodom za statistiko, Službo družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije in Zveznim komitejem za znanost in 
tehnologijo. 

ROK: Po spremembah v obračunskem sistemu. 
3.UKREP ZGRADITI JE TREBA ENOTEN SISTEM ZNAN- 
STVENO-TEHNOLOŠKIH INFORMACIJ 

OBRAZLOŽITEV: Zgradili bomo enoten sistem znanstveno- 
tehnoloških informacij (SZTI), ki bo z oblikovanjem lastne 
baze podatkov in povezovanjem z bazami podatkov v svetu 
zagotavljal informacije, relevantne za uresničevanje strategije 
tehnološkega razvoja Jugoslavije. Sistem znanstveno-razi- 
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skovalnih informacij mora biti operativno povezan z drugimi 
relevantnimi podsistemi družbenega sistema informiranja, 
kot so biblioteški informacijski sistem (BIS), informacijski 
sistem statistike, informacijski sistem ekologije, patentni 
informacijski sistem itd. 

SZTI Jugoslavije je neogiben pri uresničevanju strategije 
tehnološkega razvoja, ker bo zagotovil in omogočil: 

- racionalno in učinkovito delo pri projektih, ki realizirajo 
osvajanje tehnologij, določenih s strategijo, pri čemer bo 
zagotovil popoln vpogled v jugoslovansko in mednarodno 
produkcijo znanstvenih in tehnoloških rezultatov; 

- da jugoslovanska znaristveno-raziskovalna produkcija 
postane z izmenjavo informacijskih vsebin del svetovnih bank 
podatkov; 

- da se Jugoslavija nasproti državam v razvoju pojavi kot 
pomemben dajalec tehnologije; 

Vse to pa je nemogoče uresničiti brez SZTI. Ta sistem mora 
v svojo bazo podatkov vključiti podatke o vseh znanstvenih in 
tehnoloških raziskovanjih v Jugoslaviji, projektih OZD, SIS 
znanosti, akademij za znanost ipd., in sicer kot proizvajalec 
informacij (če ima to vlogo) ali kot uporabnik in distributer. 
Pred graditvijo sistema je treba razviti in družbeno verificirati 
standard indikatorjev za področje znanstvenega in tehnolo- 
škega razvoja in vzpostaviti zveze z drugimi IS v okviru DSI. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 
zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o infor- 
macijskem sistemu federacije. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z Zveznim sekretariatom za pravosodje in organi- 
zacijo zvezne uprave, Zveznim zavodom za patente, Zveznim 
zavodom za statistiko, Zveznim zavodom za družbeno planira- 
nje, Zveznim zavodom za standardizacijo, Zveznim zavodom 
za mere in plemenite kovine, Zveznim komitejem za energe- 
tiko in industrijo, Zveznim sekretariatom za informacije. 

ROK: Do konca leta 1987 - vse, razen graditve sistema - le- 
ta do konca 1989. 

II. UKREPI, KI SE BODO 
URESNIČEVALI S SPREMEMBAMI ALI 
DOPOLNITVAMI VELJAVNIH ZVEZNIH 
ZAKONOV ALI DRUGIH PREDPISOV 
OZIROMA Z IZDAJO NOVIH 

4. UKREP UVESTI JE TREBA INOVACIJSKO FUNKCIJO IN 
ZAGOTOVITI KREDITNI POTENCIAL PRI POSLOVNIH BAN- 
KAH ZA INOVACIJE IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE 
NAMENE V ODSTOTKU OD CELOTNEGA KREDITNEGA 
POTENCIALA ZA OZD MATERIALNE PROIZVODNJE IN INVE- 
STICIJE OZD RR IN ZR DEJAVNOSTI 

OBRAZLOŽITEV: Ta snov danes ni sistematično rešena. V 
družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990, je med 
drugim predvideno, da je treba s kreditno politiko omogočiti 
pogoje za hitrejši razvoj ustreznih znanstvenih, izobraževal- 
nih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti kot ključnih dejavni- 
kov uresničevanja strategije in politike znanstveno-tehnolo- 
škega programa (4. točka VI. poglavja). Da bi to uresničili, je 
treba z ustreznimi predpisi zagotoviti tudi nujne pogoje. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: z resolucijo o politiki uresni- 
čevanja družbenega plaTia Jugoslavije za obdobje 1986-1990 
v letu 1987. 

NOSILEC DELA: Zvezni zavod za družbeno planiranje v 
sodelovanju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

Rok: 31. december 1986 
5. UKREP OZD ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNO-RAZ- 

VOJNE DEJAVNOSTI IN FAKULTETE, KI IMAJO ORGANIZI- 
RANO ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, MORAJO BITI V 
NAJUGODNEJŠEM POLOŽAJU GLEDE ZAGOTAVLJANJA 
DEVIZ ZA BLAGOVNA IN NEBLAGOVNA PLAČILA 

Da bi se zagotovile devize za opremo znanstveno-razisko- 
valnih institutov, raziskovalno-razvojnih centrov in fakultet, ki 
imajo organizirano znanstveno-raziskovalno delo, je treba s 
projekcijo plačilne bilance Jugoslavije določiti od 1. januarja 
1987 za naprej pravico navedenih organizacij do najmanj 25% 
zneska amortizacije, pri čemer tiste organizacije, ki tudi same 
izvažajo, uporabljajo tudi iz tega naslova poln znesek, predvi- 
den z resolucijo. 

Za reprodukcijski material in neblagovna plačila znan- 
stveno-raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih centrov in 
fakultet, ki imajo organizirano znanstveno-raziskovalno delo, 
je treba z letnimi resolucijami o politiki uresničevanja DPJ za 
obdobje 1986-1990, začenši z letom 1987, in projekcijo pla- 
čilne bilance predvideti povečani namenski znesek deviz za 
plačila po 132. in 134. členu zakona o deviznem poslovanju. 

Za neblagovna plačila patentiranja v tujini in za vzdrževanje 
patentov po Zveznem zavodu za patente lahko po 132. členu 
zakona o deviznem poslovanju uporabijo namenski znesek 
deviz tudi vse pravne in fizične osebe, če teh plačil ne morejo 
izvršiti kako drugače. 

OBRAZLOŽITEV: Raziskovalno-razvojna oprema je veči- 
noma uvoznega značaja (po nekaterih ocenah več kot 35% za 
področja novih tehnologij). Ker je amortizacijska doba znan- 
stveno-raziskovalne opreme pet let, t. j. znaša amortizacijska 
stopnja 20%, velika večina inštitutov pa niso izvozniki in ne 
morejo na druge načine dobiti deviz iz naslova lastnega 
izvoza, zato te institucije tudi takrat, ko jim ni treba nabaviti 
nobene nove opreme, ne bi mogle zadovoljiti niti osnovnih 
potreb za svoje delo. 

Toda ker znanstvenoraziskovalne dejavnosti čaka pove- 
čana ekspanzija, ne smemo zapreti prostora, da bi se dobile 
devize od zneska 20% amortizacijske stopnje, temveč je treba 
ta znesek povečati najmanj za 25% zneska amortizacije. Pri 
tem je treba za tiste maloštevilne institucije, ki same izvažajo, 
obdržati poleg predlaganega tudi sedanjo možnost, da dobijo 
devize iz naslova izvoza v višini, predvideni z resolucijo o 
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987. 

- Za reprodukcijski material in neblagovna plačila navede- 
nih institucij je prav tako treba z letnimi resolucijami o politiki 
uresničevanja DPJ in projekcije plačilne bilance omogočiti, 
začenši z letom 1987, da se poveča namenski znesek, ki je 
določen po 132. členu zakona o deviznem poslovanju in se po 
134. členu omenjenega zakona razporeja na SR in SAP in 
druge uporabnike za potrebe znanstvenoraziskovalnih in razi- 
skovalno-razvojnih institucij. 

Ker znanstvenoraziskovalne institucije opravljajo v okviru 
svojega poslovanja tudi določene rutinske storitve, malo serij- 
sko ali posamično proizvodnjo, se predlagane ugodnosti ne 
bi nanašale na ta del njihovega poslovanja. 

- Ker nekatere pravne in vse fizične osebe ne morejo po 
134. členu zadovoljitev svojih potreb glede za plačila patenti- 
ranja v tujini in vzdrževanja potentov v tujini, je treba omogo- 
čiti, da to dosežejo prek Zveznega zavoda za patente, ki bi za 
to po 132. členu razpolagal z večjimi devizami. 

- Prek pristojnega zveznega upravnega organa bi enako 
rešili devizni problem izjemno majhnih posamičnih letnih 
članarin jugoslovanskih strokovnih združenj, ki jih morajo 
plačati svojim svetovnim asociacijam. Te posamične člana- 
rine redko presegajo 1000 dolarjev na leto. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: s projekcijo plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1987 in s spremembo zakona o deviznem 
poslovanju. 

NOSILEC DELA: Zvezni zavod za družbeno planiranje (za 
projekcijo) in Zvezni sekretariat za finance (za predlog spre- 
membe zakona o deviznem poslovanju) v sodelovanju z Zvez- 
nim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prva sprememba zakona o deviznem poslovanju. 
6. UKREP POENOSTAVITI JE TREBA POSTOPEK PLAČE- 

VANJA IN CARINJENJA UVOZA ZA REPRODUKCIJSKI MATE- 
RIAL IN OPREMO ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, 
KI JU UVOZIJO REGISTRIRANE ZNANSTVENORAZISKO- 
VALNE ORGANIZACIJE, FAKULTETE IN RAZISKOVALNO- 
RAZVOJNE ORGANIZACIJE. 

OBRAZLOŽITEV; Znanstvenoraziskovalni projekti so zelo 
nedoločeni tako po načinu kot tudi po rezultatih raziskovanj. 
To onemogoča nakup reprodukcijskega materiala enkrat med 
samim raziskovalnim projektom, temveč se material nabavlja 
večkrat in v manjših količinah, zelo pogosto pa ga je treba 
nabaviti nepričakovano. Postopek za uvoz materiala so dolgo- 
trajni, ne glede na to, da gre včasih tudi za uvoz materiala 
brezpomembne vrednosti. 

Tudi takrat, ko je med uresničevanjem projekta nujno potre- 
ben uvoz posamičnega dela opreme, brez katerega projekta 
ni mogoče končati niti nadaljevati, je način nabave po investi- 
cijskem programu, ki ga instituti izdelajo enkrat v 2-3 letih, 
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nesprejemljiv za opremo, ki je potrebna takoj in takrat, ko je 
potrebna nepričakovano. 

Če naši inštituti glede enostavnosti postopka nabave mate- 
riala ne bodo imeli enakih pogojev kot njihovi tuji parnerji, ne 
mogoče naših inštitutov vključevati v programe mednarod- 
nega sodelovanja z zahodnimi državami. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami zakona o deviznem poslovanju in carinskega zakona. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretar za finance v sodelovanju z 
Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prve spremembe zakona o deviznem poslovanju in 
carinskega zakona. 

7. UKREP: CARINE IN NECARINSKIH DAVŠČIN JE TREBA 
OPROSTITI REPRODUKCIJSKI MATERIAL, KI GA REGISTRI- 
RANE ZNANSTVENORAZISKOVALNE ORGANIZACIJE IN 
FAKULTETE UVAŽAJO ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE 
PROJEKTE, ČE SE TAK MATERIAL NE PROIZVAJA V DRŽAVI 

OBRAZLOŽITEV: Reprodukcijski material, uporabljen za 
znanstvenoraziskovalne projekte, bi bilo treb oprostiti carine 
kot spodbudo za zmanjšanje stroškov znanstvenoraziskoval- 
nih projektov. 

S tem bi se dokaj zboljšalo uspešno znanstvenorazisko- 
valno delo v tistem segmentu, ki dela za potrebe gospodar- 
stva in kmetijstva. Postopke bi lahko v precejšnji meri zavaro- 
vali pred zlorabami, tako kot se to dela za projekte, ki se 
vodijo za potrebe ZRD za JLA, ta sistem pa bi bil lahko sicer 
vzet tudi kot podlaga za tovrstno spodbujanje znanstvenorazi- 
skovalne dejavnosti. • 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami carinskega zakona. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prva sprememba carinskega zakona. 
8. UKREP ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO OPREMO IN 

RAČUNALNIKE S PERIFERIJO DOMAČE PROIZVODNJE, KI 
VSEBUJEJO UVOZNO KOMPONENTO, KI SE NE IZDELUJEJO 
V DRŽAVI, NAJ BI SE VRNILA CARINA IN NAJ BI VELJALE 
NECARINSKE DAVŠČINE ZA UVOZNO KOMPONENTO. 

Pogoj za vrnitev carine: 
- da je kupec registrirana znanstvenoraziskovalna organi- 

zacija ali visokošolska organizacija; 
- da se obračun opravi pri prodajalcu; 
- da prodajalec dokaže, da je dal kupcu popust v višini 

obračunskega povračila 
OBRAZLOŽITEV; Po veljavnemu zakonu je registrirana 

znanstvenoraziskovalna organizacija oproščena carine za 
uvoz ZR opreme. Če carinskih davščin ne bo oproščena tudi 
domača znanstvenoraziskovalna oprema in računalniki s peri- 
ferijo, ki vsebujejo uvozno komponento, je ta oprema konku- 
renčno nesposobna, ko se naši inštituti, ki so oproščeni 
plačila carine za raziskovalno opremo, odločijo za njen 
nakup. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 
carinskega zakona. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za energitiko in industrijo in Zvez- 
nim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prva sprememba carinskega zakona. 
_ 9. UKREP: OZD JE TREBA OMOGOČITI, DA PODIPLOMSKI 
STUDU, DOKTORSKI IN SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ V DRŽAVI 
IN TUJINI PLAČAJO FAKULTETAM V BREME POSLOVNIH 
stroskov 

Stroške za podiplomski študij, ki jih OZD plačajo visokošol- 
skim organizacijam za svoje podiplomce, specializante in 
doktorante, je treba obravnavati kot poslovne stroške pod 
pogojem: 

- da je podiplomski, specialistični ali doktorski študij iz 
strokovnega in znanstvenega področja (dejavnosti), za katero 
je OZD registrirana, oziroma da ta študij prispeva k tehnično- 
tehnološkemu razvoju OZD in jugoslovanskemu gospodar- 
stvu; 

- da so stroški izkazani s planom OZD za tekoče leto; 
- da je študij organizirala visokošolska organizacija v 

skladu z zakonom in statutom univerze. 
OBRAZLOŽITEV: Podiplomski, specialistični in doktorski 

študij je najučinkovitejši in splošno sprejet način za pripravo 
mladega znanstvenega naraščaja za znanstvena raziskovanja, 
tehnološki razvoi in transfer novih tehnoloqi|. Veljavni zakon 

o celotnem prihodku in dohodku (prvi odstavek 19. člena in 
drugi odstavek 22. člena) določa, da se ti stroški plačajo v 
breme sredstev skupne porabe - drugi nameni. Ker je skupna 
poraba pogosto predmet omejitev, podiplomski, specialistični 
in doktorski študij pa sicer ne morejo zdržati konkurence 
drugih namenov sklada skupne porabe (regres, topli obrok 
itd.), jih je treba vključiti v stroške. Ker podiplomski, speciali- 
stični in doktorski študij ni del rednega financiranja SIS za 
usmerjeno izobraževanje, temveč se financira s šolninami, ki 
jih plačajo inštituti in druge OZD, bi bil ta pomemben segment 
šolskega sistema, ki je neposredno povezan s tehnološkim 
razvojem, dokaj omejen, če bi ostalo dosedanje stanje. Napo- 
minjamo, da je predlagani način plačevanja veljal vse do 
konca leta 1985, njegova uporaba pa je že zelo negativno 
učinkovala na podiplomsko šolanje.. 

Posebej je treba poudariti, da te problematike ni mogoče 
rešiti s stroški investicij, kadar gre za pripravo kadrov za 
vključitev na nova področja, ki jih še vedno ni mogoče investi- 
cijsko definirati, nakar je vprašanje, kako načrt »pet doktora- 
tov brez opreme in poslopij«, ko je končan, aktivirati in kako 
zanj izločati amortizacijo, kar je vse potrebno, če je obravna- 
van kot investicijski. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvo 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka in o ugotavljanju in razporejanju prihodka. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prva sprememba in dopolnitev zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka in o ugotavlja- 
nju in razporejanju prihodka. 

10. UKREP: ZNANSTVENORAZISKOVALNIM ORGANIZACI- 
JAM JE TREBA OMOGOČITI, DA DEL SVOJE DEJAVNOSTI 
OPRAVLJAJO TUDI V TUJINI Z USTANAVLJANJEM PODRUŽ- 
NIC ZNANSTVENORAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ S STATU- 
SOM PO ZAKONIH DRŽAVE V KATERI SE USTANOVIJO 

OBRAZLOŽITEV: Da bi pospešili proces znanstvenorazi- 
skovalnega dela ali zboljšali svoje bonitete, je treba na neka- 
terih področjih znanosti (biotehnične in tehnično-tehnološke) 
ustanoviti znanstvenoraziskovalne organizacije (podrženica, 
obrat) v tujini. Primeri: (1) da bi pospešili proces in produkcijo 
novih sort (selekcija) rastlin, je treba med letom proizvesti dve 
ali več generacij. Za količkaj resnejši obseg je to mogoče 
storiti v določenih afriških državah ali državah Latinske Ame- 
rike, ker se sezone razlikujejo in eno koledarsko leto daje dve 
generaciji; (2) nekatere izmed znanstvenih rešitev so regional- 
nega značaja (sorte rastlin) in jih ni mogoče direktno transfe- 
rirati iz Jugoslavije, temveč se morajo rezultati ustvarjati v 
danih agroekoloških razmerah. Zato je treba, da znanstvene 
organizacije ustanovijo posebne (regionalne) postaje (izvoz 
znanja); (3) za razvoj prototipov novih proizvodov z visoko 
ravnjo tehnologije in izvoznimi aspiracijami je treba v določe- 
nih primerih opraviti del del z vjsoko razvitimi storitvami 
posojanja opreme in bogatega trga sestavnih elementov (zla- 
sti v elektroniki), kar se zagotovi z ustanavljanjem podružnic 
znanstvenoraziskovalnih organizacij v razvitih državah. 

Znanstvenoraziskovalnih organizacij v tujini ni mogoče 
ustanoviti po sedanjih predpisih. Izjemoma je mogoče usta- 
noviti podjetja v tujini z vsemi obveznostmi za opravljanje 
gospodarske dejavnosti v tujini, zato so predpisi o carini, 
obveznem transferju kapitala, knjigovodstvu, računovodstvu, 
deviznem računu, upravljanja idr. prilagojeni aktivnosti 
gospodarskega poslovanja, kar je neustrezno in neprimerno 
za znanstveno raziskovalno dejavnost, ki zahteva povsem 
drugačno obravnavanje z bistveno razliko, da profita ni 
mogoče vrniti v državo, temveč se v državo vrača znanstveni 
rezultat. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino v 
sodelovanju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo in 
GZJ. 
ROK: Drugi kvartal 1987. 

11. UKREP: USTANOVITI JE TREBA »SKLAD«* ZA SPOD- 
BUJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

f'lbeSedJ-: "Sf'lad" ie uP°rabUen zato, da bi označili, da ne gre za 
lanfu izvoza dls,"buclisko ,unkcli° temveč za sklad, podoben spodbu- 
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OBRAZLOŽITEV: Za podpiranje gospodarskih subjektov, ki 
bodo vlagali v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-raz- 
vojne programe v skladu s smernicami tehnološkega razvoja, 
določenim v strategiji tehnološkega razvoja Jugoslavije, 

bo »Fond« zagotovil: 
- da se spodbujajo in podpirajo projekti mednarodnega 

sodelovanja s tujimi partnerji, v katerih z jugoslovanske strani 
sodeluje konzorcij delovnih in znanstvenoraziskovalnih orga- 
nizacij, v katerem so zastopane organizacije iz več republik in 
avtonomnih pokrajin, motiv pa je, da naše delovne organiza- 
cije dobijo v mednarodnem sodelovanju enako podporo 
družbe kot jo imajo njihovi tuji partnerji; 

- da se podprejo jugoslovanski udeleženci v mednarodnih 
raziskovalnih projektih, ki so pri pripravi kadrov in opreme v 
skladu z uresničevanjem strategije tehnološkega razvoja 
Jugoslavije, da bi zagotovili, da bodo sprejeti kot enakopravni 
partnerji za to sodelovanje; 

- da vsebina dela v zvezi s programi poteka v skladu s 
strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije, da se zmanjša 
riziko organizacij združenega dela, ki vlagajo v programe 
znanstvenoraziskovalnega in raziskovalno-razvojnega zna- 
čaja, da bi opogumljali ambicioznejša in objektivno zahtev- 
nejša ter bolj tvegana raziskovanja; 
- da se spodbujajo in podpirajo projekti, ki jih izvajajo 

konzorciji delovnih in znanstvenoraziskovalnih organizacij iz 
več republik in avtonomnih pokrajin, motiv pa je integracija 
jugoslovanskih virov in prizadevanj; 

- udeležba federacije pri financiranju graditve jugoslovan- 
skega sistema znanstveno-tehničnih informacij. 

»Sklad« bo po svojem značaju neproračunski s stabilnimi 
viri prihodkov, ki se bodo zagotovili s posebnim zveznim 
zakonom. 
Projekti, ki zadovoljujejo merila, uvedena s strategijo tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije, in merila uvedena z zakonom o 
»Skladu«, se bodo na podlagi ocene in predlogov izveden- 
skega sistema Zveznega komiteja za znanost in tehnologijo 
kofinancirali iz »Sklada«, o čemer odloči Zvezni komite za 
znanost in tehnologijo kot kolegijski organ. Strokovna služba 
Zveznega komiteja za znanost in tehnologijo bo opravljala 
strokovna in administrativna dela, povezana z delovanjem 
»Sklada«, ter spremljala realizacijo projektov. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S posebnimi zveznim zako- 
nom po petem odstavku 279. člena ustave SFRJ. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z Zveznim sekretariatom za finance in Zveznim 
komitejem za zakonodajo. 

ROK: Osnutek je treba poslati dva meseca po sprejetju 
STRJ. 

12. UKREP 1. USTANOVITI JE TREBA ZVEZNO KOMISIJO 
ZA GENETSKE RESURSE 

2. USTANOVITI JE TREBA JUGOSLOVANSKO BANKO 
GENOV KOT ZVEZNO ORGANIZACIJO; 

OBRAZLOŽITEV: Rastlinski genetski resursi države so vse 
divje in gojene vrste oziroma geni, ki so v njih. Zaradi številnih 
dejavnikov so genetski resursi (bogastvo genov) izpostavljeni 
intenzivni eroziji. Najvažnejši med njim so: 
- ozko usmerjena selekcija, 
- razvoj novih tehnologij, 
- razvoj prometa, 
- porast števila stanovnikov na zemlji, 
- kalamiteti insektov in rastlinske bolezni. 
Z ozko usmerjeno selekcijo na določeno lastnost se izbirajo 

in kombinirajo le tisti geni, ki dajejo želeno lastnost rastlin. 
Vsi drugi geni se ne upoštevajo. Na ta način se osiromašuje 
genetski pul. Človek v svoji želji, da zadovolji svoje potrebe, 
izbira (selekcionira) samo tisto, kar mu trenutno ustreza 
(visok donos, visoka kakovost ipd ), vse ostalo pa zavrže. 
Pogosto, zlasti pa pri nepazljivi selekciji, se z zavrženimi 
genotipi zavržejo tudi geni, ki utegnejo biti zelo koristni v 
drugih razmerah ali kakšnem drugem času. Primerov za 
nevarnost pred nepazljivo selekcijo je dosti. Značilen je pri- 
mer ZDA: večina hibridov koruze je nastala iz zelo ozke 
genetske osnove, da bi se dobile moške sterilne rastline, kar 
olajšuje proizvodnjo semena. Ko se je pojavila nova vrsta 
bolezni lista (leta 1970), je bila pridelava koruze desetkrat 
zmanjšana, ker je bila lastnost moške sterilnosti tega tipa 
spojena z genom, ki vsebuje občutljivost organizma za 
nevarno bolezen ustilagomaidis. Zahvaljujoč bogastvu banke 

genov in učinkovitemu selekcijskemu delu so ta problem 
rešili v treh letih. Poleg tega so številni primeri z drugimi 
rastlinskimi vrstami (filoksera v vinogradu, peronospora 
krompirja, nizka temperatura in pšenica 1972 v ZSSR idr.). 
Posledice vseh teh katastrof so bile zmanjšane, nekatere pa 
so bile preprečene, ker je obstajal bogat fond različnih genov, 
proučen in stokiran v bankah genov ali v naravi. 

Nove tehnologije v industriji in tudi v kmetijstvu uničujejo 
ali dajejo posamezne rastlinske vrste ali sorte. Endemske 
vrste v številnih primerih ogrožajo gradbene, hidrotehnične 
ali melioracijske aktivnosti. 

Če se kakšna izmed autohtonih sort ali vrst izgubi, je izgub- 
ljena za vselej in je ni mogoče z nobenimi metodami znova 
komponirati, ker se evolucija, ki je trajala milenije, ne more 
umetno stimulirati. Od približno 300.000 rastlinskih vrst na 
svetu, je človek domesticiral 30.000, za hrano pa uporablja 
samo približno 300. Obstoj človeka je odvisen od desetih vrst, 
predvsem od treh žit (riž, koruza in pšenica). 

Ker proizvajalci zahtevajo visoke donose in enakomerne 
posevke, je osiromašena genetska raznovrstnost gojitve naj- 
važnejših rastlin. Tako so iz proizvodnje izključene številne 
sorte, ki so bile nosilke nekaterih drugih genov, kateri pa so 
se kasneje pokazali za potrebne. Primerov je veliko, pa tudi v 
naši selekcijski praksi. Ko so naši selekcionarji pšenice zahte- 
vali genetski vir odpornosti na novo vrsto glivice, ki povzroča 
rjo, so se obrnili ameriški banki genov v Beltsfillu, da jim 
pošlje genotip, ki je odporen proti tej bolezni. Iz Belstfilla so 
jih napotili na sovjetsko banko genov v Leningradu. Iz Lenin- 
grada so dobili zahtevani genotip, vendar je bila to stara sorta 
(romunska crvenka), ki je z introdukcijo italijanskih sort izklju- 
čena iz našega kmetijstva. Glavna predpostavka za introduk- 
cijo novih sort bodisi s klasičnimi tehnikami bodisi z genet- 
skim inženirstvom je genetska raznovrstnost (gen-sklada). 
Zato je prvi korak zbiranje, klasifikacija, pr???evanje in 
hramba kolekcije genov. 

Številne rastlinske vrste ali sorte so odporne proti sred- 
stvom, ki se lahko uporabljajo v kemični ali bakteriološki 
vojni. Veliko vrst ali sort lahko uspeva v skrajno neugodnih 
pogojih (slanost zemljišča, povečana koncentracija plinov, 
radiacija, zmanjšanje količine mineralnih hraniv) in daje pri- 
delke, ki so koristni za nutritivno ali medicinsko uporabo. S 
stališča koncepcije splošne ljudske obrambe je to zelo po- 
membno. 

Pomembnost ohranitve genetskih resursov so najprej 
dajale najbogatejše in najrazvitejše države. Ustanovile so 
banke genov in institucije, ki se ukvarjajo tudi s politiko in 
operativo zbiranja, preučevanja, konserviranja, izmenjave in 
uporabe gen-sklada. Pri tem je Evropa od vseh kontinentov 
najbolj napredovala. Skoraj ni države v Evropi, ki nima institu- 
cije, ki se ukvarja z genetskimi resursi (banke genov, komisije, 
instituti). 

Na mednarodnem področju je glede tega zelo velika aktiv- 
nost. Pred 12 leti je bil ustanovljen Mednarodni odbor 
JPBPGR (Svetovna banka in 14 najbogatejših držav za genet- 
ske resurse s sedežem v FAO v Rimu, ki so določili globalno 
strategijo zbiranja, hrambe in uporabe genetskih resursov. 
Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi - Helsinki 1975 
je natančno določila priporočila za konserviranje in hrambo 
genetskih resursov. Konferenca o varnosti in sodelovanju v 
Evropi - Helsinki 1975 je natančno določila priporočila za 
konserviranje in hrambo genetskih resursov. EUCAPRIA 
(Evropsko združenje za selekcijo rastlin) je leta 1966 ustano- 
vila komite za banko genov. Države Evropske skupnosti imajo 
komite za genetske resurse in banko genov; države SEV imajo 
vsaka posamično in skupaj komite za gen-banke. V Evropi 
deluje od leta 1979 Evropski kooperativni program za genet- 
ske resurse. Prvi dve fazi programa (do leta 1982) je UNDP 
financiral s 100%. Sedaj pa se financira iz participacije držav 
članic (bilo jih je 26). 

Zaradi mednarodnega pomena te snovi (nerazvite in države 
v razvoju so pravi razsadniki genetskega bogastva, bogati pa 
ga zbirajo, hranijo in uporabljajo). FAO je s svojo resolucijo 6/ 
81 na 21. konferenci zahteval od generalnega direktorja, da 
predlaga elemente osnutka mednarodne konvencije, da bi 
bilo to bogastvo, pod mednarodno kontrolo (ZN) in vsem 
državam sveta omogočena uporaba prek mednarodne banke 
genov. 

Čeprav je naša država udeleženka Evropskega programa, 
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nima organizacije, ki bi se ukvarjala s temi problemi. S to 
problematiko so se ukvarjali naši kmetijski instituti, v katerih 
se opravlja selekcija rastlin, predvsem pa zbiranje rastlinskih 
vrst, s katerih selekcijo se ukvarjajo. Ni bilo organiziranega 
dela v zvezi z zbiranjem, preučevanjem in hrambo vseh rast- 
linskih vrst, ki uspevajo v SFRJ. Izvajali so se posamični 
projekti, ki so se v glavnem financirali iz tujine (koruza in trda 
pšenica iz kontrapart sklada ZDA). Donosi - v glavnem sliv in 
sončnic iz sredstev FAO; v pripravi je projekt za vrtnine, ki ga 
bo financiral IBPGR (Mednarodni odbor za genetske resurse). 
Nekatera mednarodna združenja so prav tako propagirala in 
podpirala take aktivnosti tudi pri nas (trta, hmelj). 

V letu 1979 smo z nekaterimi aktivnostmi poskusili bolj 
organizirati to delo v naši državi. Skupina znanstvenih delav- 
cev je prostovoljno v sodelovanju z instituti iz vse države 
ustanovila strokovne odbore za posamezne ali za skupine 
rastlinskih vrst. Bili so številni sestanki, dogovorjeni delovni 
programi in ko se je poskusilo zagotoviti sredstva, je vse v 
glavnem obstalo. Skupina za koruzo in sirk je uspela zagoto- 
viti začetna sredstva za projekte, v katerega so bili vključeni 
vsi iništituti iz Jugoslavije, ki delajo s koruzo. Druge skupine 
niso uspele. Sedanje stanje je skrajno nezadovoljivo. V vseh 
institutih so kolekcije, ki se uporabljajo za selekcijo, toda 
organiziranega kompletnega dela v zvezi z vsemi rastlinskimi 
vrstami in pogoji za hrambo na dolgi rok (več kot 20 let) nima 
noben institut. Pogoje za hrambo (do 10 let), vzdrževanje, 
proučevanje in dokumentacijo Ima le projekt za koruzo, prek 
katerega se koordinira vse delo v zvezi s koruzo v Evropi, ter 
projekt za sončnice, ki je prav tako del Evropskega (FAO) 
programa. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Ustanoviti je treba zvezno 
komisijo za rastlinske genetske resurse. Komisijo ustanovi 
ZIS: 

Sestava komisije: 
Komisija mora biti sestavljena iz predstavnikov: 
- Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, 
- Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
- Sveta SIS za znanost, 
- Zveznega komiteja za kmetijstvo, 
- Zveznega komiteja za zakonodajo, 
- Zveznega komiteja za znanost in tehnologijo, 
- Direktorja zvezne banke genov, 
- Nacionalnega koordinatorja (predsednik strokovnega 

odbora) 
- Republiških in pokrajinskih organov, 
- Tajnika komisije. 

Delovno področje komisije: 
- sprejema ukrepe za organizacijo in financiranje dela 

jugoslovanske mreže; 
- obravnava in potrjuje načrt aktivnosti strokovnih odborov 

za posamezne rastlinske vrste; 
- obravnava sistem dokumentacije in informacije o genet- 

skih resursih; 
- skrbi za sredstva in delovne pogoje YU banke genov; 
- sprejema proračun, načrt in poročilo o delu jugoslovan- 

ske banke genov; 
- skrbi za mednarodno sodelovanje (sklepi o pristopitvi 

regionalnim in globalnim programom, sklepi o organiziranju 
ekspedicije v državi, o udeležbi v ekspedicijah zunaj države, 
dovoljenja za mednarodne ekspedicije v naši državi, vključitev 
v akcije ZN na tem področju, vključitev v mednarodno infor- 
macijsko mrežo idr.); 

- predlaga potrebne zakonske ukrepe na tem področju 
ohranitev gen-sklada karantenski ukrepi idr.); 

- predlaga ukrepe za usposabljanje in izpopolnjevanje 
kadrov, pospešuje vse vrste aktivnosti v zvezi s to problema- 
tiko, da ne bi bilo dvojnega dela v državi in z mednarodnimi 
izjemami; 

- opravlja tudi druga dela, ki jih ima z aktom o ustanovitvi. 
Finančna sredstva za delo komisije (seje) se zagotavljajo iz 

proračuna federacije. 
POT IN NAČIN REALIZACIJE: 2) Z ustanovitvijo jugoslo- 

vanske banke genov kot vezne institucije. 

Namen ustanovitve: 
Organizacija zbiranja, klasifikacija, karakterizacija, evalu- 

acija, razmnoževanje, hramba in dokumentacija ter izmenjava 
genetskih resursov vseh rastlinskih vrst na ozemlju Jugosla- 
vije. 

Lokacija: 
Za hrambo vzorcev na dolgi rok (več kot 20 let) in za 

hrambo banke podatkov je treba izbrati eno izmed mest v 
Jugoslaviji, ki izpolnjuje varnostne pogoje, ima podnebje in 
zemljišče za najnujnejša razmnoževanja. 

Za hrambo »Žive kolekcije« in vzorcev v procesu karakteri- 
zacije in evaluacije (do 10 let) je treba določiti sedež institu- 
tov, ki bodo nosilci strokovnega dela za posamezne rastlinske 
vrste. 

Način dela (organizacije): 
Za vsako rastlinsko vrsto in skupino sorodnih vrst je treba 

ustanoviti strokovni odbor in določiti institut - nosilca dejav- 
nosti. Odbori izdelajo vsako leto načrt dejavnosti. Instituti- 
nosilci so tudi mesto kjer se hranijo »Žive kolekcije« in vzorci 
v procesu proučevanja (do 10 let). Po preučitvi vzorcev in 
izdelani dokumentaciji za osrednji informacijski sistem je 
treba celotno gradivo poslati v hrambo banki genov. V dolo- 
čenih primerih se lahko organizirajo hramba, razmnoževanje 
in vzdrževanje v institutih - nosilcih dejavnosti. Predsedniki 
strokovnih odborov sestavljajo koordinacijski odbor. 

Financiranje: 
Stroški gen-banke (materialni, osebni in splošni) se zagoto- 

vijo v proračunu federacije. 
Sredstva za strokovno delo (odbora po vrstah) zagotavljajo 

SIS znanosti (zveza) s financiranjem jugoslovanskega traj- 
nega projekta »RASTLINSKI GENETSKI RESURSI JUGOSLA- 
VIJE«. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z Zveznim komitejem za kmetjstvo, Zveznim 
sekretariatom za pravosodje in organizacijo zvezne uprave, 
Zveznim sekretariatom za finance in GZJ. 

ROK: Prva sprememba zakona o organizaciji in delovnem 
področju zveznih upravnih organov in zveznih organizacij. 
13. UKREP USPOSOBITI JE TREBA JUGOSLOVANSKI BIBLI- 
OGRAFSKI INSTITUT (KADRI, OPREMA, PROSTOR) ZA 
FUNKCIJE FEDERACIJE PRI OBLIKOVANJU BIBLIOGRAFIJE 
JUGOSLAVIJE, SISTEMA BIBLIOGRAFSKIH INFORMACIJ 
TER PRI URESNIČEVANJU MEDNARODNEGA SODELOVA- 
NJA IN IZMENJAVE, PA TUDI ZA FUNKCIJE KOORDINACIJE 
PRI GRADITVI ENOTNEGA BIBLIOTEŠKO-INFORMACIJ- 
SKEGA SISTEMA V OKVIRU SKUPNOSTI NACIONALNIH 
BIBLIOTEK JUGOSLAVIJE 

Potrebno je zgraditi avtomatizirani biblioteško-informacij- 
ski sistem (BIS) s kompletnimi možnostmi raziskovanja, s 
trajnim ažuriranjem, z direktno vključitvijo v svetovno bazo 
podatkov o serijskih publikacijah, v svetovno bazo podatkov o 
monografskih publikacijah ter dostop v bazo podatkov ustrez- 
nih specializiranih znanstveno-raziskovalnih baz in INODOC 
centrov. Jugoslovanski bibliografski instutit mora torej 
pomembno razviti funkcije cntralnega referalnega centra za 
Jugoslavijo z vzpostavitvijo kar največjega sodelovanja in 
koordinacije dela s referalnimi centri republik in pokrajin. 

Če tega ne bomo dosegli, bo Jugoslavija izključena iz 
svetovne mreže izmenjave biblioteških informacij in bo ostala 
bel madež na svetovni karti intelektualne produkcije. 

OBRAZLOŽITEV: V okviru svoje aktivnosti na področju 
znanstveno-tehnoloških informacij in referalni dejavnosti 
objavlja inštitut enkrat na leto (tiskovina) katalog tujih serij- 
skih publikacij v knjižnicah Jugoslavije in stalno dopolnjuje 
katalog svojih knjig v obliki kartic. Podatki v serijskih publika- 
cijah (časopisi idr) se prav tako enkrat na leto objavijo v 
Bibliografiji serijskih publikacij. Večina podatkov o znanstve- 
nih revijah je že prenesena na strojno čitljiv medij in integri- 
rana v svetovno bazo podatkov pri mednarodnem centru v 
Parizu. V naslednjem obdobju je nujno potrebno integrirati 
podatke o domačih in tujih revijah v Združeni (Union) katalog. 

Inštitut mora razširiti tudi medsebojno sodelovanje, ki 

priloga poročevalca 33 



poteka sedaj s 60 državami (na podlagi meddržavnih pogodb) 
oziroma prek 150 informacijskih centrov. 

Jugoslovanski bibliografski inštitut je član Skupnosti jugo- 
slovanskih nacionalnih bibliotek, ki je nedavno sprejel 
osnovni dokument o graditvi enotnega biblioteško-informa- 
cijskega sistema v SFRJ. Inštitut je tudi doslej objavljal 
celotno jugoslovansko intelektualno produkcijo, predvsem 
po klasičnih postopkih. Potrebno je ustvariti možnosti za 
popolno automatizacijo, graditev sistema kumulativnih regi- 
strov, sistema tezavrov z možnostmi večkratnega iskanja. 
Jugoslovanski bibliografski inštitut je pred letom dni skupaj s 
Poslovno skupnostjo založnikov in knjižničarjev Jugoslavije 
izdelal sistem enotnega mednarodnega standardnega oštevil- 
čevanje in označevanje knjig. Tako je Zdaj delno omogočeno, 
da se vključimo v svetovne baze, ko je govor o monografskih 
publikacijah. 

Z uvedbo avtomatizirane baze podatkov o celotni jugoslo- 
vanski knjižni produkciji pri JBI bo v naslednjem obdobju 
omogočen hitrejši dostop podatkom, ekonomičnejše poslo- 
vanje v založniški dejavnosti, popolnejše in ustreznejše stati- 
stično spremljanje trendov v knjižni produkciji na vseh podla- 
gah (vrsta literature, naklade, izločeni del narodnega 
dohodka itd.). 

V naslednjem obdobju se mora JBI usposobiti tudi za izde- 
lavo Bibliografije neknjižnega gradiva (video in tonske kasete, 
gramofomske plošče, komercialni softvvare, mikroforme in 
drugi mediji), Bibliografije bibliografij, različnih (namenskih) 
specializiranih bibliografij, katalogov, registrov ipd. ter zago- 
toviti kompleten statistični vpogled v produkcijo knjižnih in 
neknjižnih medijev. Znova mora zaživeti tudi bibliografija 
»YUGOSLAVICA« (bibliografija knjig člankov o Jugoslaviji v 
vseh državah sveta, del jugoslovanskih avtorjev v jugoslovan- 
skih mejah. 

Vse svoje informacijske funkcije bo Jugoslovanski biblio- 
grafski inštitut organiziral kot podsistem informacijskega 
sistema federacije. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih 
uporavnih organov in zveznih organizacij. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z Zveznim sekretariatom za pravosodje in organi- 
zacijo zvezne uprave. 

ROK: Do konca leta 1987. 

III. UKREPI, KI SE BODO 
URESNIČEVALI Z IZMENJAVO ALI 
DOPOLNITVIJO VELJAVNIH 
SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTOV 
(DOGOVORI ALI DRUŽBENI 
DOGOVORI) 
OZIROMA Z IZDAJO NOVIH, ZA 
KATERE BO DAL POBUDO ZIS 

14. UKREP SPODBUJATI JE TREBA RAZISKOVALNO-RAZ- 
VOJNE IN INOVACIJSKE PROJEKTE, KI JIH OZD NAROČAJO 
PRI REGISTRIRANIH ZNANSTVENO RAZISKOVALNIH 
ORGANIZACIJAH, RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH CENTRIH IN 
VISOKOŠOLSKIH ORGANIZACIJAH, TER INVESTICIJE V ZR 
IN RR ORGANIZACIJE Z UGODNIMI KREDITI 

OBRAZLOŽITEV: Inovacijski procesi v svoji fazi do osvoji- 
tve proizvodnje trajajo povprečno 3-5let. Stroški, ki obreme- 
njujejo OZD, ki vlagajo v inovacijski proces, so časovno loci- 
rani na čas, ko še ni in ne more biti učinkov inovacijskega 
procesa, z uvedbo ugodne kreditne komponente pri financira- 
nju inovacijskega procesa pa bi bili v bistvu primerno razme- 
jeni stroški inovacijskega procesa za čas, ko začne le-ta 
učinkovati, 

Krediti morajo biti izrazito ugodni tako glede čakalne dobe, 
rokov vračanja in obresti. Čakalna doba mora biti možna tudi, 
dokler traja projekt. Delež bančnih sredstev naj bi znašal do 
50% za OZD materialne proizvodnje, do 80% pa za investicije 
ZR in RR organizaciji: 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S sklenitvijo samoupravnega 
sporazuma bank. 

NOSILEC DELA: Združenje bank Jugoslavije v sodelovanju 
z Zveznim sekretariatom za finance, Narodno banko Jugosla- 
vije in Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Do sprejetja resolucije o politiki uresničevanja DPJ za 
obdobje 1986-1990 v letu 1987. 

15. UKREP DOHODKE OD INOVACIJ JE TREBA OPROSTITI 
DAVKA OD PLAČIL IZ AVTORSKIH PRAVIC, PATENTOV IN 
TEHNIČNIH IZBOLJŠAV IN DAVKA OD SKUPNEGA DOHODKA 
OBČANOV 

OBRAZLOŽITEV: Davčne stopnje od plačil iz patentov in 
tehničnih izboljšav so v različnih okoljih zelo različne in se 
gibljejo od 1 do 76%, iz česar se vidi pomanjkanje meril 
davčne politike na tem področju. V številnih občinah so pla- 
čila od inovacij bolj obdavčevana kot dohodki iz naslova 
rutinskega, obrtnega in drugega poklicnega dela. Izkušnje pa 
kažejo, da je iznajditeljstvo najbolj razvito v tistih okoljih, v 
katerih so dohodki od inovacij oproščeni davka (SR Slovenija 
in mesto Beograd). Zato je treba glede inovacij graditi davčno 
politiko na podlagi te izkušnje. Obravnavati je treba tudi 
možnosti, da dohodki iz naslova inovacij postanejo del pokoj- 
ninske osnove. 

Z dogovorom o temeljih davčne politike (46. člen) in dogo- 
vorom o usklajevanju davčnega sistema (42. člen) se udele- 
ženci dogovora (skupščine SR in SAP) prevzeli obveznost, da 
zagotovijo oprostitev plačila davka od navedenih dohodkov. 
Navedeni dogovori pa se v tem pogledu ne izvajajo v praksi. 
Zato mora pristojni zvezni upravni organ ustrezno ukrepati, 
da se izvajajo ustrezne določbe iz omenjenih dogovorov in po 
možnosti predlagati njihove spremembe ali dopolnitve. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Sprejemanje ustreznih ukre- 
pov oziroma spremembe in dopolnitve dogovora o usklajeva- 
nju davčnega sistema in dogovora o temeljih davčne politike. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Uskladiti je treba z delom v zvezi s spremembami 
dogovora o usklajevanju davčne politike in dogovora o teme- 
ljih davčne politike. 

16. UKREP AKUMULACIJO OZD, DOLOČENO ZA PRIDOBI- 
VANJE VSEH PRAVIC IZ NASLOVA AKUMULACIJE, JE TREBA 
POVEČATI ZA ZNESEK, VLOŽEN V ZNANSTVENORAZISKO- 
VALNO IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNO DELO PRI REGISTRI- 
RANIH ZNANSTVENORAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO- 
RAZVOJNIH ORGANIZACIJAH (konta a, b, d in f - 2. ukrep) 

OBRAZLOŽITEV: Stroški OZD za znanstvenoraziskovalno 
in raziskovalno-razvojno delo zmanjšujejo znanstvenorazi- 
skovalnim in raziskovalno-razvojnim organizacijam akumula- 
cijo, kar vpliva na zmanjšanje določenih pravic, ki jih prido- 
bijo OZD iz naslova določene akumulacije (na primer OD 
ipd.). Ker se pozitivni rezultati vlaganj v intelektualno kompo- 
nento proizvonje z znanstvenoraziskovalnim in raziskovalno- 
razvojnim delom pokažejo šele čez nekaj časa, strošek pa 
zmanjša akumulacijo takrat, ko nastane, je treba odpraviti 
razloge, da OZD zaradi zmanjšane akumulacije nerade skle- 
pajo pogodbe z inštituti in raziskovalnimi centri za njihove 
storitve. 

Da bi ta ukrep imel enak učinek na vsem jugoslovanskem 
prostoru, je treba preučiti, ali je treba izenačiti pogoje za 
registracijo znanstvenoraziskovalnih organizacij v vseh SR in 
SAP. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 
družbenega dogovora o skupnih osnovah za samoupravno 
urejanje razmerij pri pridobivanju in razporejanju dohodka v 
SFRJ. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za delo, zdravstvo in soci- 
alno politiko v sodelovanju z Zveznim sekretariatom za 
finance, Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo in 
Gospodarsko zbornico Jugoslavije: 

ROK: Prvo četrtletje leta 1987. 
17. UKREP ZAPLETENI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI SISTEMI 

(ŽELEZNICA, PTT, ELEKTROGOSPODARSTVO) TER VELIKE 
DRUŽBENE SLUŽBE (SDK, STATISTIKA, BANKE, ITD.) BODO 
S PROIZVAJALCI OPREME V DRŽAVI PREK JUGOSLOVAN- 
SKIH ASOCIACIJ PROIZVAJALCEV OPREME OBRAVNAVALI 
IN USKLADILI TER NAPOVEDALI SPLOŠNE TEHNIČNE ZAH-* 
TEVE ZA OPREMO, KI JO NAMERAVAJO NABAVITI ENO 
LETO PRED LICITACIJO, MEDNARODNE LICITACIJE ZA 
NABAVO OPREME PA BODO REALIZIRANE SAMO V SKLADU 
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Z NAPOVEDANIMI USKLAJENIMI SPLOŠNIMI IN TEHNIČNIMI 
ZAHTEVAMI 

OBRAZLOŽITEV: Omogočiti je treba, da veliki tehnično- 
tehnološki sistemi in družbene službe (veliki uporabniki 
opreme) s kakovostnimi raziskovalno-razvojnimi in znanstve- 
noraziskovalnimi projekti vnaprej določijo svoje potrebe po 
opremi in tehničnih karakteristikah te opreme, ki jo bodo v 
prihodnje nabavili za lastno opremljanje, da bi se lahko 
domača industrija pravočasno pripravila, da ponudi domačo 
opremo. Če domača industrija ne more ponuditi ustrezne 
opreme brez delnega ali celotnega uvoza', bo investitor opra- 
vil mednarodno licitacijo na podlagi splošnih tehničnih zah- 
tev. Investitor mora določiti opremo samo na ravni splošnih 
tehničnih zahtev, nikakor pa ne tako, da lahko zadovolji 
zahteve samo en ponudnik, ki ga investitor vnaprej izbere. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Z družbenim dogovorom. 
NOSILEC DELA: Zvezni komite za energetiko in industrijo v 

sodelovanju z Zveznim komitejem za promet in zveze, Zvez- 
nim komitejem za znanost in tehnologijo, Zveznim zavodom 
za standardizacijo, Zveznim sekretariatom za zunanjo trgo- 
vino in Gospodarsko zbornico Jugoslavije. , 
ROK: Prvo četrtletje leta 1987. 

18. UKREP SPODBUJATI JE TREBA OZD MATERIALNE 
PROIZVODNJE, KI VLAGAJO V ZNANSTVENORAZISKO- 
VALNO DELO, TAKO DA SE JIM IZ PLAČANEGA DAVKA OD 
DOHODKA POVRNE 50% ZNESKA, PORABLJENEGA V PRE- 
TEKLEM LETU ZA FINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKO- 
VALNIH PROJEKTOV, KI JIH OZD MATERIALNE PROIZVOD- 
NJE REALIZIRAJO Z ZNANSTVENORAZISKOVALNIMI INŠTI- 
TUTI 

Povračilo se realizira pod naslednjimi pogoji: 
- da je znanstveno raziskovanje opravila organizacija, ki je 

registrirana za znanstveno-raziskovalno delo; 
- da je OZD materialne proizvodnje načrtovala zadevne 

stroške v svojem tekočem letnem načrtu; 
- da je OZD materialne proizvodnje realizirala vlaganja v 

znanstveno-raziskovalni projekt neposredno z registrirano 
znanstveno-raziskovalno organizacijo ali z združitvijo z dru- 
gimi OZD materialne proizvodnje za vlaganje v znanstveno- 
raziskovalne projekte ali projekte pri eni ali več registriranih 
znanstvenoraziskovalnih organizacij; 

- da vrnjeni znesek uporabi za povečani obseg raziskovanj 
v registrirani znanstveno-raziskovalni organizaciji; 

S tem se bo spodbujalo večje vlaganje v ZRD in RR pro- 
jekte, ki so nujno potrebni za ohranitev in povečanje konku- 
renčne sposobnosti gospodarstva, zlasti na tujem trgu, in 
sicer tako za tiste projekte, ki so usmerjeni v ustvarjanje novih 
materialov, novih proizvodov in proizvodnih postopkov, kot 
tudi v projekte, ki so usmerjeni v ustvarjanje novega znanja na 
področju projektiranja in inženiringa. 

OBRAZLOŽITEV: Vsako nevlaganje v ZRD in RR je v bistvu 
izogibanje vlaganj v amortizacijo intelektualne komponente 
proizvodnje in se tako izkazuje lažni, povečani dohodek z 
vsemi posledicami, da se izkoristijo bonitete povečanega 
dohodka pri porabi. 

Z našimi zakoni sta z amortizacijo po minimalnih stopnjah 
proti izrabi vsaj delno zavarovana železo in beton (oprema in 
poslopja), intelektualne komponente proizvodnje (nove doku- 
mentacije za nove proizvode, proizvodna znanja ipd. kar je 
končni rezultat ZRD in RR) pa so prepuščene prostovoljni 
pripravljenosti za vlaganja ali nevlaganja, kar v primeru nevla- 
ganj neugodno zmanjšuje izvozno konkurenčno sposobnost 
države. 

To je spodbujevalni ukrep, katerega namen je olajšati OZD 
vlaganje v ZRD projekte. Podoben ukrep je dal pozitivne 
rezultate v SR BiH (zakon o stopnji, olajšavah in davčni 
oprostitvi od dohodka OZD v obdobju 1985-1990). 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami dogovora o temeljih davčne politike. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Drugo četrtletje leta 1987. 
19. UKREP VSAKO LICENCO, ZA KATERO NE VELJA 

PATENT, KI JE KUPLJENA V TUJINI, JE TREBA OBDAVČITI Z 
X%, KJER JE X NORMA VLAGANJA V ZRD IN RR ZA PANOGO, 
ALI Z X/3, ČE SE S POROČILOM O STANJU TEHNIKE V 
DRŽAVI, KI BI GA OBRAVNAVALA GOSPODARSKA ZBOR- 
NICA JUGOSLAVIJE V POSTOPKU PO PRAVILNIKU O 

POSTOPKU DOGOVARJANJA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO 
TE TEHNOLOGIJE, GLEDE ZADEVNEGA VPRAŠANJA NE 
DOKAŽE, DA JE LICENCA NUJNA, KER V DRŽAVI NI POGO- 
JEV ZA ZADEVNO PROIZVODNJO NA NELICENČNI PODLAGI 

V tem primeru je izvzet nakup patentnih pravic za patente, 
ki so zavarovani v SFRJ, ker gre za znanja, ki so prek patent- 
nega postopka dokazana kot izvirna in ne pomenijo destimuli- 
rajoče konkurence za storitve naših ZRD in RR inštitucij. 
Najenostavnejši način za uvedbo panožne norme je uvedba 
obstoječega panožnega povprečja z določenim povečanjem. 

OBRAZLOŽITEV: S tem bi dobila licenca status, ki ga ima 
oprema, t. j. če se proizvajalci opreme ščitijo s carinami, ni 
razlogov, da se enako ščitijo proizvajalci ZRD in RR storitev 
kot proizvajalci novega znanja in tehnoloških postopkov. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami dogovora o usklajevanju davčnega sistema. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance, v sodelova- 
nju z zveznim komitejem za znanost in tehnologijo, Zveznim 
komitejem za energetiko in industrijo in Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije. 

ROK: Prvo četrtletje leta 1987. 
20. UKREP SPODBUJATI JE TREBA OZD, KI VLAGAJO V 

STALNO IZOBRAŽEVANJE SVOJIH DELAVCEV IN PRIPRAV- 
NIKOV 

S povračilom iz plačanega davka od dohodka ali iz drugih 
virov je treba kot spodbudo vrniti OZD 50% zneska porablje- 
nega v preteklem letu za stalno izobraževanje delavcev in 
pripravnikov, in sicer pod pogojem: 

- da je bil porabljeni znesek izkazan z načrtom OZD za 
preteklo leto; 

- da je stalno izobraževanje v funkciji proizvodnje (proiz- 
vodnja, kontrola kakovosti, priprava proizvodnje, upravljanje 
proizvodnje, projektiranje, inženiring, prodaja); 
- da je stalno izobraževanje uresničeno v sodelovanju z 

institucijo, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. 
Na ta način bi bile OZD v stroških stalnega izobraževanja 

udeležene s 50% svojih sredstev. 
OBRAZLOŽITEV: Ozko specialistično znanje ne sme in ne 

more biti predmet ukvarjanja šolskega sistema ne na ravni 
srednje šole in ne na ravni visokega izobraževanja, temveč 
skrb pripravniške dobe in sistema nenehnega izobraževanja 
med delom; 

- Vsa'k OZD materialne proizvodnje in družbenih dejavno- 
sti mora stalno izobraževanje ob delu in iz dela dojeti kot 
svojo obvezno funkcijo, brez katere ni mogoče obdržati 
ustrezne delovne sposobnosti in učinkovitosti svojih delavcev 
v polni delovni dobi, pri čemer je treba upoštevati, da so 
delovno aktivni kadri, ki so izgubili svežino v stroki, nosilci 
tehnološkega konservatizma; 

- Sprejeto je bilo, da je treba časovno erozijo znanja defini- 
rati kot čas, znotraj katerega se znanje razvrednoti za 50%. Za 
razne stroke je ta čas različen in se giblje od 7 let (za elektro- 
niko) do 15 let (za konstruktivno strojništvo), kar pomeni, da 
se mora znotraj tega časa razvrednoteni kvantum znanja 
zamenjati z novim oziroma čaka vsakega visokoizobraženega 
človeka v njegovi 40-letni delovni dobi 3 do 5 prekvalifikacij, 
tak obseg obnavljanja in pridobivanja novega znanja pa 
dejansko pomeni prekvalifikacijo. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembami in dopolni- 
tvami dogovora o usklajevanju davčnega sistema in dogovora 
o temeljih davčne politike. 

NOSILEC DELA: Zvezni sekretariat za finance v sodelova- 
nju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 

ROK: Prvo četrtletje leta 1987. 
21. UKREP FAKULTETNE UČNE LABORATORIJE IN ZNAN- 

STVENORAZISKOVALNE LABORATORIJE JE TREBA OPRE- 
MITI, DA BI DOSEGLI KAKOVOSTNE NORME IZOBRAŽEVA- 
NJA IN UNIVERZITETNIH RAZISKOVANJ, KI JIH ZAHTEVAJO 
ZNANSTVENI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Zato je treba: 
- sprejeti kakovostne norme o visokem izobraževanju na 

področju tehničnih in biotehničnih ved ter za druge fakultete, 
ki so bistvene za znanstveni in tehnološki razvoj; 

- natančno določiti dobo doseganja norm; 
- uvesti omejitev glede vrednosti diplome VŠO, ki po pred- 

hodnem roku ne izpolni norm. 
OBRAZLOŽITEV: Tehnološki razvoj je zelo odvisen od 

kakovosti izobraževanja. Analiza stanja opremljenosti in 
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način delovanja VŠO v državah, s katerim blagom in stori- 
tvami konkuriramo v svetu, kaže, da zelo zaostajamo glede 
vseh glavnih parametrov, na podlagi katerih se ocenjuje kako- 
vost izobraževanja; ti pa so naslednji (za tehnične in bioteh- 
nične vede): 

razviti Jugoslavija 

do 7 več kot 14 

cca 600 h 100-200 h 

več kot 80% 30-60% 

do 5 50 do 1000 

do 80%manj kot 20% 

1. Število študentov na enega 
predavatelja 
2. Število ur individualnih labora- 
torijskih vaj, ki jih naredi študent 
med študijem 

3. Pokritost učnega gradiva z uč- 
beniki 

4. Število študentov na računalni- 
ški terminal 
5. Število predavateljev, ki imajo 
zagotovljene laboratorijske pogo- 
je za znanstvenoraziskovalna dela 
na fakulteti 

Očitno je, da se mora takšna naša situacija spremeniti, med 
drugim tudi z investiranjem v laboratorijske učne zmogljivosti 
VŠO tehničnih in biotehničnih ved ter drugih fakultet, ki so 
bistvene za znanstveni in tehnološki razvoj, ker se kadri, ki 
seda[ prihajajo s fakultet, NE MOREJO VKLJUČITI V KONKU- 
RENČNI BOJ ZA USTVARJANJE NAŠEGA BLAGA IN STORI- 
TEV ZA IZHOD V SVET, KER BODO SICER VSI DRUGI 
NAPORI GLEDE NAŠEGA VKLJUČEVANJA V TEHNOLOŠKE 
TOKOVE SVETA ZAMAN, ČE NA TEM PODROČJU NE BOMO 
NAPREDOVALI. 

Glede znanstvenoraziskovalne opreme, ki je potrebna za 
znanstvenoraziskovalno delo predavateljev (to pa ni oprema 
za pouk), je le-ta nujno potrebna, ker se mora predavateljsko 
osebje ukvarjati z znanstvenim delom, da bi pri pouku obdr- 
žalo svoje strokovne sposobnosti in pridobivalo prihodek iz 
znanstvenoraziskovalnega dela za gospodarstvo. Fakultete, ki 
nimajo opreme, niso ambient, ki omogoča sodelovanje fakul- 
tet z gospodarstvom niti lahko fakultete pritegnejo mlade 
talentirane kadre za delo na fakulteti, zato je negativna selek- 
cija kadrov v tem smislu na vseh jugoslovanskih univerzah. 
Fakultete brez opreme za ZRD niso resni partnerji gospodar- 
stvu in ostanejo nesposobne za katerikoli drug prihodek, 
razen za tistega, ki ga dobijo od SIS iz naslova pouka, kar pa 
je po mnenju tudi politično negativna usmeritev. Dosedanje 
stanje z opremo za ta namen je več kot kritično. Fakultete že 
leta ne razpolagajo z devizami, znanstvenoraziskovalna 
oprema z 20% amortizacijsko stopnjo pa je praktično neupo- 
rabna v tem času naglih sprememb tehnologij in težišča 
znanstvenih raziskovanj. Ustvarjanje znanstvenoraziskovalnih 
ambientov na fakultetah bi hkrati povečalo aktivne znan- 
stvene zmogljivosti države, saj je danes na univerzah skoraj 
80% vseh doktorjev znanosti v državi. Norma na tem področju 
bi morala biti taka, da se vsaj za 60% predavateljskega osebja 
zagotovijo laboratorijske in računalniške zmogljivosti za 40% 
delovnega časa. 

Rešitev, da predavatelji opravljajo ZRD v ambientih zunaj 
fakultet (v gospodarstvu), čeprav je koristna glede drugih 
vidikov in jo je treba obdržati kot možnost, je zelo malo 
izvedljiva zaradi več razlogov: 

- delitev delovnega časa DO spravlja predavatelje v neugo- 
den položaj v dveh DO glede delavcev, ki imajo polni delovni 
čas v eni DO; 

- dopolnilno delo (več kot 42 ur na teden) je v vseh republi- 
kah in pokrajinah omejeno na 8-15 ur na teden, zato je tako 
majhen delovni prispevek nezanimiv DO proizvodnje, da bi 
angažirali predavatelje; 

- zaradi dela predavateljev zunaj fakultete so le-ti nedo- 
stopni študentom. 
POT IN NAČIN REALIZACIJE: Z družbenim dogovorom. 

NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 
sodelovanju z ZZZJ in drugimi znanstvenimi strokovnimi inšti- 
tuti. 

ROK: Do konca leta 1987. 
22. UKREP ZA VSAKO GOSPODARSKO INVESTICIJO JE 

TREBA UVESTI OBVEZNOST (VŠTEVŠI TUDI SKUPNO VLA- 

GANJE S TUJO OSEBO), DA VLAGA DOLOČENI ODSTOTEK 
SREDSTEV V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ALI RAZISKO- 
VALNO-RAZVOJNO INSTITUCIJO (E), NOVO USTANOV- 
LJENO ALI OBSTOJEČO (E) PO IZBIRI INVESTITORJA, KI (E) 
BO V PRIHODNOSTI OSKRBOVALA Z ZRD IN RR STORI- 
TVAMI PROIZVODNJO, KI JE PREDMET INVESTICIJE. INVE- 
STICIJSKI PROGRAM MORA TUDI PREDVIDETI VLAGANJE 
PRIHODNJE PROIZVODNJE V PRIHODNJE ZRD IN RR ZA 
INOVACIJO ZADEVNE PROIZVODNJE, O ČEMER SI JE 
TREBA MED ODLOČANJEM O INVESTICIJI PRISKRBETI 
MNENJE IN USTREZNO REGISTRIRANJE ZNANSTVENORA- 
ZISKOVALNE INŠTITUCIJE 

OBRAZLOŽITEV: Predlagana obveznost, izkazana z odstot- 
kom investicijske vsote (podobno kot za energetiko), bi zago- 
tovila investicije v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno- 
razvojne zmogljivosti za poznejšo zagotovitev storitev ZRD in 
RR novi proizvodnji, ki je predmet investicij. Prav tako mora 
biti v projektirano poslovanje prihodnjega obrata, ki je pred- 
met investicije, vključeno tudi vlaganje v prihodnji ZRD in RR. 
Računice rentabilnosti in ekonomičnosti investicije bi imele 
brez tega lažno pozitivno komponento z vsemi posladicami, 
med katerimi je treba zlasti poudariti, da prihodnja proizvod- 
nja že v samem začetku sebe obsoja, da nima inovacijske 
zasnove niti institucionalne podlage za njegovo realizacijo. 

Dobljena sredstva iz tega naslova gredo s 50% v SIS znano- 
sti SR/SAP, 50% pa v spodbujevalni sklad, definiran v STRJ, 
seveda če jih investitor ni plasiral po svoji izbiri. 

Da bi lahko ta ukrep deloval, je treba ustanoviti tudi enotno 
jugoslovansko banko podatkov o investicijah pri Zveznem 
zavodu za družbeno planiranje, Zveznem zavodu za statistiko 
ali Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Z dogovorom SR/SAP. 
NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 

sodelovanju z Zveznim sekretariatom za finance, Zveznim 
komitejem za energetiko in industrijo in Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije. 

ROK: Drugo četrtletje leta 1987. 
23. UKREP ZAGOTOVITI JE TREBA UGODNOSTI URBANE, 

ZEMLJIŠKE IN KOMUNALNE POLITIKE ZA GRADITEV ZNAN- 
STVENORAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH 
ZMOGLJIVOSTI 

OBRAZLOŽITEV: Poslopja inštitutov, pripadajoči objekti za 
poskusne postroje (steklenjaki, poskusne parcele, pilot 
postroji, protitipne delavnice ipd.) se navadno gradijo v večjih 
mestih ali v njihovi bližini neposredno ob koncentraciji viso- 
košolskih inštitucij in visoko izobraženih kadrov. Ker je v takih 
inštitucijah zaposlen predvsem visokošolski strokovni kader 
in so te ustanove podlaga za modernizacijo in prestrukturira- 
nje gospodarstva mest in njihove bližje okolice, je njihova 
lokacije v mestu ali njegovi bližini interes mest. 

Zato fe opravičljivo, da se zadevne investicije oprostijo 
prispevkov za energetiko, mestno zemljišče, vodnogospodar- 
sko ipd. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Z družbenim dogovorom. 
NOSILEC DELA: Zvezni komite za znanost in tehnologijo v 

sodelovanju s Stalno konferenco mest Jugoslavije, Zveznim 
sekretariatom za finance, Zveznim komitejem za energetiko in 
industrijo in Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

ROK: Do konca leta 1987. 
24. UKREP ORGANIZIRATI JE TREBA AKTIVNOSTI ZARADI 

IZOBRAŽEVANJA SPECIALISTOV INDUSTRIJSKE LASTNINE, 
ZLASTI PATENTNIH INŽENIRJEV TER USTANOVITEV REGI- 
ONALNIH CENTROV ZA PATENTNO DOKUMENTACIJO IN 
PATENTNE URADE KOT ČLENE, KI JIH PRIMANJKUJE V 
INOVACIJSKI VERIGI 

OBRAZLOŽITEV: Zaradi spremljanja trendov razvoja teh- 
nike in tehnologije v državi in v svetu, inoviranja proizvodnje, 
varstva inovacij, kvalificiranega pridobivanja tujih in plasira- 
nja lastnih tehnično-tehnoloških dosežkov je nujno potrebno 
sistematično pripravljati (za potrebe razvojnih služb v proizva- 
jalnih organizacijah in za potrebe patentnih uradov) strokov- 
njake določenega profila, ki poznajo pravo industrijske last- 
nine in osnove uporabe sistema patentnih in drugih tehnično- 
tehnoloških in znanstvenih informacij (patentne inženirje 
pravnike, ekonomiste, informatike in dokumentariste). Zvezni 
zavod za patente ima posebno vlogo pri izobraževanju in 
praktičnem izpopolnjevanju strokovnjakov navedenih pro- 
filov. 
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Več kot 70% celotnega obsega tehnično-tehnoloških infor- 
macij je v patentni dokumentaciji, zato jo je potrebno pribli- 
žati uporabnikom z ustanovitvijo regionalnih centrov, ki bodo 
imeli zbirke patentnih spisov določenega profila v odvisnosti 
od strukture gospodarstva določene regije. 

Prav tako je potrebno spodbujati in kadrovsko krepiti 
obstoječe zastopniške OZD, specializirane za varstvo in pla- 
sma inovacij, ker zaradi nepoklicne obdelave prijav tudi 
vredne iznajdbe ne dobijo patentnega varstva ne pri nas in ne 
v svetu (po statistiki Zveznega zavoda za patente imajo 
domače prijave v primerjavi s tujimi zaradi nezadostne stro- 
kovne obdelave petkrat manj možnosti za patentno varstvo). 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Z družbenim dogovorom. 
NOSILEC DELA: Zvezni zavod za patente v sodelovanju z 

Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo. 
ROK: Prvo četrtletje leta 1987. 

IV. UKREPI, KI BODO URESNIČENI S 
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI 
ZZD 

25. UKREP ZAGOTOVITI JE TREBA, DA SE INVESTICIJSKI 
OBJEKTI GRADIJO NA NAČELIH INŽENIRINGA IN KONSAL- 
TINGA, DA MORAJO DELOVNE ORGANIZACIJE V USTANOVI- 
TVI ANGAŽIRATI ZA CELOVIT OBJEKT NA NAČELIH INŽENI- 
RINGA GENERALNEGA IZVAJALCA, POOBLAŠČENEGA ZA 
TA TIP OBJEKTOV, DA LAHKO OZD IZVAJAJO INVESTICIJSKI 
OBJEKT ZASE SAMO, ČE IMAJO V SVOJEM OKVIRU REGI- 
STRIRAN INŽENIRING ZA TA TIP OBJEKTOV 

OBRAZLOŽITEV: Inženiring je ustvarjalnost, ki omogoča, 
da se iz enostavnejših delov gradijo zahtevne celote in je 
neogiben člen pri plasmaju investicijske opreme in graditvi 
zahtevnih sistemov. Ta dejavnost je v Jugoslaviji v izrazito 
neugodnem položaju. 

Način graditve investicijskih objektov je onemogočil razvoj 
dejavnosti v državi, ker delovne organizacije v ustanovitvi ali 
investitorska skupina v DO - investitorju neustrezno prev- 
zema vlogo inženiringa, kar izrazito zavira razvoj te dejavnosti 
v Jugoslaviji. Velik del izvoza blaga in storitev je odvisen od te 
dejavnosti, ki dela po načelu inženiringa samo v tujini, kjer je 
v neugodnem položaju pri ponujanju dela, ker ne more poka- 
zati domačih referenc, kar je pogosto odločilno za vsakega 
tujega investitorja, ko odloča o izbiri inženiringa organizacije 
za svoj objekt. 

Investicijski objekti v Jugoslaviji se skoraj sploh ne gradijo 
po sistemu inženiringa. 

Mnenje je, da bo prihranilo pri stroških, če dela v zvezi z 
graditvijo opravljala sama investicijska skupina v DO ali DO v 
ustanavljanju. Zato to delo opravljajo po svoji presoji, objekti 
pa se gradijo dolgo in neekonomično. 

Napredovanje sodobne znanosti in stroke na tem področju 
je nemogoče, ker vlada »prakticizem«, zelo pogosto pa tudi 
osebni interesi tistih, ki delajo v investicijskih skupinah ali v 
delovni organizaciji v ustanavljanju. 

Zato je inženiring dejavnost v izjemno slabem položaju v • 
Jugoslaviji. 

Pri brzdanju inflacije se delajo rezi pri investicijski graditvi, 
vendar samo v smislu restrikcij investicij, nikakor pa ne eko- 
nomičnosti tistega dela investicij, ki se bo realiziral. 

Na tem področju so pomembne rezerve, ki jih ni mogoče 
uporabiti brez uvedbe načela inženiringa in konsaltinga pri 
graditvi investicijskih objektov. 

Praktično je nemogoče uvesti lastno tehnologijo v državi, 
zlasti pa uresničiti izvoz tehnologij brez razvitega inženiringa. 

Novi inženiringi se ne ustanavljajo iz navedenih razlogov in 
eksistirajo samo tisti, ki so bili ustanovljeni pred ZZD, zato je 
država v položaju, da se kot ozko grlo pojavlja pomanjkanje 
kakovostnih inženiringov za nastop v zvezi s kompleksnimi 
objekti v tujini. 

Iz obveznosti graditve investicijskega objekta izključno z 
inženiringom in konsaltingom je treba izključiti: 

- objekte manjše vrednosti pod določenim limitom; 
- investicije glede odpravljanja ozkih grl pri proizvodnji pod 

določenim limitom. 
POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 

zakona o združenem delu. 
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NOSILEC DELA: Za komisijo Skupščine za spremljanje 
izvajanja ZZD bo ustrezni predlog pripravil Zvezni komite za 
energetiko in industrijo v sodelovanju z Zveznim komitejem 
za znanost in tehnologijo in drugimi pristojnimi zveznimi 
organi in organizacijami. 

ROK: Prva sprememba ZZD. 
26. UKREP OMOGOČITI JE TREBA MEŠANE REGISTRA- 

CIJE OZD 
- izobraževanje z znanstvenoraziskovalnim delom za vse 

fakultete, razen medicinskih in stomatoloških; 
- izobraževanje z znanstvenoraziskovalnim in zdravstvenim 

delom za medicinske in stomatološke fakultete; 
-v primeru različnega obravnavanja posamezne dejavnosti 

je treba uporabiti ugodnejšo. 
OBRAZLOŽITEV: Zaradi svoje edukacijske vloge morajo 

VŠO, razen izobraževalne dejavnosti, vsebovati v svojem 
okviru tudi znanstvenoraziskovalno delo ali znanstvenorazi- 
skovalno delo in zdravstveno dejavnost (medicinska in stoma- 
tološka fakulteta) kot neločljivi sestavni del. Današnje rešitve 
da se del fakultete organizira kot TOZD učne, del pa kot TOZD 
znanstvene dejavnosti, niso dobra rešitev, ker morajo preda- 
vatelji in asistenti deliti svoj delovni čas v dveh TOZD, kar pa 
nato povzroča, da je uničena enotnost znanstveno-učnega in 
znanstvenoraziskovalnega postopka, povzroča pa tudi majo- 
rizacijo njihovih pravic v obeh TOZD po pomožnem osebju, ki 
je ob polnem delovnem času v enem TOZD. 

Žato bi bilo z dvojno registracijo omogočeno: 
- da se obdrži enotnost znanstveno-učnega in znanstveno- 

raziskovalnega procesa v okviru ene TOZD oziroma DO brez 
TOZD; 

- da učno osebje v enem TOZD ali DO brez TOZD opravlja 
dve oziroma tri dejavnosti, ker to zahteva narava njihovega 
dela; 
- da VŠO v tistem delu v katerem se ukvarjajo ZRD, uporab- 

lja ugodnosti, ki jih pridobijo znanstvenoraziskovalne institu- 
cije z registracijo; 
- da se študenti medicine in stomatologije ne počutijo kot 

tuje telo v zdravstvenih inštitucijah, v katerih se izvaja del 
edukacijskega procesa, ker bi klinike postale resnično del 
fakultete, kar pa danes pogosto niso. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S spremembo in dopolnitvijo 
ZZD. 

NOSILEC DELA: Za Komisijo Skupščine SFRJ za spremlja- 
nje in izvajanje ZZD bo ustrezni predlog pripravil Zvezni 
komite za znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi 
pristojnimi zveznimi upravnimi organi. 

ROK: Prva sprememba ZZD. 

V. UKREPI, KI BODO URESNIČENI S 
PROGRAMI RAZVOJA IN 
MODERNIZACIJE, KI JIH DOLOČI ZIS 

27. UKREP ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE 
JE TREBA USPOSOBITI (KADRI, OPREMA, LABORATORIJSKI 
PROSTOR), DA BI BILO OMOGOČENO, DA ZAVOD IZVRŠUJE 
FUNKCIJE FEDERACIJE NA PODROČJU METROLOGIJE IN 
DA BI BIL SPOSOBEN, DA URESNIČUJE NUJEN OBSEG IN 
RAVEN MEDNARODNEGA SODELOVANJA, ZA KATEREGA 
JE OBVEZEN NA PODLAGI MEDNARODNIH POGODB, TER 
DA BI BILE USTVARJENE MOŽNOSTI ZA IZVOZ ZNANJA S 
PODROČJA METROLOGIJE V DRUGE, ZLASTI NEUVRŠ- 
ČENE DRŽAVE 

Za uresničitev navedenih ciljev je treba zagotoviti pogoje za 
sprejetje in uresničevanje srednjeročnega razvojnega plana 
Zavoda oziroma programa razvoja in modernizacije zavoda za 
obdobje 1986-1990. 
OBRAZLOŽITEV: Na podlagi ustave SFRJ je Zavodu naloženo 
da izvršuje funkcije federacije s področja metrologije. Zavod 
je glavni subjekt metrološkega sistema SFRJ, ki je natančno 
določen z zakonom o merskih enotah in merilih, zakonom o 
kontroli predmetov iz plemenitih kovin in z drugimi predpisi. 
Za sedanjo usposobljenost Zavoda je značilen viden razkorak 
med možnostmi Zavoda in njegovimi potrebami, ki mu jih 
postavljajo drugi subjekti metrološkega sistema in družba v 
celoti, zlasti pa združeno delo in oborožene sile SFRJ. To 
neugodno vpliva na zagotovitev merilne enotnosti v državi in s 
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svetom oziroma na delo in razvoj številnih drugih področij, v 
katerih ima metrologija pomembno vlogo, kot so tehnološki 
razvoj, zagotovitev kakovosti proizvodov in storitev, kontrola 
uvoza in izvoza proizvodov, kontrola človekovega okolja idr. 

Zvezni zavod za mere in plemenite kovine izvaja trenutno 
od 42 potrebnih 6 jugoslovanskih (primarnih) etalonov, in 
sicer etalone enote: mase, časa in frekvence, temperature, 
električne napetosti, električnega upora in svetlobne jakosti. 
Pri tem je nujno potrebno do konca leta 1987 zagotoviti 
merilno enotnost v državi in s svetom, da bi omogočili metro- 
loško kontrolo pri uvozu in izvozu proizvodov in storitev, ter 
zagotoviti jugoslovanske (primarne) etalone enot: aktivnost 
radioaktivnega vira, vibracije, dolžine, sile, tlaka, električne 
energije, prostornine tekočine, prostornine plina in vlažnosti. 

Poleg navedenih etalonov, ki bi jih moral Zavod takoj pri- 
praviti, je za opravljanje metrološke dejavnosti nujno 
potrebno zagotoviti v tem srednjeročnem planu tudi etalone 
enote; absorbirane doze ionizirajočih sevanj, ekvivalentne 
doze ionizirajočih sevanj, površine, hrapavosti, kota, hitrosti, 
gostote, viskoznosti, električne moči, električnega toka, elek- 
trične induktivnosti, magnetne indukcije jakosti magnetnega 
polja, magnetnega fluksa, luminacije in zvočnega tlaka. 

Za opravljanje metrološke dejavnosti je prav tako nujno 
potrebno zagotoviti pogoje za uresničitev referenčnih materi- 
alov ter za nakup opreme za preskušanje predmetov iz drago- 
cenih kovin. 

Informacijski sistem Zveznega zavoda za mere in plemenite 
kovine je kot podsistem informacijskega sistema federacije 
nujno potreben za delovanje Zavoda, lahko pa je tudi podlaga' 
za ustanovitev jugoslovanske agencije za posojanje znanstve- 
noraziskovalne opreme v Jugoslaviji in izven nje. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: Program razvoja in moderni- 
zacije Zavoda za obdobje 1986-1990. 

NOSILEC DELA: Zvezni zavod za mere in plemenite kovine 
v sodelovanju z Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo 
in Zveznim sekretariatom za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. 

ROK: V skladu s programom razvoja in modernizacije 
zavoda za obdobje 1986-1990. 

28. UKREP ZVEZNI ZAVOD ZA PATENTE JE TREBA USPO- 
SOBITI, DA UČINKOVITO IZVRŠUJE FUNKCIJO FEDERACIJE 
NA PODROČJU VARSTVA IZNAJDB IN ZNAKOV RAZLIKOVA- 
NJA TER DA PRAVOČASNO IN V CELOTI INFORMIRA ORGA- 
NIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGE ZAINTERESIRANE 
OSEBE O STANJU TEHNIKE V SVETU IN O PRAVICAH,- S 
KATERIMI SE VARUJEJO IZNAJDBE IN ZNAKI RAZLIKO- 
VANJA 

OBRAZLOŽITEV: Zaradi zelo težkih delovnih pogojev (pro- 
stori, kadri, oprema) postaja Zavod vse bolj ozko grlo za 
uresničevanje politike opiranja na lastne moči pri tehnolo- 
škem razvoju naše države. Kadrovska zmogljivost Zavoda je 
nesorazmerna z realnimi potrebami po varstvu tehnično-teh- 
nološke ustvarjalnosti, tako da prijave iznajdb čakajo na reše- 
vanje povprečno 8 let, kar jemlje pogum iznajditeljem in slabi 
njihov interes za kreativno delo: organizacijam združenega 
dela se zahtevane informacije o stanju tehnike v svetu ne 
pošiljajo pravočasno, zato so prisiljene, da si te informacije, s 
katerimi sicer razpolaga Zavod, priskrbujejo v tujini za devize; 
zaradi pomanjkanja poslovnega prostora je več kot 30% 
zbirke patentnih dokumentov neurejenih in nedostopnih za 
uporabo, kar neposredno vpliva na kakovost odločitev 
Zavoda in povečuje možnost, da imajo uporabniki patentnih 
informacii materialno škodo. 

Navedeni problemi pri delu Zavoda so dosegli kritično 
točko, tako da je v preteklem letu prišlo že do prvih znakov 
kolapsa pri opravljanju informacijsko-dokumentacijskega 
dela. Te probleme je treba takoj rešiti, ker je z dobro tehnolo- 
ško politiko mišljen kompetenten in učinkovit Zavod za 
patente. Samo tak Zavod je lahko partner znanosti in gospo- 
darstvu, ki ima razvojne in izvozne ambicije. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S programom razvoja in 
modernizacije Zavoda. 

NOSILEC DELA: Zvezni zavod za patente v sodelovanju z 
Zveznim komitejem za znanost in tehnologijo in Zveznim 
sekretariatom za pravosodje in organizacijo zvezne uprave. 

ROK: V skladu s programom razvoja in modernizacije za- 
voda, 

29. UKREP: ZVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJO JE 
TREBA USPOSOBITI (KADRI, OPREMA, PROSTORI), DA BI 
BILO MOGOČE IZVRŠEVATI FUNKCIJE FEDERACIJE IN AŽU- 
RIRATI STANDARDIZACIJO V JUGOSLAVIJI GLEDE NA 
POTREBE GOSPODARSTVA IN DRUŽBE ZARADI URESNIČE- 
VANJA ENOTNOSTI JUGOSLOVANSKEGA TRGA, ODPRAVE 
OVIR PRI MEDNARODNEM PROMETU BLAGA IN STORITEV, 
DOLOČITVE IN ZAGOTOVITVE KAKOVOSTI, TIPIZACIJE IN 
UNIFIKACIJE PROIZVODOV, DEL, STORITEV, SMOTRNE 
UPORABE NARAVNIH DOBRIN, ZAGOTOVITVE VARSTVA 
ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA TER ČLOVEKOVEGA OKOLJA, KRE- 
PITVE OBRAMBNE SPOSOBNOSTI IN VARNOSTI DRŽAVE, 
RAZVOJA IN POSPEŠEVANJA PROIZVODNJE IN PROMETA, 
VARSTVA POTROŠNIKOV TER HITREGA, TOČNEGA IN 
LAHKO RAZUMLJIVEGA SPOROČANJA IN PRENAŠANJA 
INFORMACIJ V ZVEZI S STANDARDIZACIJO. 

Za dosego navedenih ciljev je treba uresničevati program 
razvoja in modernizacije Zveznega zavoda za standardizacijo, 
ki bo izročen v obravnavo Zveznemu izvršnemu svetu in v 
katerem je predvideno, da je treba za 10 let pokriti osnovne 
potrebe gospodarstva in družbe v Jugoslaviji po standardiza- 
ciji ter zaostajanje standardizacije v Jugoslaviji v primerjavi s 
standardizacijo industrijsko razvitih držav zmanjšati s seda- 
njih 85% na 40%. 

OBRAZLOŽITEV: Federaciji je na podlagi ustave SFRJ 
naloženo, da ureja standardizacijo in zagotavlja izvrševanje 
zveznih predpisov na tem področju. Z zveznim zakonom o 
standardizaciji in s številnimi drugimi zakoni je urejeno izvaja- 
nje standardizacije v Jugoslaviji. Zdaleč največ pristojnosti na 
tem področju ima Zvezni zavod za standardizacijo. 

Kljub pomembnim rezultatom, ki so bili doseženi v standar- 
dizaciji v zadnjih letih, je zaradi tega, ker niso zagotovljeni 
pogoji za nadaljnji uspešni razvoj standardizacije, prišlo 
glede potreb gospodarstva in družbe do nesprejemljivega 
zastajanja jugoslovanske standardizacije, tako da je treba 
izdati 11.389 novih standardov in revidirati približno 5000 od 
sedanjih 10.000. Izdati je treba 266 novih predpisov in revidi- 
rati 83 (od približno 150 sedanjih). Izvajanje sistema zagotav- 
ljanja kakovosti v Jugoslaviji zaostaja, samo delno se izvajajo 
ratificirani mednarodni sporazumi na tem področju, doslej pa 
se nismo vključili v noben mednarodni sistem atestiranja in 
mednarodnega priznavanja rezultatov preskušanja. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je dal Zveznemu izvršnemu 
svetu nalog (45. seja z dne 2. in 3. oktobra 1985), da zaradi 
pomembnosti dejavnikov standardizacije pri uresničevanju 
programa ekonomske stabilizacije in strategije tehnološkega 
razvoja Jugoslavije ter glede na to, da potrebe po standardiza- 
ciji v Jugoslaviji dokaj presegajo sedanje možnosti Zveznega 
zavoda za standardizacijo, pripravi program nadaljnjega raz- 
voja in modernizacije Zavoda. Ta program je treba izdelati v 
skladu s potrebami po združevanju dela in sredstev in delitvi 
dela na enotnem jugoslovanskem gospodarskem področju 
ter v skladu z zahtevami za uspešnejše vključevanje našega 
gospodarstva v mednarodno delitev dela in enakopravni 
nastop na svetovnem trgu. Pri tem je Zbor posebej opozoril, 
da je treba za uresničevanje ocen in stališč Zveznega izvrš- 
nega sveta o modernizaciji dela Zavoda predvsem zagotoviti 
ažuriranje standardizacije v skladu s potrebami vse države, 
ažuriranje spremljanja mednarodne standardizacije, vzdrže- 
vanje aktov standardizacije na sodobni ravni in graditev 
sodobnega sistema informiranja, spremljanja dela organizacij 
združenega dela, pooblaščenih za testiranje in preskušanje, 
ter poostritev in kontrolo meril za dajanje pooblastil za oprav- 
ljanje tega dela. Da bi Zvezni zavod to uresničil, mora vzposta- 
viti čim bolj vsestransko sodelovanje z Zveznim zavodom za 
mere in plemenite kovine in Zveznim zavodom za patente. 

POT IN NAČIN REALIZACIJE: S programom razvoja in 
modernizacije zavoda. 

NOSILEC DELA: Zvezni zavod za standardizacijo v sodelo- 
vanju z Zveznim sekretariatom za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. 

ROK: V skladu s programom razvoja in modernizacije za- 
voda. 
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