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ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
28. in 29. junija 1983
Dnevni red seje družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije, ki je sklicana za
28. junija 1983 in seje Zbora
združenega dela Skupščine
SR Slovenije in seje Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki
sta sklicani za 29. junija 1983,
je razširjen z obravnavo:
- poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1981-1985 v letih
1981, 1982 in 1983 z oceno

možnosti razvoja v letu 1984
(ESA 274).
Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin pa je razširjen še z obravnavo:
- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Socialistično republiko Romunijo o sodelovanju na področjih raziskovanja
procesov, ki povzročajo točo
in obrambe kmetijskih kultur

-

-

^7° m

pred točo v jugoslovansko-ro- osnutka zakona o dpolnimunski obmejni coni (ESA tvah zakona o sredstvih rezerv
270);
(ESA 273)
SKLIC SEJE SKUPŠČINE
SKUPNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
20. julija 1983
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo
na seji dne 20. julija 1983 kot
enakopraven zbor z zbori
Skupščine SR Slovenije
obravnavala:
-predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

- predlog za izdajo zakona o
družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih odraslih
oseb;
- poročilo o uresničevanju
socialne politike;
- poročilo o uresničevanju
politike zaposlovanja v letu
1982,

POROČILO
o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih
(ESA-275)

PREDLOG DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov
in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje
posledic elementarnih nesreč (ESA-272)

PREDLOG DOGOVORA
m
o spremembah in dopolnitvah dogovora o dajanju sredstev solidarnosti republikam
in avtonomnim pokrajinam za medsebojno pomoč za odpravljanje posledic večjih
potresov ali poplav (ESA-271)

Iz Skupščine SFRJ:
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ (ESA-276)

SKUPNO POROČILO
Komisije za informiranje, Odbora Združenega dela za družbenopolitični sistem,
Odbora Zbora občin za družbenopolitični in komunalni sistem in Odbora
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem Skupščine SR Slovenije o
obravnavi Informacije o družbenoekonomskem položaju slovenskih politično
informativnih dnevnikov - DELA, DNEVNIKA in VEČERA
Na predlog Predsedstva Republiške
konference SZDL Slovenije ter na osnovi
sklepa Predsedstva Skupščine SR Slovenije 18. maja 1983 so delovna telesa
Skupščine SR Slovenije na svojih sejah
obravnavala Informacijo o družbenoekonomskem položaju slovenskih poiitičnoinformativnih dnevnikov - DELA,
DNEVNIKA in VEČERA ter stališča Predsedstva RK SZDL Slovenije ob razpravi o
družbenoekonomskem položaju slovenskih političnoinformativnih dnevnikov Dela, Dnevnika in Večera in ekonomskem položaju Delovne organizacije RTV
Ljubljana. Delegati v temeljnih delegacijah so bili z informacijo ter stališči seznanjeni prek Poročevalca, štev. 11/83.
Odbori za družbenopolitični sistem
vseh treh zborov so navedeno gradivo
obravnavali na svojih sejah 25. maja
1983, Komisija za informiranje Skupščine
SR Slovenije pa je na svoji seji 30. maja
1983 poleg tega gradiva obravnavala tudi
Izhodišča za pripravo planov in ocena
gospodarjenja v TOZD, ki izdajajo dnevnike Delo, Dnevnik in Večer.
Na sejah delovnih teles Skupščine SR
Slovenije je bila s strani predlagatelja
podana uvodna beseda, v kateri je bilo
posebej opozorjeno na najbolj aktualna
vprašanja družbenoekonomskega položaja osrednjih dnevnikov in RTV Ljubljana ter na zaostrovanje njihovega materialnega položaja v prvih štirih mesecih
tega leta. V razpravi so sodelovali tudi
predstavniki Izvršnega sveta - Republiškega komiteja za informacije, Dela,
Dnevnika, Večera in RTV.
V delovnih telesih Skupščine SR Slovenije so bile ob obravnavanju te problematike sprejete naslednje ugotovitve,
mnenja in predlogi:
1. Delegati so razprav.o o Informaciji o
družbenoekonomskem položaju osrednjih slovenskih dnevnikov ocenili kot prispevek k še večjemu podružbljanju javnega obveščanja. Ob tem je bilo v vseh
delovnih telesih posebej poudarjeno, da
bi morala biti takšna razprava povezana z
razpravo o vsebini sredstev javnega obveščanja. Delegati so tudi poudarili, da ni
mogoče položaja osrednjih dnevnikov
obravnavati povsem ločeno od položaja
drugih sredstev javnega obveščanja,
predvsem regionalnih in lokalnih. Menili
so, da v sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah prihaja do izraza, da za
vložena sredstva v javno obveščanje na
vseh ravneh ne dobivamo povsem enakovrednih učinkov. To je še posebej pomembno zato, ker bi po mnenju delegatov mrežo sredstev javnega obveščanja
lahko racionalizirali ter z združevanjem
sredstev prispevali k ustreznemu mate-

rialnemu položaju osrednjega slovenskega tiska in RTV ter s tem k njihovi vsebinski rasti.
2. Delegati so v delovnih telesih podprli
Stališča Predsedstva RK SZDL Slovenije
ob razpravi o družbenoekonomskem položaju slovenskih dnevnikov in RTV ter
predlagane ukrepe v Izhodiščih za pripravo planov v TOZD, ki izdajajo dnevnike. Pri tem so posebej poudarili, da je
treba vztrajati pri uresničevanju obstoječega družbenega dogovora o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v
proizvodnji dnevnikov kot tudi pri obstoječih sistemskih rešitvah za financiranje
RTV.
Ob tem so delegati posebej poudarili,
da naj tudi temeljne organizacije združenega dela, ki izdajajo dnevnike ter delovna organizacija RTV ravnajo čimbolj racionalno in še naprej izkoriščajo notranje
rezerve v samih TOZD kot tudi v tesnejši
povezavi pri urejanju posameznih vprašanj (npr. dopisniška mreža, distribucija
itd.).
Delegati so menili, da bi kazalo zmanjšati razliko med proizvodno in prodajno
ceno, podprli so predloge za oprostitev
nekaterih dajatev, vendar so poudarili, da
bi morali predhodno analizirati, kaj takšne oprostitve pomenijo za sredstva javnega obveščanja, kaj za proračun (npr.
pri oprostitvah davkov za reklame, davka
iz dohodka).
3. Na delovnih telesih Skupščine SR
Slovenije je bilo ocenjeno, da bi zbori
Skupščine SR Slovenije morali obravnavati celovito analizo o položaju sredstev
javnega obveščanja v Sloveniji ob jesenski razpravi o predlogu za izdajo zakona
o dopolnitvah in spremembah zakona o
javnem obveščanju, ki je v programu dela
Skupščine SR Slovenije. Tedaj bo tudi
priložnost spregovoriti o obstoječih sistemskih rešitvah za zagotavljanje materialne osnove sredstev javnega obveščanja. Hkrati so predlagali, da Predsedstvo
RK SZDL Slovenije skupaj s Predsedstvom Skupščine SRS septembra ugotovi, kako se uresničujejo stališča Predsedstva RK SZDL Slovenije ter notranji ukrepi TOZD, ki izdajajo dnevnike. Če se položaj dnevnikov in RTV ne bo izboljšal,
naj predsedstvi presodita, ali ne bi kazalo
o družbenoekonomskem položaju sredstev javnega obveščanja na zborih slovenske skupščine spregovoriti posebej.
Problematika je namreč dovolj kompleksna, da bi jo delegati lahko obravnavali
celovito ne glede na postopek sprejemanja novega zakona o javnem obveščanju.
Posamezna delovna telesa Skupščine

SR Slovenije so imela še dodatna opozorila, mnenja, pripombe:
Odbor za družbenopolitični in
komunalni sistem Zbora občin:
1. Obveznosti občin do obeh dnevnikov - Dnevnika in Večera, ni mogoče
ločevati od obveznosti, ki jih imajo le-te
do svojih'glasil. Dejstvo je namreč, da te
obveznosti občine poravnavajo le z velikimi težavami in ni pričakovati, da bi se
glede tega položaj v prihodnje bistveno
izboljšal. Tudi ni realno pričakovati, da bi
se delež soudeležbe občin pri financiranju teh dveh dnevnikov lahko povečal.
2. Glede težavnega položaja regionalnih glasil so delegati v odboru poudarili,
da bi se morala ta glasila glede svojega
materialnega položaja dogovarjati z vsemi subjekti v repro-verigi, podobno kot
osrednji slovenski dnevniki - Delo, Dnevnik in Večer.
Odbor za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora:
1. Delegati so predlagali, da se ugotovi,
kateri so subjektivni in kateri objektivni
vzroki za nespoštovanje družbenega dogovora o dnevnikih in odgovornost za to.
2. Delegati v odboru so predlagali, da
se ugotovijo vzroki, zakaj se ne uresničujejo določbe družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981 - 1985 glede rasti RTV naročnine v skladu z rastjo maloprodajnih
cen ter zagotavljanja sredstev za vzdrževanje in modernizacijo prenosnih naprav
za RTV na osnovi ustreznega dogovora
Skupščine SR Slovenije in občin.
Komisija za informiranje Skupščine SR
Slovenije:
1. Ko se bo problematika sredstev javnega obveščanja vrnila v skupščinsko
obravnavo, bodisi ob predlogu za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju bodisi posebej, je delegatom oz. delovnih ljudem in
občanom treba posredovati celovito analizo materialnega položaja sredstev javnega obveščanja, njihovega obsega in
delitve dela v republiki.
2. Osrednjim ter mnogim drugim glasilom se nikakor ne moremo odpovedati,
prav tako jih iz vsebinskih razlogov ne
moremo več krčiti po obsegu. Zaskrbljujoče je, da se z največjimi težavami in
restrikcijami srečujejo prav najpomembnejša glasila. Zato bi po mnenju delegatov v Komisiji za informiranje Socialistična zveza morala opraviti širšo razpravo o
mreži sredstev javnega obveščanja ter
poročevalec

sprejeti politične ocene glede racionalizacij, saj se je to področje v preteklosti
širilo zelo ekstenzivno.
3. Delegati so menili, da bi morali
ustrezni organi ovrednotiti tudi vpliv nekaterih zakonov na položaj sredstev javnega obveščanja, ki je sicer dejavnost
posebnega družbenega pomena. Predvsem bi kazalo preveriti, kako vpliva zakon

o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen na celotno repro-verigo v časopisni ter RTV produkciji, kot tudi interventni ukrepi glede prepovedi uporabe
družbenih sredstev za negospodarske investicije ter dajanja garancij na bodoči
priliv sredstev.
4. Komisija je predlagala, da se pri Komiteju za informiranje oblikuje posebna

skupina strokovnjakov, ki naj ob pripravi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju pripravi predloge za dolgoročno sistemsko reševanje družbenoekonomskega položaja sredstev javnega obveščanja predvsem glede razmerij: cena
- proračunska sredstva - svobodna menjava dela - drugi viri financiranja.

POROČILO
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije k dopolnjenemu Poročilu o izvajanju zakona o
varstvu zraka ter uresničevanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za
izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka
Odbor za stanovanjsko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je na
seji dne 26. maja 1983 obravnaval dopolnjeno poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka ter uresničevanju sklepov in
priporočil Skupščine SR Slovenije za
izvajanje nujnih ukrepov na področju
varstva zraka, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Odbor je z namenom, da se podrobneje seznani s problematiko onesnaževanja
zraka, katero naj bi v skladu s sanacijskimi programi razreševale predvsem organizacije združenega dela, katerih objekti,
obrati ali naprave izpuščajo v zrak škodljive snovi prek dovoljene meje, povabil
na sejo predstavnike naslednjih delovnih
organizacij: Termoelektrarne Trbovlje,
Cinkarne Celje, Železarne Jesenice, Toplarne Ljubljana in Rudnika Mežica. Vsi
vabljeni so se seje odbora udeležili in
tvorno sodelovali v razpravi ter seznanili
člane odbora z doseženimi rezultati pri
uresničevanju ciljev zakona o varstvu
zraka. S sanacijami večjih industrijskih
virov onesnaževanja zraka in z delno zamenjavo trdih goriv s tekočimi in plinastimi ter z uporabo električne energije, so
bili doseženi določeni uspehi in opazen
trend izboljševanja razmer v zelo ogroženih področjih, čeprav ti ukrepi še vedno
niso zadostni.
Predstavnik predlagatelja je obvestil
člane odbora o tem, da so poročilo
obravnavali in ga pozitivno ocenili tudi
Svet za varstvo okolja pri Predsedstvu RK
SZDL Slovenije, Komisije za varstvo okolja pri SAZU in Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora kot kolektivni upravni organ (predstavnik predlagatelja je opozoril tudi na dve tehnični
napaki v dopolnjenem poročilu, ki je objavljen v skupščinskem Poročevalcu, in
sicer na strani 31, točka 2. 1, četrti odstavek, ki navaja, da je podroben pregled
stanja priložen - vendar so te tabele bile
posredovane le članom odbora na seji;
na strani 33 pa je pravilno 10 novih premičnih postaj in ne 110).
Člani odbora so ugotovili, da je izvršni
svet predložil dopolnjeno poročilo v skladu s programom dela odbora za leto
1983 in v skladu s sklepom Zbora združenega dela z dne 1. julija 1981. Takratno
poročilo namreč zbor ocenil kot nepopo"io i)
ihteval dopolnitve zlasti gleporoce.

de samoupravne organiziranosti na področju varstva zraka in financiranja varstva zraka. Čeprav je izvršni svet v dopolnjenem poročilu ugotovil, da ostajajo
kljub določenim uspehom še naprej odprta nekatera vprašanja glede novelacije
podzakonskih predpisov, zagotavljanja
tehničnih in ekonomskih možnosti za
izvajanje sanacij, zagotavljanja materialnih in kadrovskih pogojev za redno delovanje republiške službe za varstvo zraka,
ustanavljanja samoupravnih interesnih
skupnosti za varstvo zraka in zagotavljanja finančnih sredstev za njihovo delovanje, ni v skladu s sklepom zbora, hkrati s
poročilom, predložil tudi spremembe in
dopolnitve zakona o varstvu zraka. Kljub
temu pa delegati ocenjujejo, da predloženo dopolnjeno poročilo v kratki in jedrnati obliki vseobsežno analizira stanje,
nakazuje dileme in predlaga nadaljnje
naloge za uspešnejše izvajanje zakona in
drugih dogovorjenih in usmerjenih akcij
na področju varstva zraka.
Člani odbora poudarjajo, da je zakon o
varstvu zraka, kljub določenim dilemam
pomemben mejnik pri organiziranem pristopu za postopno sanacijo onesnaženega zraka. Delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti in drugi imajo ne samo
pravico ampak tudi dolžnost, da zagotavljajo pogoje za ohranitev naravnega stanja zraka oziroma za izboljšanje onesnaženega zraka za zdrave pogoje dela in
bivanja.
Onesnaževanje zraka postaja tudi pri
nas vedno večji problem. Posledice, kijih
povzroča onesnažen zrak so zelo hude in
neprijetne. Zaradi kvarnega vpliva na
zdravje in počutje ljudi se zmanjšuje njihova delovna sposobnost. Velik vpliv je
opazen na domače živali in rastlinstvo ter
na zemljišča, ki so izpostavljena dolgotrajnim koncentracijam onesnaženega
zraka. Preprečiti je potrebno nastajanje
novih žarišč, v katerih koncentracije onesnaženja presegajo kritične vrednosti, že
obstoječa žarišča pa je treba postopno
sanirati. Pomanjkanje finančnih sredstev
hromi uspešnost tehnoloških ukrepov.
Člani odbora ocenjujejo, da ni primarno
trenutni problem stanje samoupravne organiziranosti na področju varovanja zraka, ki vsekakor ni zadovoljivo, temveč
dejstvo, da je uspešnejša sanacija pogojena predvsem z ekonomskimi problemi.
Problematika, ki jo je treba razreševati je

zelo široka, delo pa bo uspešno, če bodo
pri njem sodelovali strokovnjaki raznih
strokovnih območij skupno z glavnimi
povzročitelji onesnaževanja in družbenopolitičnimi skupnostmi, kajti zmanjševanje emisije je postalo že vsakdanja nuja.
Delegati ugotavljajo, da so skupnosti
za varstvo zraka, ki naj bi organizirale in
usmerjale varstvo zraka, pripravljale
predloge in ukrepe za varstvo zraka, sanacijske programe, opravljale le izobraževalno in publicistično dejavnost, pa tudi financirale določene akcije, po začetnem vzgonu skoraj povsem prenehale z
delovanjem. Njihova zveza je bila odvisna
od aktivnosti in števila občinskih samoupravnih interesnih skupnosti in je v prvih
letih tudi opredelila srednjeročni program 1981-1985. Glede obvezne samoupravne organiziranosti v razpravi ni bilo
doseženo enotno mnenje, prisotna so bila različna stališča, od tega, da skupnosti
na tem področju niso potrebne, do tega,
da naj bi se njihova organiziranost vključila v že obstoječe, kot npr. v vodnogospodarsko, komunalno ali elektrogospodarsko, v obliki posebnih enot.
Odbor ocenjuje, da spremembe zakona glede financiranja niso pospešile
ustanavljanja skupnosti, niti niso bili
izboljšani pogoji za financiranje sanacijskih programov, čeprav se v zadnjem času slabša kvaliteta zraka zaradi prekomernega onesnaževanja zraka s strani
prometa in individualnih kurišč in s strani
tistih, ki ne izvajajo preventivnih ukrepov
oziroma niso sprejeli svojih sanacijskih
programov. Poseben problem predstavlja ustrezno število usposobljenih strokovnjakov, ki pa se glede na nezadostno
zagotovljena finančna sredstva vidno
zmanjšuje in otežkoča izvajanje programskih nalog v okviru republiške službe za varstvo zraka.
Odbor je predloženo poročilo obravnaval v skladu s 156. in 157. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. Strinja se z
oceno realizacije zakona, ki je vsebovana
v dopolnjenem poročilu izvršnega sveta v
točki 7, prav tako podpira stališča in
predloge, ki so opredeljeni v 1. točki,
hkrati pa predlaga Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da:
- pospeši izdelavo kompleksne analize o problematiki varstva dobrin splošnega pomena ter varstva in izboljševanja
človekovega okolja za širšo razpravo, tu-

d i na zborih skupščine, ob kateri naj bi se
dokončno razrešilo vprašanje nadaljnje
samoupravne organiziranosti na področju varstva zraka in rešilo problem financiranja varstva zraka;
- prouči možnosti za zagotovitev mi-

nimalnih finančnih sredstev že ustanovljenim občinskim samoupravnim interesnim skupnostim za varstvo zraka in njihovi zvezi za obnovitev njihovega dela, ki
izhaja iz določil zakona o varstvu zraka,
in sicer zlasti za nemoteno delovanje de-

legatskega sistema teh skupnosti, za povezovanje dela odločujočih dejavnikov
za varstvo zraka in za pripravo širše ocene izvajanje politike na tem področju.
Poročilo odbora naj se objavi v skupščinskem Poročevalcu.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA
Skupščine SR Slovenije in Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob
obravnavi informacije o uresničevanju resolucije o načrtovanju družine in
družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih m zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
Ob obravnavi informaciji o
uresničevanju resolucije o načrtovanju
družine in družbenih prizadevanjih za
njen nastanek in varnost, zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih
in zakona o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok sta
Skupščina SR Slovenije na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin In
Družbenopolitičnega zbora dne 9
februarja 1983 in Skupščina Skupnosti
socialnega varstva Slovenije na seji
dne 10. maja 1983 sprejeli:
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN PRIPOROČILA
Ugotovitve:
-To, kar je pod pojmom načrtovanja
družine^ do danes postalo ena izmed
prvin življenja, razmerij med ljudmi,
zdravstvenega in socialnega varstva s
posebnim poudarkom na blaginji otroka,
se je 50 let razvijalo kot sestavina programa delavskega gibanja v boju za odpravo
izkoriščanja, za osvoboditev dela in človeka.
- Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvu otroka. To pravico je mogoče omejiti samo zavoljo zdravstvenih
razlogov. Pri uresničevanju te pravice zagotavlja družbena skupnost potrebno
izobrazbo ter ustrezno socialno varstvo
in zdravstveno pomoč v skladu z zakonom (233. člen ustave SRS). Vsebina, ki
danes izpolnjuje naša prizadevanja na
tem področju, vedno bolj predstavlja tudi
uresničevanje svobodnega, odgovornega in družbeno aktivnega starševstva.
To je rezultat dosedanjega razvoja in
uresničevanja široko interdisciplinarno
zasnovanega programa. Obenem pa je
sprejeto ustavno določilo tudi začetek
nove etape uresničevanja socialističnih
samoupravnih družbenih razmerij v široko zasnovani socialni politiki, ki si prizadeva za zdravje, varnost in vsestranski
razvoj otroka.
- Po letu 1970, zlasti pa po sprejetju
resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in
varnost, smo dosegli pomembne uspehe
pri zagotavljanju boljših možnosti za nastanek in varnost družine. Te uspehe
smo dosegli z vsestranskimi in široko
zasnovanimi družbenimi prizadevanji, z
zavzetostjo delovnih ljudi in občanov, sa4

moupravno organiziranih v krajevnih in v vsebino posameznih predmetov vneskupnostih, samoupravnih interesnih sene teme, ki naj prispevajo k uresničeskupnostih, družbenih organizacijah in vanju tega cilja. Za učitelje v osnovnih
društvih, ob nenehnih spodbudah druž- šolah je bilo organizirano dopolnilno izobenopolitičnih organizacij, zlasti sociali- braževanje v obliki študijskih sestankov v
stične zveze delovnega ljudstva, zveze vzgojnoizobraževalnih organizacijah, v
sindikatov in zveze socialistične mladine strokovnih centrih posameznih predmetSlovenije.
nih področij, v različnih seminarjih za
Delovni ljudje in občani s svojimi po- posamezne vrste pedagoških delavcev.
budami in samoupravnimi odločitvami v Tudi skupna vzgojnoizobraževalna osnotemeljnih organizacijah krajevnih skup- va v usmerjenem izobraževanju zajema
nosti in samoupravnih interesnih skup- ustrezno vsebino, tako kar zadeva tenosti ustvarjajo pogoje za razvoj dejav- meljne smotre kot posamezna področja.
nosti, namenjenih otrokom in družini.
V vseh visokošolskih organizacijah bo
Zato se pri ovrednotenju doseženih re- potrebno sproti dopolnjevati študijske
zultatov ne moremo omejevati le na stro- programe, da bosta zagotovljeni vzgoja
kovne in institucionalizirane dejavnosti, in izobraževanje za svobodno in odgotemveč moramo enakovredno ocenjevati vorno starševstvo in za zdravo življenje
tudi široko zasnovano aktivnost vseh de- na vseh stopnjah izobraževanja in uspolovnih ljudi in občanov. Le-ta se izraža v sabljanja.
V programe izobraževanja so se zlasti v
solidarnostnem reševanju posameznih
problemov, v prostovoljnem delu, še po- letih 1974-1978 vključevale tudi delavske
sebej pa v številnih uspešno izvedenih univerze in organizirale seminarje z nareferendumih o samoprispevkih, s kateri- slovom »šola za življenje« in »šola za
mi smo močno povečali materialno pod- starše«, kasneje pa je ta oblika izobraželago otroškega varstva, osnovnega šol- vanja močno nazadovala predvsem zavostva in zdravstvenega varstva. Ko planira- ljo neurejenega financiranja ter nejasno
jo svoj razvoj in odločajo o razporejanju opredeljenega in izraženega družbenega
dohodka, sprejemajo delavci v TOZD tudi interesa.
odločitve o pogojih za razvoj in socialno
Z ustanovitvijo zakonskih svetovalnic
varnost družine, zdravje, varstvo in vzgo- je dopolnjena mreža organizacijskih
jo otrok.
oblik za izvajanje celovitega informacijRezultati uresničevanja resolucije o skega in svetovalnega programa za hunačrtovanju družine in družbenih priza- manizacijo odnosov med ljudmi in povedevanjih za njen nastanek in varnost, za- zovanje posamičnih in družbenih interekona o zakonski zvezi in družinskih ra- sov za varno, zdravo in veselo otroštvo v
zmerjih ter zakona o zdravstvenih ukre- družinski in družbeni skupnosti.
pih pri uresničevanju pravice do svobo- Naš družbenoekonomski razvoj tednega odločanja o rojstvu otrok dokazu- meljito spreminja razmerja med ljudmi v
jejo, da se ustavna načela potrjujejo v družini, v združenem delu, v družbeni
praksi. V širokem spletu samoupravno skupnosti; odraža pa se tudi v spreminjazasnovane socialne politike se uresniču- nju demografskih značilnosti prebivalje preobrazba razmerij med ljudmi ne le v stva (rodnost, umrljivost, reprodukcija
združenem delu, pač pa tudi v družini ter prebivalstva, notranja in zunanja migramed družino in skupnostjo. Več zdravja cija, starost, aktivnost in drugi kazalci).
in socialne varnosti, več solidarnosti in
Del teh sprememb, predvsem tistih, ki
svobode, so rezultati, ki jih že lahko meri- zadevajo rodnost, se pogosto povezuje z
mo. Pokažejo se zlasti v skladnosti priza- učinki zavestnega načrtovanja rojstev,
devanj staršev in skupnosti v prid otroka. kar je razumljivo zlasti zato, ker je giba- Po resoluciji morata »vzgoja in izo- nje prebivalstva v SFRJ izrazito neenakobraževanje otrok in mladine obsegati tu- merno. V družbenem planu Jugoslavije
di vzgojo za humane in odgovorne odno- za obdobje 1981—1985 je bilo opredeljese med spoloma, za medsebojno spošto- no naslednje izhodišče:
vanje osebnosti, za tovarištvo in ljube»Aktivno populacijsko politiko bomo
zen, ki se razvija v medsebojni naklonje- uveljavili kot sestavni del celotne politike
nosti samostojnih in neodvisnih ljudi. Se- dolgoročnega razvoja; usmerjena bo k
stavni del vzgoje za takšne odnose med ustvarjanju pogojev za skladnejši družspoloma je tudi vzgoja k odgovornosti pri benoekonomski razvoj, za humanizacijo
spočetju in rojstvu otroka « Na podlagi življenjskih razmer in za uravnovešeno
teh stališč so bili dopolnjeni učni načrti reprodukcijo prebivalstva v vseh okoljih.
poročevalec

Na vseh področjih bomo ustvarjali ugodnejše izobraževalne, zdravstvene, materialne in kulturne, življenjske in delovne
razmere, ki bodo omogočile aktivnejši in
večji vpliv na demografske spremembe
pa tudi na načrtovanje družine.
Ocenjujemo, da bo celotni prirastek
prebivalstva 0,7% povprečno na leto nekoliko manjši kot v prejšnjem petletnem
obdobju in bo znašal skupno približno
820 tisoč oseb.
V skladu z druženoekonomskim razvojem bo spremenjena tudi ekonomska
struktura prebivalstva. ZavUi bomo prehod aktivnega kmetijskega prebivalstva v
nekmetijske dejavnosti.«
Kar zadeva razmere v Sloveniji, je na
podlagi podatkov in znanih demografskih ocen mogoče zapisati: v razmerah
splošne možnosti kontrole rojstev so v
Evropi redke dežele, kjer bi bila tako imenovana stopnja reprodukcije prebivalstva dolgoročno na ravni, ki zagotavlja
obnovo prebivalstva. Pri nas je to bilo
doslej le v Sloveniji. V tej sintetični trditvi
je zajeta vrsta analiz, ki jih je potrebno
nadaljevati in povezovati s številnimi
aspekti našega družbenega in ekonomskega razvoja, kot se nam kažejo v sedanjih razmerah.
- V strokovnih publikacijah in razpravah so ta vprašanja bolj temeljito obravnavana in razčlenjena. Zamisli o tem, kako vplivati na bodoči razvoj prebivalstva,
so različne in tudi protislovne.
To kaže tudi na pomanjkljivo usklajenost vseh dejavnosti, strokovnih in znanstvenih delavcev v skupnem interdisciplinarnem programu uresničevanja človekove pravice, da svobodno odloča o rojstvu otrok.
- Biološka reprodukcija prebivalstva ni le
zadeva staršev, temveč celotne družbene
skupnosti. S široko zastavljeno socialno
politiko smo družbeno odgovornost do
obnove prebivalstva postavili na temelj,
ki v načelu izravnava pogoje za zagotavljanje enakih razmer za rast in razvoj
vseh otrok.
V zaostrenih razmerah gospodarjenja
In pri uresničevanju konkretnih ciljev socialne politike bo potrebno na novo ovrednotiti sredstva za uresničevanje družbene soodgovornosti za biološko reprodukcijo prebivalstva.
V takih razmerah se v vedno večjem
številu segmentov socialne politike pojavljajo nove ovire in odstopanja, ki podirajo dosedanja načela porazdelitve stroškov za otroke med starše in družbeno
skupnost. To velja zlasti za politiko obdavčitve proizvodov, ki so namenjeni
otrokom, za stanovanjsko politiko in za
delež stroškov staršev za organizirano
vzgojo in varstvo ter šolanje.
Odstopanje od načela ustrezne porazdelitve stroškov je tem večje in bolj očitno tudi zato, ker živi več kot polovica
otrok v tretjini družin, od katerih jih je več
kot polovica v materialno najšibkejših
družinah.
Vsebina zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih se je v praksi potrdila kot ustrezna pri urejanju zadev s tega
področja. Pojavljajo pa se nova vprašanja:
- Postopek za razvezo zakonske zveze
se je bistveno skrajšal, medtem ko so še
poročevalec

vedno dolgotrajni postopki pri urejanju
vprašanj, ki zadevajo preživljanje, stanovanje in skupno premoženje: sporazumna razveza se počasi uveljavlja: sodelovanje med pravosodnimi in socialnoskrbstvenimi organi je potrebno poglobiti,
zainteresiranim občanom pa nuditi več
pomoči z informacijami in svetovanjem.
- Spravni poskus je treba opredeliti v
skladu s cilji, ki jih želimo doseči, in sicer
kot spravo oziroma kot odstopanje od
razveze ali kot pripravljanje sprtih zakoncev na sporazumno razvezo, če so razmere v zakonu nevzdržne.
- Praksa poraja nova vprašanja na področju varstva pravic otrok, ki so rojeni
zunaj zakonske skupnosti, staršev samohranilcev ter ljudi, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih. Le-ta se v posameznih
primerih kažejo kot sprevračanje pravice,
ki naj varuje pred zlorabo in izkoriščanjem, v ugodnost. O takih primerih lahko
najbolje presodijo organi krajevnih skupnosti v sodelovanju z OZD in v skladu s
stvarnimi življenjskimi razmerami preprečijo izkoriščanje solidarnosti na škodo resnično upravičenih.
- Popolnoma posvojitev, kot jo je uvedel zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, se v praksi uveljavlja v prid
otrok in v zadovoljstvo posvojiteljev.
Pri tem so centri za socialno delo ugotovili nekatera vprašanja, ki terjajo natančnejšo in enotno razlago veljavnih
predpisov ter poglobljeno sodelovanje z
drugimi udeleženci pri uresničevanju tega instituta tako v Sloveniji kot v drugih
republikah in pokrajinah.

ki naj bi jih povzročile spremembe delovnih in življenjskih razmer (zaposlovanje,
naselitev, delovni čas, delitev dohodka,
preskrba idr.), kakor tudi spremljanju in
ugotavljanju odzivanja ljudi na objektivne spremembe življenjskih razmer.
3. Še naprej je potrebno načrtno in
usklajeno spremljati, analizirati in vrednotiti doseženo stanje s stališča ciljev,
zapisanih v resoluciji o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen
nastanek in varnost. Sproti se moramo
odzivati na nove pojave, jih analizirati ter
nova spoznanja upoštevati pri načrtovanju. Tako bo načrtovanje razvoja še bolj
usklajeno z možnostmi in potrebami in
zato še bolj učinkovito. Iz dosdanjih izkušenj lahko povzemamo, da so pri tem
bistveni trije pogoji: večja kakovost storitev in organiziranosti, boljša strokovna in
znanstvena podlaga in večje ter aktivnejše sodelovanje uporabnikov v vseh fazah
načrtovanja in izvajanja razvojnih programov.
4. Trajno usklajevanje programov in
analiz med udeleženci interdisciplinarnega načrta je potrebno tudi v prihodnje.
5. Ker se je vsebina zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v praksi potrdila kot ustrezna pri urejanju tega področja, zakona ni potrebno dopolnjevati
in spreminjati.
Vprašanja, ki se pojavljajo na posameznih področjih tega zakona, bo mogoče rešiti s podrobnejšimi navodili za uresničevanje zakonskih določb in z enotnejšimi razlagami teh določb, predvsem
pa tudi z boljšim sodelovanjem med pravosodjem in skrbstvenimi organi.

Stališča
Priporočila:
1. Razvoj in spremembe v letih
1. Na področju vzgoje, izobraževanja,
1974-1982 so v praksi potrdile pravilnost
izhodišč, ki so bila v skladu z ustavo svetovanja in informiranja imajo vsi izvapodlaga resolucije o načrtovanju družine jalci predvsem tele skupne naloge:
- boljše usklajevanje dela v vsebinin družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost, zakonu o zakonski zvezi skem, organizacijskem, materialnem in
in družinskih razmerjih in zakonu o kadrovskem pogledu:
- razvijanje elementov celodnevne šozdravstvenih ukrepih pri uresničevanju
pravice do svobodnega odločanja o roj- le v vseh osnovnih šolah s posebnim
stvu otrok. Kar pri uresničevanju posa- poudarkom na organiziranju prostega
meznih zakonskih določil povzroča časa otrok in mladine, interesnih dejavmanjšo učinkovitost ali nejasnost, je mo- nosti, zagotavljanju prehrane itd.:
- večja povezanost in prepletenost ingoče popraviti z usklajeno družbeno akcijo in z ustreznimi navodili, zaradi česar stitucionalnih in prostovoljnih dejavnosti
rti potrebno dopolnjevati in spreminjati v krajevnih skupnostih kot centrih akcije
zakonodaje in drugih dokumentov s tega družbene skrbi za otroke: in to vzgojnovarstvenih organizacij, osnovnih šol - cepodročja.
V zaostrenih gospodarskih razmerah lodnevnih - dispanzerjev in drugih strobo potrebno pozorno proučevati razmer- kovnih ter samoupravnih institucij, kakor
ja v porazdelitvi stroškov obnove prebi- tudi družbenih organizacij in društev: _
- stalno bogatenje vzgojnoizobraževalstva med starši in družbeno skupnostjo in izoblikovati dolgoročne projekcije. valnega dela na tem področju, ki ga moEno izmed poti vidimo v racionalnejšem ramo dopolnjevati z novimi in sodobnejrazporejanju materialnih možnosti, v do- šimi spoznanji: omogočiti je potrebnno
slednem uveljavljanju načela domicilne odkrit pogovor o novih aspektih in spresocialne varnosti in v določitvi tistih pre- membah, ki nastajajo v družinski skupdnostnih nalog in ciljev na področju so- nosti in v odnosih med ljudmi, ter spodcialne politike, ki naj zagotovijo ustrezne bujati ustvarjalno delo in ustrezneje vrepogoje za nastanek in razvoj mlade dru- dnotiti vzgojnoizobraževalno, svetovalno
in informativno delo:
žine.
- v vseh visokošolskih organizacijah
2. Da bi v bodoče uspešno premagovali ovire na izbrani poti do višjih kvalitet je potrebno dosledneje in kvalitetnoje
medsebojnih razmerij, zdravja in social- uveljaviti izobraževanje za življenje in
ne varnosti, ki naj jih uživajo zlasti otroci, družinske obveznosti na vseh stopnjah
je potrebno v družbenem načrtovanju izobraževanja in usposabljanja: prav tavseh dejavnosti široko pojmovane social- ko bo potrebno poskrbeti za ustrezne
ne politike nameniti več pozornosti pre- metodične priročnike za učitelje, da bi
dvidevanju sprememb v načinu življenja, obravnavali problematiko s tega vzgojne5

ga področja življenjsko in na čimuspešnejši način. V ta namen bo potrebno pri- aktiven odnos do zdravih delovnih in živ- ga dela z otroki, pomoč družini ob bolezpraviti še več ustreznih tekstov za učence ljenjskih razmer — vse to povezuje delne ni, pri prehrani, preskrbi itd.
5. Družbeno varstvo otrok
pa tudi za starše in strokovnjake, ki bodo aspekte v celovit splet prizadevanj za
Poleg dosedanjih načinov uresničevapoenoteni na skupno dogovorjenih dok- zdravje posameznika, družine in skupnosti;
nja družbenega varstva otrok se kažejo
trinarnih in idejnih izhodiščih;
- kar zadeva demografska gibanja, je še druge možnosti za razvoj novih oblik
— predzakonsko, zakonsko in družinsko svetovanje, ki je kljub začetnim teža- potrebno zagotoviti širše informiranje in za prožnejše uveljavljanje pravic, upovam že na dobri poti, mora preseči orga- javnosti in strokovne razlage, da bi tako števaje pri tem razmere, pogoje in način
nizacijske okvire pretežno socialno-skrb- laže objektivno ocenili razmere ter opre- življenja posamezne družine.
Na področju vzgoje in varstva predšolstvene dejavnosti, da bi se razvijalo kot delili razvojno smer, cilje in sredstva rasestavni del celovitega vzgojnoizobraže- zvoja prebivalstva v skladu s splošno skih otrok bo potrebno z družbeno akcijo
predvsem zagotoviti pogoje za vključitev
valnega sistema na vseh stopnjah in v usmeritvijo našega razvoja;
- pri uravnavanju rojstev je potrebno večjega števila otrok v organizirano
vseh oblikah. Pri tem je potrebno usklajeno delovanje skupnosti socialnega zagotoviti večjo dostopnost ustreznih dnevno varstvo in vzgojo, kar je mogoče
preventivnih sredtev; pri tem je potrebno doseči s cenejšimi oziroma alternativniskrbstva, izobraževalnih skupnosti,
več pozornosti nameniti tudi seznanjanju mi oblikami varstva. Pri tem se ponuja
zdravstvenih skupnosti, matične službe,
SZDL ter občin. Vsebinsko, organizacij- z možnostmi in izkušnjami, ki jih imamo več doslej premalo uveljavljenih oblik
varstva in vzgoje. Več pozornosti bo tako
sko ter kadrovsko razvijanje svetovanja pri zdravljenju zmanjšane plodnosti.
je naloga vseh udeležencev v tem propotrebno nameniti:
3. Stanovanjsko gospodarstvo
- razvijanju varstva v varstvenih družigramu. Skupna komisija Skupnosti soUrejene stanovanjske razmere so odlo- nah;
cialnega skrbstva Slovenije in republičilnega pomena za nastanek in obstoj
- ustanavljanju določenih oblik varstva
škega komiteja za zdravstveno in socialmlade družine, zato je potrebno spodbu- v organizacijah združenega dela v mateno varstvo se bo morala še bolj uveljaviti
diti
cenejšo
gradnjo,
preurejanje
stanorialni proizvodnji;
pri uresničevaju te naloge;
vanjskih objektov in zagotoviti dosledno
- razvijanju oblik vzgoje in varstva
- spodbuditi je potrebno delavske uniuresničevanje zakona o stanovanjskih predšolskih otrok po načelih neposredne
verze, da ponovno organizirajo seminarrazmerjih in družbenoekonomskih odno- svobodne menjave dela med vzgojnovarje, kakršni so bili »šola za življenje« in
sov v stanovanjskem gospodarstvu (uve- stvenimi organizacijami in organizacija»šola za starše« ter odpraviti ovire, ki so
ljavljanje ekonomskih stanarin ter zago- mi združenega dela materialne propovzročile upadanje teh oblik izobražetavljanje ustreznega razmerja med njimi izvodnje;
vanja.
in mesečnimi anuitetami dolgoročnih
2. Pred zdravstvenim varstvom, ki ima
- razvijanju programov vzgoje in varstanovanjskih posojil, spodbujanje sta- stva predšolskih otrok v krajevnih skupza seboj najdaljšo razvojno pot in zato
novanjskega varčevanja in ustrezne dav- nostih.
največ uspehov, so nove naloge: v skladu
če politike na tem področju). Odpraviti je
Pri tem je potrebno proučiti ovire za
s samoupravnimi sporazumi o uresničevanju zdravstvenega varstva in delitve potrebno dosedanje neustrezno vzdrže- hitrejše uveljavljanje teh oblik varstva in
vanje stanovanjskega sklada in odločne- vzgoje ter standarde in normative priladela ter s prizadevanji za reorganizacijo,
ki naj poveča kakovost storitev, zagotovi je reševati probleme, ki ovirajo stano- goditi tako, da bo upoštevana specifičvanjsko gradnjo. Na podlagi podatkov o nost vzgojnovarstvenega dela v takih ravečjo smotrnost in dostopnost zdravstvenih storitev, je potrebno upoštevati po- popisu prebivalstva je potrebno v sodelo- zmerah.
vanju s stanovanjskimi in krajevnimi
sebne potrebe, ki zadevajo načrtovanje
Hitreje bo potrebno uresničiti tudi
skupnostimi proučiti sedanjo zasedenost sprejete družbene usmeritve o preoblikodružine, materinstvo in zdravje otrok:
stanovanj
v
naši
republiki
in
ustrezneje
vanju denarnih pomoči za otroke v funk- potrebno je doseči boljšo povezanost med dispanzerji medicine dela in urediti podstanovanjska razmerja.
cionalne oblike. Zagotoviti je potrebno
Ob spreminjanju samoupravnih sploš- tudi večjo dostopnost potrebščin, nameginekološkimi dispanzerji oziroma dispanzerji za varstvo matere in otroka; to nih aktov in njihovem usklajevanju z za- njenih otrokom, in to od prehrambenih
je pogoj za lažjo dostopnost teh storitev konskimi akti in družbenimi dogovori s izdelkov do oblačil, tako glede cen kot
za uporabnike in za meddicinsko-doktri- področja stanovanjskega gospodarstva kakovosti.
je potrebno v organizacijah združenega
narno enotnost za izvajalce;
Pomemben prispevek k nadaljnjemu
- zavoljo pogostih odsotnosti staršev dela uveljaviti načelo, da so bistveni kri- uspešnemu organiziranju družbenega
teriji
za
pridobitev
stano^rja
in
stanoz dela zaradi varstva obolelega otroka je
varstva otrok in pomoči družinam bo nepotrebno pojav proučiti in se dogovoriti vanjskega posojila resnične stanovanj- dvoumno pomenil sistem evidence prejeske
razmere.
mnikov družbenih pomoči, saj bo ta eviza prožnejši način ugotavljanja obolelosti, za večjo dostopnost zdravnikov, ka4. Krajevno skupnost je potrebno uve- denca omogočila, da bodo pomoč prejeli
res tisti otroci oziroma družine, ki jo tudi
kor tudi za širjenje novih oblik varstva
tlstl r
obolelih otrok, za večjo povezanost med raZL
° 9anizem,
v katerem
se potrebujejo.
azvija hhumanizacija
odnosov
med ljud6. Republiški komite za zdravstveno in
zdravstvenimi in vzgojnovarstvenimi ter mi, kar prispeva k medsebojnemu pove£
socialno
in republiški komite za
ud
izobraževalnimi organizacijami;
'J '* okolju. V krajevni skupno- vzgojo in varstvo
izobraževanje ter telesno kultu- kot je za splošen razvoj zdravstvene- stise krepi
čut za skupnost in ustvarjajo
ro naj v sodelovanju s samoupravnimi
ga varstva pomemben pogoj večja aktivZ na a, e
nost uporabnikov, je to tudi v tem prime- terih funkcij
l družine,
t '"i P°družbljanje
neka- interesnimi skupnostmi na ravni republidenimo organizirake pripravita program prednostnih nalog
ru: več vzgoje in informiranosti, večja nje in razvijanje družinskega varstva in
na tem področju ter določita nosilce in
skrb za lastno zdravje in zdravje otrok,
drugih neinstitucionalnih oblik vzgojneroke, za izvedbo teh nalog.
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POROČILO
o

uresničevanju zakona o

dejavnosti
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raziskovalnih

raziskovalni
skupnostih

(ESA-275)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 70. seji dne 2.
6. 1983 obravnaval:
,
- POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN RAZISKOVALNIH SKUPNOSTIH,
,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
. oir
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
Uvod
Poročilo o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti
in raziskovalnih skupnostih je pripravil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije na osnovi programa dela Skupščine SR S.ovenije. Pobudo za uvrstitev razprave o raziskovalci dejavnosti in
raziskovalnih skupnosti na dnevni red skupščinskega programa je dalo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije na podlaqi informacije o stanju v raziskovalni dejavnosti. Informacijo
so Predsedstvu Skupščine skupno podali decembra 1982
Raziskovalna skupnost Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Svet za znanost pri Predsedstvu Republiške konference SZDL.
Poročilo ima namen, da bi Skupščina na osnovi analize
stanja s svojimi stališči in sklepi usmerila in zavezala ustrezne
družbene subjekte k hitrejšemu uveljavljanju raziskovalne dejavnosti kot sestavine združenega dela, zlasti v njegovi upravljalni sferi. V pristopu k poskusu celovite obravnave dejavnika
pa poročilo izhaja iz sedanjih zaostrenih gospodarskih in
socialnih razmer in iz potrebe po naslonitvi na lastne sile pri
njihovem premagovanju.
Poročilo povzema razloge za oblikovanje zakona, daje preqled nad uveljavljanjem določil zakona, prikazuje sedanje
stanje samoupravne organiziranosti družbenoekonomskih
odnosov in učinkovitosti raziskovalne dejavnosti, podaja
oceno stanja in predloge za nadaljnje ukrepe.
Poročilo se nanaša na obdobje 1977 do 1983, s poudarkom
na sedanjem stanju. Izdelano je na podlagi dokumentacije
Raziskovalne skupnosti Slovenije, Sveta za znanost pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, Zveze raziskovalnih
oraanizacij Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zavoda za statistiko ter dokumentacije Republiškega
komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, zlasti analize z delovnim naslovom Vloga raziskovalne dejavnosti pri
oblikovanju in uresničevanju strategije Slovenije v družbenoekonomskem razvoju Jugoslavije.
Povzetek stališč, priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o raziskovalni
dejavnosti kot sestavini združenega dela
Skupščina SR Slovenije in Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije sta decembra 1977 razpravljali o raziskovalni
dejavnosti kot sestavini združenega dela. Skupščina SR Slovenije je v stališčih, priporočilih ter sklepih podala osnovne
usmeritve za nadaljnjo aktivnost. Izhajala je iz ugotovitve, da
raziskovalna dejavnost kot kvalitativni dejavnik lahko ustvarjalno prispeva k razpletanju družbenih protislovij, k uresničevanju samoupravnih odnosov in planov gospodarskega ter
družbenega razvoja. Pogoj temu naj bi bilo ustvarjanje razmer
za dolgoročno usmeritev organizacij združenega dela v nastajanje in uporabo znanja. Zato bi bilo potrebno dograditi
sistem planiranja, programiranja in izvajanja raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo njene vloge in mesta v razvojni problematiki združenega dela in družbenoplitičnih skupnosti. Odgoporočevalec

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost,
- Ciril BAŠKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost.
vornost za razvoj pa bi morali nositi tudi raziskovalci in
raziskovalne organizacije, in sicer z dejavno vlogo pri oblikovanju razvojnih konceptov združenega dela in družbe. Ocenjeno je bilo, da raziskovalne organizacije zaostajajo pri samoupravnem organiziranju, in da so nezadostno vključene v
družbenoekonomske procese. Iz tega pa izvira tudi njihova
premajhna usmerjenost k aktualni in dolgoročni problematiki
gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Skupščina SR Slovenije je poudarila, da je treba cilje in
naloge raziskovalne dejavnosti izpeljevati iz družbenih potreb
in hotenj ob upoštevanju objektivnih materialnih in kadrovskih možnosti. Zato je v razvijanju samoupravne organiziranosti raziskovalnih skupnosti posebno pozornost posvetila
vlogi in povečanju vpliva zborov uporabnikov in uvedla programske ter projektne svete kot delegatsko oblikovana samoupravna telesa za programsko usmerjanje raziskovalne
dejavnosti. Delavce v organizacijah združenega dela je zavezala, da svoje razvojne programe proučijo z vidika raziskovalne dejavnosti in na tej osnovi nastopajo v raziskovalnih
skupnostih ter sklepajo samoupravne sporazume za oblikovanje in izvajanje raziskovalnih projektov ter usmerjenih programov. Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi bi morali
ugotavljati svoje dolgoročne potrebe po raziskovalni dejavnosti in kot uporabniki skrbeti, da se bo uspešno razvijala.
Enako bi morale samoupravne interesne skupnosti s področja
družbenih dejavnosti in gospodarstva spodbuditi in materialno zagotavljati izvajanje raziskovalnih programov za potrebe razvoja svojih področij. Skupščine občin pa bi morale
oceniti razvoj občinskih raziskovalnih skupnosti in pomen
raziskovalne dejavnosti z vidika potreb svojih srednjeročnih
planov razvoja.
Raziskovalne skupnosti, zlasti zbori uporabnikov, naj bi se
opredeljevale do pobud in predlogov uporabnikov, spremljale
uspešnost in kvaliteto raziskovalne dejavnosti, zagotavljale
usposabljanje in kvaliteto Taziskovalnih zmogljivosti in
usmerjale njihovo delovanje. Gospodarska zbornica Slovenije
naj bi ocenila vključenost raziskovalne dejavnosti v razvojne
plane temeljnih organizacij združenega dela, na podlagi srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev gospodarstva spodbujala
oblikovanje usmerjenih raziskovalnih programov in projektov,
usmerjala ustanavljanje razvojnih zmogljivosti v organizacijah
združenega dela in skupaj z drugimi subjekti pospeševala
inovativno dejavnost in prenos tehnologije. Upravljalci v bankah združenih sredstev naj bi jih usmerjali v tisto dolgoročnejše raziskave, ki omogočajo večjo osamosvojitev od tuje
tehnologije in znanja.
V tem okviru je Skupščina SR Slovenije sprejela sklepe, s
katerimi je zavezala Izvršni svet in druge udeležence dogovora o temeljih družbenega plana, da pri njegovem oblikovanju za obdobje 1976-1980 ter pri usklajevanju in dopolnjevanju zakonodaje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo upoštevajo navedena stališča in priporočila. Republiški komite za
raziskovalno dejavnost je bil dolžan spremljati uresničevanje
družbenih dokumentov, ki opredeljujejo vlogo raziskovalne
dejavnosti v združenem delu. Republiški komite za družbeno

planiranje in informiranje je bil skupaj z Zavodom za statis i ko Republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost slovensko centralo Službe družbenega knjigovodstva Gospodarsko zbornico Slovenije ter Raziskovalno skupnostjo Sloveije zadolžen za zanesljivo spremljanje področja raziskovalne
fn«l?Sn 1 SR
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našteva vrste raziskovalnih skupnosti in uveljavlja javnost rezultatov raziskovalne dejavnosti, V posebnih poglavjih pa ureja
položaj, vlogo in dejavnost raziskovalnih organizacij samoupravno organiziranje udeležencev svobodne menjave deli na
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mevanje o dolgoročnejši in bolj učinkoviti politiki razvoja in
uporabe raziskovalnih zmogljivosti. Po drugi strani pa takšno
stanje pogosto ovira aktivno udeležbo raziskovalcev in niihovin organizacij pri oblikovanju konceptov in predlaaanju rešitev za razvojne probleme združenega dela in družbenopolitičr
nih skupnosti.
Raziskovalne zmogljivosti so bile po podatkih Zavoda za
statistiko v letu 1981 organizirane v 144 raziskovalnih organizacijah. Od tega jih je bilo 77 registriranih, 38 neregistriranih
(med njimi močan delež klinik) in 29 visokošolskih organizacij ki se z raziskovalnim delom ukvarjajo na podlaai določil
Zakona o visokem šolstvu. Skupno je v njih konec leta 1981
delalo 4190 raziskovalcev, od tega v samostojnih raziskovalnih organizacijah 2114, v raziskovalnih enotah organizacij
(V 6Čj del v
4niahe1221.
incec9ian
, število
!.
gospodarstvu)
855 ter na visokih
šolah
Dejansko
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v e
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fJ
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.
saj
predpostavljajo
raziskovalci
le
okoli 40 /o zaposlenih, strokovni in tehnični sodelavci okoli
35/o in administrativni ter ostali delavci skupaj preostalih
25 /o zapos enih, skupno torej okoli 11000 delavcev. Med njimi
je bilo preko tisoč doktorjev znanosti in skoraj sedem sto
magistrov in specialistov. Polovica vseh raziskovalcev dela na
področju tehničnih ved, nato sledijo družboslovne vede medicinske, narovoslovno-matematične, humanistične in biotehniške vede.
Aprila 1983 je izpolnjevalo pogoje za vpis v razvid raziskovalnih organizacij pri Republiškem komiteju za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo 84 raziskovalnih organizacij, in sicer:
— raziskovalne delovne organizacije
33
— raziskovalne temeljne organizacije
-15
a) v sestavi gospodarstva
10
b) v sestavi negospodarstva
5
— raziskovalne enote (v gospodarstvu)
27

žvo^e°Valne delOVne organizacije v SOZD materialne proicijo3 or9anlzaciJe izpolnjujejo naslednje pogoje za registra- raziskovalna dejavnost je glavna dejavnost
- raziskovalni program je usklajen na podlagi samoupravnega sporazuma oziroma samoupravnega splošnega akta
- imajo ustrezno usposobljen raziskovalni kader
- informacijsko-dokumentacijska dejavnost je urejena
imajo ustrezno razskovalno opremo in zagotovljeno finansiranje.
'
Ustrezanje pogojem preverja Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo na podlagi Pravilnika o razvidu
raziskovalnih organizacij ter o postopku za vpis in izbris
bkladno z zakonom upravljajo raziskovalne organizacije
nnmln'2
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delegati družbene
skupnosti
Vse
raziskovalne delovne organizacije imajo organizirane svete z
delegati družbene skupnosti, v raziskovalnih organizacijah
oziroma enotah zlasti v gospodarstvu pa jih ima svete le
četrtina. Delovanje delegatov družbene skupnosti je pogosto
formalno oziroma nastopajo kot posamezniki brez deleaatrali USmentev ln ogovarjanja tistim, ki so jih v svete delegiPo zadnjih statističnih podatkih pridobivajo raziskovalne
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so se v zadnjih dveh letih zmanjšala devizna sredstva združena preko SISEOT za uvoz tujih znanstvenih in strokovnih
informacij. Na področju pridobivanja dohodka in nagrajevanja po delu obstajajo razni zapleti, ki izvirajo iz Prel<"vanja
dela virov dohodkov, problemov odnosov pri industrijski astnini' neizdelanih pristopov k ugotavljanju prispevka in vloge
posameznikov oziroma ekip k družbeni reprodukciji ipd Težavo predstavljajo tudi mehanična uporaba raznih P^P^ov,
ki urejajo ekonomsko, finančno in drugo poslovanje, deloma
pa tudi medsebojna delovna razmerja, pri čemer se ne upošteva dovolj specifike dela raziskovalnih organizacij.
Po zakonu o visokem šolstvu morajo učitelji na univerzah
izpolnjevati tudi pogoj, da raziskovalno delajo. Zato je včasih
zaslediti prakso, da učitelji, da bi izpolnili navedeni pogoj
proglašajo za raziskovalno delo tudi take dejavnost^ ki jih
sicer morajo opravljati, da se usposabljajo za pedagoško delo
na visoki stopnji, pa dejansko nimajo izrazito raziskovalnega
značaja Ta specifični vidik, ki lahko pelje k razvrednotenju
kvalitete raziskovalnih dosežkov, pa le nakazuje na sirso problematiko položaja in vloge raziskovaine dejavnosti na uni^
verzi ter zagotavljanja ustreznih materialnih in kadrovskih
^ V SR Sloveniji se uporabniki in izvajalci raziskovalne dejavnosti povezujejo v Raziskovalno skupnost Slovenije v dvanajst posebnih raziskovalnh skupnosti m v 65 občinskih raziskovalnih skupnosti in dveh mestnih raziskovalnih skupnoS

Občinske raziskovalne skupnosti so bile ustanavljane že na
osnovi zakona o raziskovalni dejavnosti in ^iskovalnihorganizaciiah iz leta 1974, vendar sele od leta 1981 skladno z
novim zakonom samostojno združujejo sredstva in oblikujejo
raziskovalni program. Večina jih je enodomnih, saj v občinah
nimajo izvajalskih organizacij. Imajo težave s sklepčnostjo
zasedanj, prav tako pa tudi z nezadostnim zanimanjem obč nskih uprav in družbenopolitičnih organizacij za njihovo delovanje in skrb za raziskovalno podporo procesom upravljanja v
večini občin. Občinske raziskovalne skupnosti so v letu 1982
na osnovi posebnih prispevnih stopenj, ki v povprečju znašajo
0 03% družbenega proizvoda občine, skupno razpolagale z
okoli 120 milijoni din, v letu 19B3 pa planirajo zdruziti oko i
150 milijonov din. Četrtino porabijo za lastno funkcioniranje,
ostalo pa namenijo izvajanju programov, ki so pretežno
usmerjeni v raziskovanje prostorske, razvojne m kmetijske
problematike občin. Okoli 10% sredstev sporazumno združujejo v Raziskovalni skupnosti Slovenije za program skupnih
nalog, ki obsegajo predvsem pospeševanje razvoja infrastrukturah dejavnosti. Raziskovalni programi so zelo razdrob jen^
neusklajeni z drugimi raziskovalnimi skupnostmi, pogosto jih
izvajajo neregistrirane organizacije, kvaliteta rezultatov ni
VS l

NamestoPprejšnjlih področnih raziskovalnih skupnosti so
tfile skladno z zakonom konstituirane posebne raziskovalne
skupnosti, in sicer: za kmetijstvo, živilstvo in veterinarstvo za
energetiko, mineralne surovine in metalurgijo, za elektrokovinsko industrijo, za kemijo, za gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo in grafiko, za graditeljstvo, za promet in zveze, za
trgovino, turizem in gostinstvo, za zdravstveno varstvo za
družbene dejavnosti, za družbeno infrastrukturo in za tekstilno in usnjarsko predelovalno industrijo. V njih naj bi si
delavci dohodkovno, poslovno in tehnološko povezanih organizacij združenega dela skupaj z ustreznimi raziskovalnimi
organizacijami zagotavljali razvijanje potrebnega raziskovalnega potenciala za svoje skupne razvojne potrebe
Vse posebne raziskovalne skupnosti soustanovjen^Nj,hove akte je Skupščina SR Slovenije potrdila konec leta 1982.
Še vedno so odprta vsebinska vprašanja njihove programske
usmerjenosti, ustreznosti teh usmeritev potrebam sestavov
združenega dela in težave zaradi v veliki
men neustreznega
pristopanja dela temeljnih organizacij zdr^enegadelak samoupravnim sporazumom o ustanavljanju teh skupnosti. Težave so bile premagane z aktivnostjo Raziskovalne skupnosti
Slovenije ki je poleti 1982 uporabnikom posredova a v podp s
dopolnjene spCrazume, in s pomočjo SZDL, ki je sprožila
akcijo za ustrezno preusmeritev tistih P°dpisnikov k, so se
glede na programske usmeritve skupnosti odločili najbolj
nesmotrno. Skupnosti so dvodomne, ^b ^ate so
otrebne organe, sodelujejo v organih in v skupščin Raziskovalne skupnosti Slovenije, kar jim olajšuje nujno usklajevanje
poročevalec

aeiovanja, in imajo skupno strokovno službo v skladu z zakonom Njihovi osnovni problem je še vedno nezadovoljiva aktivnost uporabnikov, ki bi morali biti nosilci postavljanja dolgoročnih raziskovalnih programov in skupnih projektov skladno z razvojnimi potrebami združenega dela, in pa težnja, da
bi sredstva posebnih raziskovalnih skupnosti uporabljali neposredno za razvojne projekte in naloge organizacij zdruzeneqa dela namesto za sistematsko gojitev ustreznih raziskovalnih-zmogljivosti in izvajanje raziskovalnih projektov skup'^Posebne Raziskoval ne skupnosti so v letu 1982 razpolagale
skupno z 422 mio din oziroma z 0,1% družbenega proizvoda
Slovenije. Združiti bi bilo potrebno 429 mio din (409 mio din
za program leta 1982 in 20 mio din za program leta 1981). za
leto 1983 pa planirajo 460 mio din (453 mio din za program
leta 1983 in 7 mio din za program leta 1982). Sredstva so v letu
1982 porabili za izvajanje 95 raziskovalnih programov oziroma projektov.
. . .•
Raziskovalna skupnost Slovenije je svojo organiziranost
poslovanje prilagodila določbam zakona v letu 1981 ko je
tudi sprejela samoupravni sporazum o ustanovitvi, Skupščina
SR Slovenije pa ga je potrdila skupaj s statutom decemb a
1981. Kljub temu, da deluje delegatski sistem te skupnosti
naibolje med vsemi raziskovalnimi skupnostmi, pa se tudi tu
srečujemo s problemi nezadostne aktivnosti zbora uporabnikov in prevladujoče vloge zbora izvajalcev oziroma interesov
raziskovalnih organizacij, da si zagotovijo svoje deleže financiranja iz sredstev združenih v tej skupnosti. Ker med uporaDniki ni ustreznega oblikovanja skupnega interesa ostajajo
izvajalci brez trajnejših kriterijev usmeritve, zaradi česar postajajo konkurenti za združena sredstva.
Z oblikovanjem programskih in projektnih svetov kot o.ganov uporabnikov in izvajalcev za usmerjanje celovitih programskih sklopov je Raziskovalna skupnost Slovenije v okviru
srednjeročnega načrta za obdobje 1981-85 uspela zdruzit na
orei v več kot 1500 raziskovalnih nalog razdrobljeno dejavnost v 225 usmerjenih programov. Del teh programov je
organiziran tudi v posebni enoti za odkrivanje ^ raz'skovanje
surovin splošnega pomena, del pa jih poteka v okvirih medre
publiško-pokrajinskih projektov. Programi so namenjeni
predvsem osnovnim raziskavam, za katere glede na nj hovo
tematiko ni neposrednih interesentov v združenem dekJi so
pa neogibni pogoj za ustvarjanje potrebnega znanja
in kvalificiranega raziskovalnega kadra, ki nato na tej osn°v''^k°
vstopa v reševanje konkretnih razvojnih problemov. Zato je
takoimenovani skupni program zadeva širšega skupnega, interesa delovnih ljudi v združenem delu in v družbenopolitiC
nih skupnostih, ker je s tem dana podlaga za rast raziskovalnih zmogljivosti.
V Raziskovalni skupnosti Slovenije v zadnjem letu ob sodelovanju Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekajo
intenzivne aktivnosti za uveljavitev ustreznejših meril za spoabujanje kvalitete raziskovalnega dela in njegovo usmerjanje k
osnovnim (pričakovanim) družbeno-razvojnim potrebam, la
prizadevanja bodo skupaj z rezultati širokih razprav o možnostih in potrebah razvijanja raziskovalnih zmogljivosti v Sloveniji do leta 2000 služila dviganju kvalitete raziskovalne dejavnosti in ustreznejšemu letnemu ter srednjeročnemu planiranju te dejavnosti. Hkrati pa bodo te tudi vodile za selekcijo
programov, nujno zaradi dejstva, da se sredstva, združena v
raziskovalni skupnosti, že nekaj let zapovrstjo realno zniz jejo Leta 1975 je bilo (po tekočih cenah)zdruzenih v RazisKO
valni skupnosti Slovenije 293 mio din ali 0,34% družbenega
proizvoda, leta 1980 782 mio din ali 0,30% družbenega proizvoda, leta 1982 1056 mio din ali 0,24%. Združiti bi bi o
potrebno 1166 mio din (1063 mio din za program leta 1982 in
103 mio din za program leta 1981). V letu 1983 se pla
združiti 1288 mio din (1177 mio din za program leta 198J in
111 mio din za program leta 1982). Sredstva za leto 1983 so
povečala za 10,7% glede na sredstva za leto 1982. Skupščina
skupnosti je zato sprejela odločitev, da bo v letu 1983 d
prednost financiranju raziskovalnega programa, zmanjšalai p
bo sredstva za infrastrukturne dejavnosti, mednarodno so lovanje, za razvijanje in delovanje informacijskodokumentacijskih sistemov za prenos znanja, za sofinanciranje znan. i ve
V okviru'vseh treh vrst raziskovalnih skupnosti so še vedno
v določeni meri odprta vprašanja opredelitve njihoveg

osnovnega cilja. Občinske raziskovalne skupnosti se pogosto
ukvarjajo z nalogami, ki sicer sodijo med neposredne delovne
obveznosti strokovnih služb in izvršnih organov občinske
skupščine, deloma tudi skupščin samoupravnih interesnih
skupnosti. Po drugi strani pa delegatsko-skupščinska telesa
pri srednjeročnem in dolgoročnem planiranju ne programirajo tistih nalog, ki jih je potrebno razreševati raziskovalno
(tudi) zunaj lastnih upravnih oziroma strokovnih organov. Pri
posebnih raziskovalnih skupnostih se pojavlja pojmovanje, da
so preko njih združena sredstva namenjena neposredno izvajanju uporabnih in razvojnih nalog, za katere bi sicer morale
Združevati sredstva neposredno zainteresirane organizacije
Združenega dela in organi družbenopolitičnih skupnosti. Dejansko so namreč sredstva posebnih raziskovalnih skupnosti
namenjena predvsem za izvajanje tistih raziskovalnih proaramov, ki v okviru širših razvojnih projektov služijo za vzpostavljanje^ gojitev raziskovalnih zmogljivosti za skupne potrebe
panoznih ali projektno povezanih sestavov združenega dela
oziroma družbenopolitičnih skupnosti ter organizacij.
Raziskovalna skupnost Slovenije pa del združenih sredstev
usmerja v raziskovalne naloge, ki bi j'ih glede na njihovo
naravo moralo financirati združeno delo oziroma organi družbenopolitičnih skupnosti v neposredni svobodni menjavi
dela. To slabi njeno osnovno funkcijo, da na področju osnovnih raziskav in ved krepi raziskovalne zmogljivosti in da
ustrezno podpira razvoj raziskav in ved, pomembnih z vidika
narodne biti. Dogovorjeno izjemo predstavljajo le sredstva
zdruzena za dejavnosti v okviru enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena. Rezultati so povečali
naše znanje o teh zalogah, hkrati pa so pospešili neposreden
interes organizacij združenega dela za samostojne naložbe v
odkrivanje in eksploatacijo naravnih virov.
Vendarle pa je v SR Sloveniji večina raziskovalnih zmogljivost, zaposlenih v okviru neposredne svobodne menjave dela
V obdobju od sredine sedemdesetih let do danes se njen
delež v skupnih prihodkih raziskovalnih organizacij iz raziskovalne dejavnosti ne spreminja, seveda pa je znatno višji pri
menjavi dela znotraj sistemov združenega dela, ki sami razpolagajo z lastnimi raziskovalnimi zmogljivostmi. V neposredni
menjavi dela prevladujejo razdrobljene in v reševanje kratkoročnih programov združenega dela usmerjene raziskave pogosto pod ravnijo zmogljivosti visoko usposobljenih raziskovalcev. Premalo je usmerjenosti združenega dela in organov
družbenopolitičnih skupnosti na celovitejše, dobro opredeljene skupne raziskovalne projekte. Uporabniki dostikrat pričakujejo, dajim bodo raziskovalci štrli probleme čez noč in
se to pretežno probleme tehnično-razvojne in proizvodne
narave. Redko pa jih angažirajo pri pripravljanju strokovnih
osnov za odločanje o investicijah, sanacijah, pomembnih
sistemskih ipd. upravljalskih ukrepih. Posebno težavo predstavlja dejstvo, da večina uporabnikov iz vrst združeneaa
dela, pa tudi organov družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih interesnih skupnosti nima zadovoljivo usposobljenih lastnih strokovnih in raziskovalnih kadrov, ki bi zmoali
skupaj z ekipami raziskovalcev pravočasno in točno opredeliti
probleme in s tem raziskovalne naloge in nato njihove rezultate uspešno uresničiti v inovacijskem procesu. Po druai
strani pa se manjši del raziskovalcev včasih otepa sodelovanja pri izpeljavi inovacijskih procesov do njihovih proizvodnih
iztekov, ko se šele dejansko pokažejo rezultati in tudi kvaliteta
raziskovalnega dela, oziroma ne želi prevzemati odgovornosti
za strokovno sodelovanje pri oblikovanju družbeno pomembrazvojnih odločitev. Deloma to utemeljujemo s tem, da si
naročniki želijo »usmerjenih« rezultatov oziroma da rezultatov pri odločanju ne morejo ali celo nočejo upoštevati deloma pa s tem, da jim niso zagotovljene časovne, kadrovske in
materialne razmere za odgovoren raziskovalni pristop in
izvedbo nalog.
Delu raziskovalnih organizacij in raziskovalcev zaradi prihodkovnih motivov ustreza sedanja razdrobljenost raziskovanja. Prav tako jih del ne razvija zadostne aktivnosti pri oblikovanju in izvajanju večjih raziskovalno-razvojnih projektov
skupaj z združenim delom oziroma drugimi subjekti. Disciplinarna zaprtost v okvire ved in zaprtost v okvire zmogljivosti
raziskovalnih organizacij pa ob dejstvu, da se združeno delo
in družbenopolitične skupnosti skoraj ne povezujejo v večje
razvojne projekte, ne vzpodbujata multidisciplinarnega pristopa in delovanja v raziskovalnem delu. Opaziti je tudi pre10

majhno odgovornost raziskovalnih organizacij za povečevanje raziskovalnih zmogljivosti - vendarle pa jim objektivne
otežujejo^6 in 'nflrastrukturne razmere to nalogo skrajno
Obseg raziskovalnih zmogljivosti, njihova
učinkovitost in produktivnost
Učinkovitost raziskovalnih zmogljivosti je sestavljen kazalec procesa družbene reprodukcije, ki ga je v končni posledici
mogoče le dolgoročneje ocenjevati in meriti kot razmerje med
družbenim produktom, ki je bil vložen v raziskovalno dejavnost, in prispevkom te dejavnosti k povečevanju družbenega
proizvoda, uresničevanju drugih interesov ljudi in k razvijanju
in uveljavljanju ustavnega sistema socialističnega samoupravljanja. Raziskovalna dejavnost šele sorazmerno tovrstnemu prispevku postaja kvalitativni dejavnik razvoja.
Učinkovitost raziskovalnega dela je rezultat obsega raziskovalnih zmogljivosti, njihove produktivnosti in inovacijske
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OBSEG RAZISKOVALNIH ZMOGLJIVOSTI IN REZULTATI
Leto

1975
1977
1979
1981
19834

raziskovalne
raziskovalci
organizacije
in tisti strokovni
sodelavci, ki
imajo visoko
izobrazbo
2293
1401
2317
79
47052
131
5077
144
5300
150

TABELA

raziskovalna dela
končana
objavljena
2481
2683
2493
3310
3500

32.99
3911
3793
5106
5500

patentne5
prihodek k
prijave raziskovalnega
■ ■- (tekoče
dela
cene) 000.000
din
908
93
1233
88
23553
716
3853
70
6000

_ delež
v družbenem
proizvodu
1,06%
1,02%
1,20%
1,11%

in visokoSolski zavodi. Dejansko pa to ni vplivalo na 0'>WjJ^TiSSah vskLpno Število raziskovalcev in njihovih visoko
«P~ 9re » izjemen porast S.evile k,d,o, v
5 pS"KoS?prisp.,ka izobraževalne skupnosti Slovenije visokošolskih, organizacijam presno za p.dagoSko Pelo. zato
!™£S5
6
Podatek za leto 1982.

Podatki kažejo, da je število raziskovalcev v sedmih letih
poraslo za približno 45%. Število dokončanih raziskovalnih
izdelkov (poročil in objav) na raziskovalca kot tudi število
patentno zaščitenih izumov na leto na raziskovalca pa upada.
Vzroke za tako upadanje lahko najdemo le v pogojih, ki so
potrebni za raziskovalno dejavnost. Raziskovalna oprema je
po podatkih Zveze raziskovalnih skupnosti Slovenije v večini
primerov zastarela in izrabljena. Pred tem pa ne gre spregledati posebne oblike vlaganj v pogoje za bolj produktivno
raziskovalno delo, in sicer tehnološko inovativne investicije v
gospodarstvo, kot sta na primer nuklearna elektrarna in mikroelektronika. Te s svojo prisotnostjo v domačem prostoru
dajejo informacije o celi vrsti sicer nedostopnih rezultatov
raziskav po svetu, razen tega pa predstavljajo nova aktualna
področja za nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti. KljuD
temu kakovost raziskovalcev stagnira. Raziskovalni kadri se v
povprečju starajo, prirast doktorjev znanosti je premajhea
Komunikacijske možnosti s svetom so v zadnjih treh letih
bistveno zmanjšane zaradi devizne problematike. Uvoz tuje
znanstvene literature in informacije se je namreč v zadnjin
štirih letih več kot prepolovil in se giblje že pod mejo sprejem1
Neizogiben rezultat raziskovalnega dela pa je tudi usposabljanje raziskovalcev za opravljanje te vrste ustvarjalnega dela.
S tem postaja raziskovalna dejavnost vir oblikovanja in vzgoje
najbolj kvalitetnega sloja strokovnjakov, ki nato delujejo kot
raziskovalci v raziskovalnih organizacijah, strokovnjaki v razvojnih oddelkih, v strokovnih službah upravljavskega dela v
združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih. Podatki pa
kažejo, da je tudi produktivnost raziskovalnih organizacij in
visokošolskih organizacij pri vzgoji tovrstnega kadra za potrebe ustvarjalnega strokovnega dela nizka. V zadnjih letih
uaotavljamo, da raziskovalne organizacije vse težje do konca
usposobijo mlade raziskovalce in da ti pretežno zaradi materialno-dohodkovnih motivov odhajajo v druge sfere strokovnega dela.
..
...
x
Tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti v svojih
ocenah opozarja na zgoraj omenjene stagnantne pojave na
področju raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji in predvideva,
da se bo stanje raziskovalnih zmogljivosti, produktivnosti in
učinkovitosti zaradi upadanja vlaganj v njihov porast v prihodnosti še poslabšalo. Ze sedaj, tako ugotavlja, pa se povečuje
zaostajanje ravni raziskovalne dejavnosti za njenim razvojem
v razvitem svetu.
.
,
Celoten pregled pelje k sklepu, da se obseg raziskovalnih
zmogljivosti le neznatno povečuje, da njihova produktivnost
celo upada, družbena učinkovitost raziskovalne dejavnost pa
kljub pozitivnim primerom ostaja v celoti neizmerjena.

Ustreznost raziskovalnih zmogljivosti za
uresničevanje družbenih razvojnih ciljev
ODis stanja raziskovalne dejavnosti navaja k oceni, da raziskovalna dejavnost kljub pojemajoči produktivnosti ohranja
svojo učinkovitost, kjer je našla stik s subjekti uprav janja in
da oovečuje uspešnost delovnih ljudi, ki upravljaIski proces
za uresničevanje svojih interesov opravljajo strokovno bolj
kakovostno. Vendar pa potrebe združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti za strokovnimi inres
znanstveno utemelje
nimi podlagami upravljanja daleč P ®9a)°
t °^,0
rezultatov obstoječih raziskovalnih zmogljivosti. Teh je eno
^zZS'S°uff&|. družbeno potrebnih —«h
zmogljivosti predstavlja ustavna zasnova vloge raziskovalne
deiavnosti v družbeni reprodukciji kot nenadomestljive sesta
vkie upravljalskega dela. Na teh izhodiščih je bi zasnovan
tudi zakon o raziskovalni dejavnosti m ^'^n o razšineni
stih še bolj dosleden v tem pogledu pa je zakon o razširjen
reprodukciji in minulem delu, kjer je vključevanje raziskovalne in ustvrjalne strokovne dejavnosti v posamezne faz
upravlja procesa izrecno zahtevno.
Tako na primer 13. člen zavezuje delavce, da pri uresničevanju investicijskih vlaganj določajo plane in programe proizvodnje na podlagi rezultatov raziskovanj, da odločajo o tehnični, tehnološki, ekonomski in organizacijski podlagi proizvodnje ali drugega družbenega dela z uporabo znanstvenih
dosežkov in strokovnih izkušenj. 17. člen določa, da delavci,
ki uresničujejo ustavno pravico in dolžnost, da 9°®P°^®r''°.z
investicijskimi sredstvi na podlagi rezultatov znanstveno raz
skovalnega in drugega ustvarjalnega dela, združujejo v dekovnih skupnostih samoupravnih organizacij in skupnosti ta
sredstva tudi za ustvarjanje materialnih in drugih pogojev za
raziskovanje domačega in tujega trga posodobitevtehnikein
tehnologije, za njun lastni razvoj, zboljševanje organizac je
dela in poslovanja ter drugih področij ustvarjalnega dela,
pomembnega za zmanjševanje stroškov proizvodnje in potovanja itd. Isti člen tudi določa, da delavci v temeljni organiza
oiji ko uresničujejo pravico in dolžnost gospodarjenja z inv
stlciiskimi sredstvi na znanstvenih podlagah, sodelujejo v
odnosih svobodne menjave dela oziroma v odnosih skupnega
ustvarjanja dohodka z delavci v znanstveno-raziskovalnih,
projektivnih in drugih specializiranih organizacijah k, s svojimi storitvami sodelujejo pri uresničevanju investicijskih vlagajTo pomeni, da moramo raziskovalno dejavnost obravnavati skupaj z vsemi ostalimi dejavnostmi, k, so sestavina
UP

,z*VSz?prSso» odločanj, In n, podlagi s.atisddhih
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podatkov zadnjega popisa prebivalstva iz leta 1981 ugotavljamo, da je okoli 120.000 delavcev v družbeni delitvi dela vSR
Sloveniji v položaju, do sodelujejo pri pripravi in prometu
informacij za odločanje v upravljanju. Razčlenitev po vrstah
del in nalog, ki jih ti delavci opravljajo, kaže, da je 55%
delavcev te skupine zaposlenih z administrativno tehničnimi
opravili, 24% delavcev opravlja vodilne naloge, 27% je knjigovodskih in računovodskih delavcev, tehnologov je 6 1% medtem ko predstavljajo raziskovalci le 4% te skupine in njen
delež v zadnjih letih sploh ne narašča. Glede na mesto opravljanja del in nalog kažejo podatki, da je 32% teh delavcev v
temeljnih organizacijah, 26% pa v delovnih skupnostih delovnih in sestavljenih organizacij. Ta podatek odraža tendenco
temeljnih organizacij, da se preoblikujejo v delovne organizacije, vendar zaradi pomanjkanja ustvarjalnega strokovnega in
raziskovalnega kadra praviloma brez razvojno-raziskovalne
dejavnosti. Taki procesi zmanjšujejo sposobnost tehnološkega in programskega inoviranja proizvodnje. V celokupno
merjenem sloju je izrazito močno razvit tisti del, ki je namenjen administrativno nadzornim funkcijam v upravljanju.
Zmogljivosti za pripravo ustvarjalnih informacij za odločanje
o družbenem minulem delu pa v tem sloju šele nastajajo. Tako
stanje odraža in razloži nizko stopnjo samoupravne obvladljivosti družbene reprodukcije. Šele takrat, ko bodo v pripravi
informacij za upravljanje prevladovali ustvarjalno strokovni
poslovodni in drugi delavci ter raziskovalci, bodo delavci v
združenem delu kot subjekt upravljanja uspešneje obvladovali razširjeno reprodukcijo in usmerjali porabo akumulacije.
Na osnovi opisanega stanja ugotavljamo, da raziskovalna
dejavnost še ni mogla postati sestavina združenega dela, ker
ni postala prevladujoča sestavina upravljalskega dela. Ker pa
bi morala v pripravi informacij za odločanje prevladovati prav
strokovno ustvarjalna in raziskovalna dela domnevamo, da bi
se z njimi morala na kakovosten način ukvarjati vsaj polovica
omenjenega sloja, torej v SR Sloveniji vsaj 60.000 delavcev
Ta vidik še bolj zaostri oceno o zaostajanju raziskovalne
dejavnosti, saj sedaj ni zmožna usposabljati za visoko zahtevna strokovna del.a, ki terjajo tudi (delno) raziskovalno
ljudi n°St strokovn'akov' niti približno zadovoljivega števila
Kot je bilo že omenjeno, predstavlja v zadnjem času prihpdek vseh organiziranih ustvarjalnih strokovnjakov in raziskovalcev za raziskovalno delo okoli 1,25% družbenega proizvocia. Od tega pridobivajo v neposredni menjavi tri četrtine
prihodkov, eno četrtino pa pridobivajo v menjavi dela preko
interesnih skupnosti. To pomeni, da združujemo solidarno in
vzajemno za razvoj raziskovalne dejavnosti v vseh interesnih
skupnostih le okoli 0,25% družbenega proizvoda, če od sredstev, združenih v raziskovalnih skupnostih odštejemo sredki' *iI Predstav|
jajoinfinanciranje
projektovdela
republiškega
pomena
imajo naravouporabniških
neposredne menjave
(npr. geološke raziskave za ugotavljanje nahajališč surovin,
kulturna in naravna dediščina, družboslovne aplikativne raziskave, ipd.) in sredstva za tiste raziskovalne naloge, ki bi
morale praviloma biti predmet neposredne menjave z uporabniki v gospodarstvu in interesnih skupnostih materialne proizvodnje ali drugih interesnih skupnostih, pridemo do informacije, da dejansko ostaja za vzgojo in razvojnih raziskovalnih zmogljivosti in strokovnjakov kot skupnega družbeneaa
interesa le še okoli 0,10% družbenega proizvoda. Te številke
ponovno zgovorno dokazujejo, da raziskovalni in strokovni
potencial v SR Sloveniji stagnira oziroma nazaduje že vrsto
Slovenije POhtlke porabe sredstev v Raziskovalni skupnosti
Že prej omenjeni pretežno strokovno-administrativni potencial 120.000 ljudi porablja za pripravo upravljalskih informacij pomemben delež družbenega proizvoda. Samo osebni
dohodki zanje znašajo okoli 8% družbenega proizvoda. Za ta
sredstva pridemo sicer do pomembnih poslovodnih podatkov
za nadzor obstoječe proizvodnje in njeno krmiljenje, le malo
informacij pa predstavlja ustvarjalne zasnove za prestrukturiranje gospodarstva in družbenih dejavnosti v skladu z dolgoročnimi interesi delovnih ljudi in glede na zahteve po izvozni
razvojni usmeritvi.
Eden pomembnih razlogov za tako stanje je v nedosledni
izpeljavi sistema družbenega planiranja, zaradi katere smo
izgubili kvantitativne poglede na potrebe po raziskovalnih in
ustvarjalnih strokovnih zmogljivostih. Te potrebe po ustrezno
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pri združevanju sredstev. V dosedanji praksi planiranja nismo uspeli
zbrati interesov neposredne menjave dela vseh uporabnikov v
združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih ter na tej
podlagi upoštevaje dolgoročno razvojno strategijo SRS v
okviru SFRJ izoblikovati potrebe po raziskovalnem potencialu z opredeljeno strukturo. Za celovito izvršitev te planske
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družbenih planskih dokumentih, pa tudi v raziskovalni sferi
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Slovenije, ne uveljavljajo predvsem politike oblikovanja raziskovalnih zmogljivosti za njihovo uporabo v odnosih neposredne
svobodne menjave dela, Skupščina SR Slovenije pa pri
usmerjanju delitve družbenega proizvoda tudi ni mogla
dajati
81
1
tovrstnih usmeritev.
Bistveno za izpeljavo ustavne zasnove vključevanja raziskovalne dejavnosti v združeno delo je tedaj to, da jo vključimo v
upravlja sko delo združenega dela in da raziskovalce in druge
ustvarjalne strokovnjake postavimo v neposreden 'odnos do'
organov upravljanja v organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih.

Vzroki za zaostajanje pri uveljavljanju
raziskovalne dejavnosti kot sestavine
združenega dela
Kljub usmeritvam, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela
v letu 1977 v zvezi z raziskovalno dejavnostjo kot sestavino
združenega dela, ugotavljamo, da nismo v zadovoljivem obsegu uveljavili takih odnosov v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki bi zagotovili ustrezni razvoj strokovnega ustvarjalnega kadra in ga postavili v bolj odgovoren
položaj pri pripravljanju podlag za odločanje o razširjeni
reprodukciji. Vzroke za tak položaj navajajo razne novejše
analize družbenega razvoja (recimo analize komisije zaveznih
družbenih svetov). Med najpomembnejšimi zaviralnimi dejavniki za vključevanje raziskovalne dejavnosti v upravljanje je
zastoj pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov na jugoslovanskem trgu. Administrativno določanje
cen, prekomerna emisija denarja, nerealno nizke obveznosti
za izposojen kapital, itd. so omogočale pridobivanje dohodka
mimo dela in gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije.
Tehnološke in druge inovacije domačega ali tujega izvora
niso pomembno vplivale na pridobivanje dohodka. Zaradi
tega so prevladali drugi načini in kriteriji pri upravljanju in
izboru odločitev o razširjeni reprodukciji. Tako pa je nastala
tehnološka struktura gospodarstva, ki ni sposobna proizvesti
dovolj za zadovoljevanje domačih potreb in poravnavanje
obveznosti do tujine za izposojen kapital. Temu je sledila
restriktivna ekonomska politika, ki obravnava raziskovalno
dejavnost kot finalno družbeno porabo, namesto da bi sprejela raziskovalno dejavnost kot sredstvo za preoblikovanje
kapitala v bolj produktivne oblike.
Delitev osebnih dohodkov v združenem delu nima razvite
povezave med osebnim dohodkom in rezultati gospodarjenja
z minulim deiom. To delavcev, ko odločajo o delitvi dohodka
ne vzpodbuja k vlaganju v tehnološke in druge inovacije!
Poleg teh motivacijskih razlogov zaostajanja pri vključevanju
raziskovalne dejavnosti v upravljanje pa obstaja še veliko
pomembnejši razlog. Tudi če bi vse organizacije združenega
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti hotele
izpopolniti svoje upravljalne sisteme v smislu zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu ter zakona o raziskovalni
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, tega ne morejo izpeljati zaradi pomanjkanja ustreznih raziskovalnih zmogljivosti
zlasti kadrov.
Sklepne ugotovitve ter pobude in predlogi
I.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je sprejetje Zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupporočevalec

nostih bilo podlaga za uresničevanje ciljev, ki jih je na področju raziskovalne dejavnosti določila Skupščina SR Slovenije v svoji obravnavi »raziskovalna dejavnost kot sestavina
združenega dela« že v letu 1977. Na njegovi osnovi se je pričel
in uspešno potekal proces samoupravnega konstituiranja m
urejanja družbenoekonomskih odnosov na tem področju.
Izvršni svet pa tudi ugotavlja, da raziskovalna dejavnost še
vedno ni postala takšna sestavina združenega dela in takšen
razvojni dejavnik, kakršna bi bila potrebna z ozirom na nase
razvojne probleme in svetovne trende razvoja znanosti in
tehnologije. Slovenske in jugoslovanske razvojne potrebe terjajo večjo aktivizacijo raziskovalne dejavnosti kot enega ključnih dejavnikov dolgoročne politike stabilizacije in naslonitve
na lastne sile ter s tem krepitve pogojev delovnih ljudi Slovenije in Jugoslavije za suvereno obvladovanje lastne prihodnosti v kriznih svetovnih razmerah.
Raziskovalna dejavnost kljub široki aktivnosti raziskovalnih
skupnosti, raziskovalnih organizacij in njihove zveze, visokošolskih organizacij, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodarske
zbornice Slovenije, družbenopolitičnih organizacij, še posebej SZDL in velikega števila organizacij združenega dela v
gospodarstvu in družbenih dejavnostih pri uresničevanju leta
1977 sprejetih stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o
raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, še ni v
zadovoljivem obsegu in na ustrezen način postala sestavina
združenega dela. Rast raziskovalnih zmogljivosti, obseg raziskovalno-razvojnega dela v organizacijah združenega dela
predvsem v gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov in
znanja v inovacijsko prakso ter ploden stik s svetovno znanostjo in tehnologijo v preteklem in sedanjem srednjeročnem
obdobju pa zaostajajo za razvojnimi potrebami združenega
dela in družbe kot celote.
Da bi raziskovalno in strokovno delo postalo sestavina
združenega dela in kvalitativen razvojni dejavnik ter prispevalo k preobrazbi upravljalske funkcije, pa je potrebno razpolagati z določenimi raziskovalnimi zmogljivostmi. To pomeni,
da je treba vnaprej vlagati v vzgojo kadrov in raziskovalno
opremo tudi na načelih solidarnosti in vzajemnosti, saj m
mogoče natančno napovedati, s kakšnimi problemi se bomo v
prihodnosti srečevali in katera področja strokovnih in fundamentalnih znanj bodo zato pomembna za inoviranje proizvodnih programov, tehnologij ali za razreševanje drugih problemov. Vzgoja strokovnega in raziskovalnega potenciala pa je
predvsem zadeva in prevladujoč cilj menjave dela v raziskovalnih skupnostih. Vzgoja potenciala mora postati cilj menjave, medtem ko je fundamentalno raziskovalno delo v tej
menjavi predvsem sredstvo za vzgojo kadrov in za obnavljanje
njihove inovacijske sposobnosti ter pogoj za ohranjanje stikov s svetovnim znanstvenim napredkom, kajti za lastno inovacijsko dejavnost so nam potrebni rezultati iz svetovne zakladnice.
Raziskovalna dejavnost je zato dejavnost posebnega druzbenega pomena. To zahteva, da bi bilo treba uveljaviti tudi
obveznost vseh subjektov upravljanja, da ustanovijo ir,^rajno
ter dolgoročno uredijo odnose z lastnim ustvarjalnim strokov
ni m potencialom in ali da se projektno povežejo
z drugim'
raziskovalnimi organizacijami. Šele takrat, ko bodo uP°a
niki z načrtovanjem svojega dolgoročnega razvoja znali na a
zati bodočo upravljalsko problematiko po ciljnih P°^oč 'h,
s tem oceniti bodoče potrebe v neposredni menjavi dela, bo
izvedljivo skupno planiranje razvoja raziskovalnih m ustvarja nih strokovnih zmogljivosti.
Izhodišča za izvedbo teh nalog planiranja bi morali zagotoviti subjekti upravljanja, ki v Raziskovalni skupnosti Slovenije
nastopajo kot uporabniki, kot so: gospodarske organizacije,
izvajalci družbenih dejavnosti, uporabniki v SIS družbenih
skupnosti in družbenopolitične organizacije. Pri tem morajo
odigrati svojo vlogo tudi družbeni sveti, ki imajo vpogled v
družbeno sistemsko razvojno problematiko in lahko bistveno
prispevajo k opredeljevanju republiških projektov na področju družboslovja in humanistike. Na podlagi predloga razvojne strategije raziskovalnega in ustvarjalnega strokovnega
potenciala naj bi v Skupščini SR Slovenije odločili o politiki
nadaljnjega usmerjanja dohodka za naložbe v raziskovalno
dejavnost in sprejeli druge ukrepe za pospeševanje družbenega razvoja na področju raziskovalne dejavnosti. Predvsem
pa naj bi Skupščina SR Slovenije dajala bolj določne podlage
poročevalec

za selekcijo med posameznimi področji družbenih dejavnosti
pri usmerjanju delitve družbenega proizvoda.
Za solidarno in vzajemno financiranje oblikovanja raziskovalnih in ustvarjalnih strokovnih zmogljivosti je treba na enak
način zagotavljati tudi devizna sredstva vsaj za informacijsko
infrastrukturo. Sem s padajo povezave s svetovnimi datotekami fundamentalnih in tehnoloških informacij ter uvoz strokovne periodike in strokovnih knjig. Na enak način je treba
zagotoviti tudi devizna sredstva za potrošni material m merilno opremo za tiste fundamentalne raziskave, ki so namenjene vzgoji kadrov. Za raziskave v neposredni menjavi morejo devizna sredstva zagotoviti uporabniki sami. Tudi veliki
porabniki tujih raziskovalnih in strokovnih informacij v gospodarstvu, če razpolagajo z lastnimi viri deviznih sredstev
naj bi si z dodatnim združevanjem teh sredstev zagotavljali
predvsem informacije za neposredne potrebe lastnih tehnoloških procesov. Izvršni svet ocenjuje, da delegatski sistem
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino omogoča dosegati presojo o ustreznih količinah deviznih sredstev za uvoz znanstvenih in strokovnih informacij,
raziskovalne opreme, ki je^ni mogoče zagotoviti iz jugoslovanskih virov, in sredstevza druge oblike znanstveno-raziskovainega povezovanja s svetom. Devizna sredstva za potrebe
raziskovalne dejavnosti je še posebej v sedanjem položaju
potrebno trošiti skrajno racionalno, toda hkrati pa tudi zagotoviti takšen minimum, da ne bodo ogroženi neobhodni pretoki s svetovno znanostjo in tehnologijo. Ti so v letu 1983 ze
ogroženi.
II.
Glede na današnje stanje in ocene pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti kot sestavine združenega dela in kvalitativnega razvojnega dajavnika Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje naslednje pobude in predloge:
— da pristojni organi samoupravnih organizacij in skupnosti
v svojih organizacijah in skupnostih organizirajo ustvarjalne
raziskovalne in strokovne delavce v posebne, po možnosti
raziskovalne enote v smislu Zakona o raziskovalni dejavnosti
in raziskovalnih skupnostih. S samoupravnim sporazumom o
združevanju v samoupravno organizacijo ali skupnost in z
drugimi akti naj opredelijo naloge in odnose z delavci enot za
pripravo informacij in izvajanje nalog v zvezi z vsemi fazami
upravljalnega procesa, če ne morejo v lastni organizaciji
združenega dela zagotoviti zadostnih zmogljivosti, naj sklenejo s samostojnimi in raziskovalnimi organizacijami samoupravne sporazume o trajnem sodelovanju:
-da podpisniki Družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji, predvsem pa Zveza sindikatov
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije v okviru opredeljevanja in izvajanja kadrovske politike in nagrajevanja po.
delu omogočajo uveljavljanje predvsem tistih poslovodnih
delavcev, ki zmorejo organizirati in voditi ustvarjalno strokovno in raziskovalno delo v organizacijah združenega dela in
pospeševati inovacijsko dejavnost;
- da Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov
Slovenije skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije
ter Službo družbenega knjigovodstva in Zavodom za statistiko v informacijskem sistemu o gospodarjenju organizacij
združenega dela razvijejo in uveljavijo takšen sistem kazalcev,
da bo razvidna gospodarnost razpolaganja s sredstvi na ravni
blaaovnega proizvajalca, to je delovne in druge organizacije,
in prispevek, ki ga z inovacijami dajejo k povečevanju skupaj
ustvarjenega dohodka delavci raziskovalne enote oziroma
večih raziskovalnih enot, če obstajajo znotraj organizacij
združenega dela, in drugi inovatorji:
- da Raziskovalna skupnost Slovenije in posebne raziskovalne skupnosti na podlagi dolgoročnejših razvojnih usmeritev SR Slovenije in Jugoslavije oblikujejo in izvajajo načrte
razvijanja ustvarjalnih strokovnih in raziskovalnih zmogljivosti v SR Sloveniji v povezavi s tovrstnimi zmogljivostmi v celi
Juooslaviii, predvsem znotraj reprodukcijsko soodvisnih sistemov združenega dela. Uporabniki m izvajalci v raziskovalnih skupnostih, Zveza raziskovalnih organizacij Slovenije,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Univerzi naj s
svo/o politiko razvijanja raziskovalnih zmogljivosti sode/ujejo
pri opredeljevanju dolgoročnega družbenega razvoja tako da
bi pri tem relativno večjo pozornost in sredstva usmerjale v
_
_
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povečevanje tistih skupin strok, ki se glede na svetovna znanstvena in tehnološka gibanja kažejo še posebej pomembne z
vidika naših razvojnih potreb in našega mesta v mednarodni
delitvi dela, zlasti izvoza (biotehnologija, informatika, ekologija, varčevalna in alternativna energetika, elektronika, organizacija, proučevanje kulture in ideologije itd.);
- da Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, raziskovalne organizacije in specialne strokovne knjižnice ter (računalniški) informacijski centri do
konca srednjeročnega obdobja 1981-1985 v smislu Zakona o
družbenem sistemu informiranja celoviteje dogradijo informacijski sistem^ za spremljanje raziskovalnega potenciala in
njegovih dosežkov, inovacijske dejavnosti in tehnološke
strukture gospodarskih in družbenih dejavnosti. Informacijski
sistem bi bilo treba razširiti na vse organizirane enote, ki
Združujejo strokovno ustvarjalne in raziskovalne kadre in na
vse organizacije združenega dela v SR Sloveniji s težnjo, da bi
se tak sistem postopno povezal v okviru cele Jugoslavije;
- da Raziskovalna skupnost Slovenije in posebne raziskovalne skupnosti razmejijo politiko vzgoje raziskovalnega potenciala m oblikovanja usmerjenega raziskovalnega programa kot sredstva za oblikovanje kadrov in obnavljanje inovacijske sposobnosti od raziskovalnih projektov, ki imajo naravo neposredne menjave dela med raziskovalnimi organizacijami in družbeno skupnostjo oziroma njenimi večjimi podsistemi. V planih interesnih skupnosti naj posebej izoblikujejo
obe vrsti programov in temu ustrezno razvijajo različne kriterije za ugotavljanje uresničevanja ciljev svobodne menjave
dela v raziskovalnih skupnostih;
- da Raziskovalna skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in banke v okviru raziskovalnih skupnosti razvijejo sistem vlaganj v sklad za tiste inovacijske zamisli, ki jih
predlaga ustvarjalni strokovni ali raziskovalni potencial, vendar za njihovo uporabo še ni ustreznega uporabnika v združe-
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nem delu. Sredstva za financiranje razvoja tovrstnih invencij
do proizvodno uporabne tehnološke informacije naj določijo
z letnimi plani Raziskovalne skupnosti Slovenije, nadomeščajo z vračili sredstev s strani poznejših uporabnikov inovacije in povečujejo na osnovah udeležbe v povečanem dohodku v organizacijah združenega dela, ki bodo inovaciie
uporabile;
'
— da Samoupravni organi na vseh ravneh s preobrazbo
obstoječe organizacije priprave informacij za odločanje
predvsem s povečanjem produktivnosti pri administrativnotehničnih opravilih in s presturktruiranjem v delitvi dela, zagotovijo sredstva za finansiranje oblikovanja ustvarjalnih strokovnih in raziskovalnih zmogljivosti;
- dai Visokošolske delovne organizacije še bolj razvijejo
izobraževalni, zlasti pa raziskovalni program in ga prilagodijo
strategiji razvoja ustvarjalnega strokovnega in raziskovalnega
potenciala,
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo spremljal in spodbujal nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti kot sestavine upravljalskega
dela in kot kvalitativnega dejavnika družbenega razvoja.
Izvršni svet bo v okviru svojih neposrednih pristojnosti in
pristojnosti upravnih organov, v okviru svojih možnosti kot
udeleženca v družbenih dogovorih in v okviru možnosti, ki jih
ima kot predlagatelj sprememb oziroma dopolnitev predpisov, ki jih sprejema Skupščina SR Slovenije oziroma Skupščina SFRJ, zagotavljal skladne pogoje za uveljavljanje stališč
m priporočil Skupščine SR Slovenije o raziskovalni dejavnoittuuiola bi' ob'avl'en 7'12'1979 v Ur8d"em listu SR Sloveni|e, številka 35, str.
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PREDLOG DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju
sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije
ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje
posledic elementarnih nesreč (ESA-272)
V prilogi vam pošiljamo predlog Dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in
avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
obravnaval na 69. seji dne 26/5-1983.
Spremembe in dopolnitve dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter
republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic
elementarnih nesreč so predlagane na osnovi obširnejše
analize o rezultatih delovanja tega sistema, s katero je bila
ugotovljena potreba po uveljavitvi nekaterih izboljšav m
sprememb v ureditvi.
S predlagano spremembo 11. člena se uvaja ureditev,
po kateri mora republika oziroma avtonomna pokrajina, v
kateri se je pripetila naravna nesreča, sama zagotoviti
sredstva za sanacijo posledic naravne nesreče do zneska
4% družbenega proizvoda te republike oziroma avtonomne pokrajine, doseženega v preteklem letu, ne glede na
to, kakšen je celotni obseg nastalih škod. Sele kadar
ocenjena škoda presega znesek 4% družbenega proizvoda republike oziroma avtonomne pokrajine, v kateri je
nastala, tudi druge republike in avtonomni pokrajini sodelujejo pri zagotavljanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravne nesreče.
Z novim 11. a členom je predlagano, da se sredstva
solidarnosti uporabljajo predvsem za odpravljanje posledic naravnih nesreč, nastalih v družbenem sektorju, kjer je
Na podlagi 244. člena ustave SFRJ sklepajo republike in
avtonomni pokrajini
DOGOVOR
o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč
1. člen
V dogovoru o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za
odpravljanje posledic elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ,
št. 44/74 in 16/79) se 11. člen spremeni, tako da se glasi:.
».Sredstva solidarnosti se uporabljajo za pomoč republiki
oziroma avtonomni pokrajini, ki je pretrpeja škodo zaradi
elementarnih nesreč iz drugega odstavka 3. člena tega dogovora v znesku, ki presega 4% družbenega proizvoda vsega
njenega gospodarstva, doseženega v predhodnem letu.
Znesek škode do 4% družbenega proizvoda vsega gospodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine, doseženega
v predhodnem letu, plača ne glede na višino celotne škode
republika oziroma avtonomna pokrajina, ki je pretrpela škodo
zaradi elementarnih nesreč «
2. člen
Za 11 členom se doda nov, 11. a člen, ki se glasi:
»Sredstva solidarnosti se uporabljajo predvsem za odprvo
škod zaradi elementarnih nesreč v organizacijah združenega
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih,
družbenopolitičnih organizacijah ter drugih z zakonom določenih organizacijah in pri civilnih pravnih osebah.
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potrebno čimprej obnoviti in usposobiti proizvodne zmogljivosti. Skrb za sanacijo škode v zasebnem sektorju mora
v smislu te ureditve prevzeti predvsem republika oziroma
avtonomna pokrajina, na območju katere je prišlo do
naravne nesreče. Dodeljevanje sredstev solidarnosti občanom bo potekalo na osnovi poenotenih meril, o katerih se
bodo dogovorile SR in SAP. Sredstva solidarnosti se bodo
uporabljala za sanacijo škode v zasebnem sektorju največ
do višine 30% ugotovljene škode.
V 12. členu je predlagan novi tretji odstavek, s katerim
se uvaja možnost posebnega dogovora SR in SAP, da v
primerih naravnih nesreč večjega obsega oblikujejo sredstva solidarnosti v zneskih, ki presegajo njihove obveznosti po 4. členu dogovora. Takšen predlog je bil posredovan
na osnovi izkušenj pri odpravljanju posledic potresa v SR
Črni gori v letu 1979, ko dogovor ni bil uporabljen tudi
zato, ker razpoložljiva sredstva solidarnosti niso zadoščala za nadomeščanje ocenjene škode.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da so
spremembe in dopolnitve dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter
republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic
elementarnih nesreč potrebne, zato predlaga Skupščini
SR Slovenije, da predlog dogovora obravnava in sprejme
ter pooblasti tov. Rudija Šepiča, člana Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za finance, da v imenu Skupščine SR Slovenije dogovor podpiše.
Sredstva solidarnosti se uporabljajo tudi za odpravo škod
zaradi elementarnih nesreč na stanovanjih in stanovanjskih
hišah ter na delovnih sredstvih, ki so lastnina občanov, in
sicer do 30% celotnega zneska škode v zasebnem sektorju, ki
se poprej zmanjša po drugem odstavku 1. člena tega dogovora.
Sredstva solidarnosti se za odpravo škod zaradi elementarnih nesreč v zasebnem sektorju uporabljajo in dodeljujejo po
merilih, za katere se dogovorijo republike in avtonomni pokrajini.
Merila za dodelitev sredstev solidarnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena za odpravo škod zaradi elementarnih nesreč v zasebnem sektorju določijo republike in pokrajini s posebnim dogovorom.«
3. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi .
»Če se zgodi večja elementarna nesreča in nastanejo velika
materialna razdejanja, se republike in avtonomni pokrajini
lahko izjemoma dogovorijo, da zaradi dajanja sredstev solidarnosti drugi republiki oziroma avtonomni pokrajini za saniranje škod zaradi večjih elementarnih nesreč izločijo več
sredstev solidarnosti kot jih izločajo po prvem in drugem
odstavku 4. člena tega dogovora.«
4. člen
V 15. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Višina škode se določi po navodilu o enotni metodologiji
za cenitev škode od elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, št.
17/79).«
5. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga potrdijo skupščine republik
in skupščini avtonomnih pokrajin, uporabljal pa se bo za
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škode zaradi elementarnih nesreč, ki se bodo zgodile do
njegovem podpisu.
6. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ
Beog rad
1983
1) Za Socialistično republiko Bosno in Hercegovino:

2) Za Socialistično republiko Črno goro:

3) Za Socialistično republiko Hrvatsko:

4) Za Socialistično republiko Makedonijo:

5) Za Socialistično republiko Slovenijo:

6) Za Socialistično republiko Srbijo izven avtonomnih pokra-

7) Za Socialistično avtonomno pokrajino Kosovo:

8) Za Socialistično avtonomno pokrajino Vojvodino:

C
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PREDLOG DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o dajanju
sredstev solidarnosti republikam in avtonomnim
pokrajinam za medsebojno pomoč za odpravljanje
posledic večjih potresov ali poplav (ESA-271)
V prilogi vam pošiljamo predlog Dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o dajanju sredstev solidarnosti republikam in avtonomnima pokrajinama za medsebojno pomoč za odpravljanje posledic večjih potresov ali
poplav, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval na 69. seji 26/5-1983.
Predlagane spremembe in dopolnitve navedenega donovora uvajajo ureditev, po kateri bodo republike m avtonomne pokrajine solidarno sodelovale pri saniranju tistega dela škode zaradi naravnih nesreč, ki presega 4 A,
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva republike
oziroma avtonomne pokrajine, ki jo je prizadela naravna
nesreča, med tem ko mora prizadeta republika oziroma
avtonomna pokrajina sama sanirati del škode v višini 4 A
družbenega proizvoda, doseženega v preteklem letu. S to
ureditvijo se delno zmanjšuje obseg škode zaradi naravnih
nesreč za katerega se v skladu z dogovorom zagotavljajo
sredstva solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin za
odpravo posledic naravnih nesreč.
Prav tako je predlagano, da Komisija za obravnavanje
zahtevkov za dodelitev sredstev solidarnosti pripravi posebno poročilo in mnenje o obravnavi posameznega zaNa podlagi 244. člena ustave SFRJ in 18. člena dogovora o
oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje
posledic elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, št. 44/74 in
16/79) sklepajo republike in avtonomni pokrajini
DOGOVOR
o spremembah in dopolnitvah dogovora o
dajanju sredstev solidarnosti republikam in
avtonomnima pokrajinama za medsebojno
pomoč za odpravljanje posledic večjih
potresov ali poplav
1. člen
V dogovoru o dajanju sredstev solidarnosti republikam in
avtonomnima pokrajinama za medsebojno pomoč za odpravIjanje posledic večjih potresov ali poplav (Uradni list SFRJ, št.
16/79 se 2. točka 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»2) da znaša škoda, pretrpljena zaradi večjih potresov ali
poplav, več kot 4% družbenega proizvoda vsega gospodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine', doseženega v
predhodnem letu;«.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da se-glasi:
»Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da vzame
komisija takoj po prejemu predložene zahteve za dodelitev
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic večjih potresov
ali poplav v obravnavo in da o tem izvršnim svetom skupščin
republik oziroma izvršnima svetoma skupščin avtonomnih
pokrajin ter Zveznemu izvršnemu svetu v enem mesecu mnenja in predloge.
Republike oziroma avtonomni pokrajini so soglasne, aa
komisija s pomočjo določenih strokovnjakov ali posebnih
strokovnih komisij, ki jih imenuje izmed predstavnikov republik in avtonomnih pokrajin, pregleda dokumentacijo o nastali škodi, po potrebi pa se tudi prepriča o dejanskem stanju
nastale škode, ter da o tem daje izvršnim svetom skupščin

htevka s katerima seznani Zvezni izvršni svet in izvršne
svete skupščin SR in SAP, hkrati s tem pa mora predložiti
tudi verifikacijo poročila o škodi, ki ga predlagajo rePu~
blike in avtonomni pokrajini. Takšen postopek je predlaaan zato da bi organi v republikah in avtonomnih pokrajinah lahko odločali o dodelitvi sredstev solidarnosti na
osnovi popolne in verodostojne dokumentacije o oceni
škode.
Obseg obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za
zaootovitev sredstev solidarnosti se določa v sorazmerju z
deležem SR in SAP v družbenem proizvodu Jugoslavije,
doseženem v koledarskem letu, preden se je pripetila
naravna nesreča.
. . .
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da so
spremembe in dopolnitve Dogovora o dajanju sredstev
solidarnosti republikam in avtonomnima pokrajinama za
medsebojno pomoč za odpravljanje posodic večjih potresov ali poplav potrebne zato predlaga Skupščini SR Slovenije da predlog Dogovora obravnava in sprejme ter pooblasti tov. Rudija Šepiča, člana Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in republiškega sekretarja za finance, da v
imenu Skupščine SR Slovenije dogovor podpiše.
republik oziroma izvršnima svetoma skupščin avtonomnih
pokrajin ter Zveznemu izvršnemu svetu mnenje in predloge.
Preden da predloge za dodelitev sredstev solidarnosti določeni republiki oziroma avtonomni pokrajini, pošlje komisija
poročilo o oceni škode republikam in avtonomnima pokrajinama, da bi dale svoje mnenje o poročilu in višini škode.«
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi zahteve za dodelitev sredstev solidarnosti ter
mnenj in predlogov komisije odloči republika oziroma avtonomna pokrajina o njihovi dodelitvi republiki oziroma avtonomni pokrajini, ki je pretrpela škodo zaradi elementarnih nesreč, po hitrem postopku, v 60 dneh od prejema zahteve
republike oziroma avtonomne pokrajine ter mnenj in predlogov komisije.«
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Republika oziroma avtonomna pokrajina, ki odloči dodeliti
sredstva solidarnosti republiki oziroma avtonomni pokrajini,
ki je pretrpela škodo zaradi elementarnih nesreč, vplača odobrena sredstva v rokih, ki jih skupaj z mnenji in predlogi iz
prvega odstavka 4. člena tega dogovora predloži komisiji.«
4. člen
Za 6. členom se doda nov, 6. a člen, ki se glasi:
»Obveznosti republik in avtonomnih pokrajin glede solidarne pomoči za odpravljanje posledic večjih potresov ali
poplav se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov o
deležu republik in avtonomnih pokrajin v družbenem proizvodu vsega gospodarstva.«
5. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga potrdijo skupščine republik
in skupščini avtonomnih pokrajin.
6. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
1983
Beograd,
Za SR Bosno in Hercegovino:
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Za SR črno goro:

,
T

Za SR Srbijo izven pokrajin:

W~

Za SR Hrvatsko:

Za SAP Kosovo:

Za SR Makedonijo:

Za SAP Vojvodino:

Za SR Slovenijo:

POBUDh

DELEGATOV

-

ZBOR OBČIN
Pobuda Izvršnega sveta Skupščine
občine Kranj za poenostavitev
plačevanja prispevkov interesnim
skupnostim
OCENA STANJA
Poravnava dogovorjenih ali z zakonom predpisanih obveznosti, ki izhajajo iz 266. člena ustave SFRJ, je v praksi dobila
obliko, ki zahteva ogromno število nakazil davkov in prispevkov na ustrezne račune družbenopolitičnih in samoupravnih
interesnih skupnosti in povzroča visoke stroške. Posamezne
TOZD ob izplačilu osebnih dohodkov izpolnijo tudi do 9.000
°Prazcev "nalogov« za poravnavo teh obveznosti. V Jugoslaviji je namreč 527 občin (podatek iz leta 1981). Večje TOZD
zaposlujejo delavce iz vseh republik. Te organizacije nakazujejo davke in prispevke, ki pripadajo interesni skupnosti na
območju katere ima delavec stalno bivališče, s samostojnim
nalogom v vsako občino in vsaki interesni skupnosti posebej.
Za prispevke, ki se plačujejo v korist družbenopolitične
skupnosti ali samoupravne interesne skupnosti, na območju
katere temeljna organizacija trajno opravlja svojo dejavnost,
je vplačevanje sredstev že poenostavljeno, tako da se z enim
nalogom nakaže znesek po zbirni stopnji. Korak dalje ie
storjen tudi, kadar več TOZD v okviru DO istočasno vplačuje
prispevke z otvoritvijo prehodnega računa 700, vendar naj za
primer navedemo, da v DO Sava še vedno izpolni prek 1.200
nalogov (prvotno prek 6.000). Kaj pomeni taka količina prenosnih nalogov, ki se izpolnujejo v 4 izvodih in so iz uvoženega
samokopirnega papirja, da časa za izpolnjevanje ne omenjamo, si ni težko predstavljati. Skratka, tehnologija je taka
da zahteva veliko pisarjenja in visoke stroške, zato jo je nuino
poenostaviti.
ZAKONSKE OSNOVE
Prvi in tretji odstavek 266. člena ustave SFRJ:
Davki in prispevki, ki se plačujejo iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela, se plačujejo po predpisih in v
korist družbenopolitične skupnosti, na katerem območju temeljna organizacija trajno opravlja svojo dejavnost, oziroma
po sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki
temeljni organizaciji združenega dela ali delavcem te organizacije zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma
uporabo storitev, za katere se plačujejo prispevki samoupravni interesni skupnosti.
Davki in prispevki, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov
oziroma drugih dohodkov delavcev in občanov, izvzemši davek
Prem°ženja in dohodkov od premoženja, se plačujejo
v skladu z zveznim zakonom po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na katerem območju delavec ali občan
živi, oziroma po sklepu in v korist samoupravne interesne
skupnosti, ki delavcu in občanu ali članom njunih družin
18
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zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se ti prispevki plačujejo.
Veljavni zakon o uporabi predpisov in o reševanju kolizij
med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju
davkov, prispevkov in taks (Uradni list SFRJ, št. 36/75, 33/76,
43/32) na osnovi 5. točke 1. odstavka 281. člena ustave SFRJ
ureja odločanje o koliziji republiškega oziroma pokrajinskega
zakona. Po določbah tega zakona se plačujejo prispevki iz
osebnega dohodka delavcev, za zadovoljevanje potreb in
interesov na področju osnovnega izobraževanja, kulture, telesne vzgoje, neposrednega otroškega varstva in socialnega
varstva na področju, kjer ima delavec oziroma delovni človek
stalno bivališče. Vse ostale prispevke za zadovoljevanje potreb in interesov na področju družbenih dejavnosti, razen že
omenjenih ter iz področja materialne proizvodnje se plačujejo
v občino kjer je sedež TOZD oziroma poslovne enote.
SR Slovenija je v 2., 3., 4. in 5. členu zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS št
33/80) konkretizirala ustavna in kolizijska načela:
2. člen
Svoje obveznosti za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, ki se zagotavljajo s svobodno
menjavo dela v samoupravnih interesnih skupnostih oziroma
po njih in za zadovoljevanje skupnih potreb na področju
socialne varnosti v delu, ki se nanaša na izvajanje dogovorjenega ali z zakonom določenega zagotovljenega programa,
poravnajo delavci in delovni ljudje s prispevki po določbah
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prispevki).
3. člen
Prispevki se v skladu s tem zakonom plačujejo iz dohodka
temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti
oziroma iz dohodka delovnih ljudi (prispevki iz dohodka) ali iz
osebnega dohodka delavcev in delovnih ljudi (prispevki iz
osebnega dohodka).
4. člen
Prispevke iz dohodka plačujejo po tem zakonu tudi delavci
v temeljnih organizacijah združenega dela, ki imajo sedež na
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa
trajno opravljajo dejavnost oziroma imajo poslovne enote tudi
na območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dohodka,
ki ga dosežejo z opravljanjem dejavnosti oziroma v poslovni
enoti v SR Sloveniji.
Prispevki iz dohodka po prejšnjem odstavku se obračunavajo na način, ki je določen z zakonom o uporabi predpisov in
o reševanju kolizij med republiškimi in pokrajinskimi zakoni s
področja davkov, prispevkov in teks (v nadaljevanju besedila•
kolizijski zakon).
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki imajo
sedež na območju SR Slovenije, pa trajno opravljajo dejavnost oziroma poslovno enoto tudi na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, ne plačujejo prispevkov
po tem zakonu od tistega dela dohodka, ki ga dosežejo z
opravljanjem dejavnosti oziroma v poslovni enoti na območju
druge republike oziroma avtonomne pokrajine in od katere
poročevalec

plačujejo ustrezen prispevek v tak i republiki oziroma avtonomni pokrajini.
5. člen
Prispevki iz dohodka se plačujejo samoupravni interesni
skupnosti, na katere območju je sedež temeljne organizacije
združenega dela oziroma delovne skupnosti ali kjer delovni
človek trajno opravlja svojo dejavnost.
Če ima temeljna organizacija združenega dela poslovno
enoto na območju druge samoupravne interesne skupnosti,
plačuje prispevke iz dohodka, določene s kolizijskim zakonom za to poslovno enoto tisti samoupravni interesni skupnosti, na katere območju je sedež poslovne enote.
Prispevki iz osebnega dohodka se plačujejo samoupravni
interesni skupnosti, določeni s kolizijskim zakonom.
Iz določil navedenih predpisov izhaja, da davke in prispevke
plačujemo od različnih osnov in v korist družbenopolitične
skupnosti oz. samoupravne interesne skupnosti:
a) v občini, kjer ima delavec oziroma delovni človek stalno
bivališče,
b) v občini, kjer je sedež TOZD
Delitev prispevkov po 11. členu kolizijskega zakona:
KRITERIJ: stalno bivališče
- osnovno izobraževanje
- kultura
- telesna vzgoja
- neposredno otroško varstvo
- socialno varstvo
zbirna stopnja v občini
KRITERIJ: sedež TOZD
a) ostale SIS
področje družbenih dejavnosti
b) zdravstveno zavarovanje
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje

- otroški dodatek in
- zaposlovanje
c) področje materialne proizvodnje
- komunalna interesna skupnost
- skupnost za varstvo pred požarom itd.
UGOTOVITEV:
V nobeni od zakonskih podlag ni opredeljena tehnologija
izvajanja zakonskih določil, zato ocenjujemo, da je nastala
brez razmišljanja o stroških, kajti vplačila je možno ob širši
družbeni angažiranosti izvajalcev - TOZD in SDK - bistveno
racionalizirati.
PREDLOG:
Tehnična izvedba mora bistveno zmanjšati (tudi do 1000 krat)
število prenosnih nalogov, ne da bi okrnili ustavno načelo »da
vsaka interesna skupnost dobi toliko sredstev, kot ji pripada«
(dogovorjeni program).
REŠITEV:
A. Otvoritev zbirnih računov
B. Uvedba zbirnika
C. Uvedba kumulativnega zbirnika
A. Uvedba zbirnih računov po kriteriju:
a) stalno bivališče
b) sedež TOZD oz. PE
c) stalno bivališče in sedež TOZD v isti občini
Delitev po navedenem kriteriju omogoča določitev zbirne
stopnje. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so za posamezne prispevke po enem kriteriju lahko določene različne
osnove (BOD, dohodek, neto OD itd.). Zaradi izdelave pravičnega ključa delitve je odpreti po en zbirni račun za en kriterij
od enakih osnov od katerih se obračunavajo prispevki. Najpomembnejši je zbirni račun »stalno bivališče«.

Število prenosnih nalogov

TOZD

1. zbirni račun (za vseh 527 občin) po kriteriju stalno bivališče«
2. zbirni račun po kriteriju - sedež TOZD«
a) - osnova bruto OD
b) - osnova dohodek
— c) - druge osnove
3. zbirni račun (stalno bivališče je istovetno s sedežem TOZD)

V Sloveniji ti zbirni računi že obstajajo, in sicer ločeno za
gospodarstvo m ločeno za negospodarstvo.
B. Uvedbo zbirnika predlagamo zato, ker prav vplačevanje
prispevkov po kriteriju »stalno bivališče« zahteva danes največ prenosnih nalogov. V SFRJ imamo 527 občin (stanje 1/11981) v katere je na posamezne račune SIS potrebno distribuirati obračunane prispevke.
Zbirnik naj bi bil vnaprej pripravljen obrazec, ki bi vseboval
imena vseh občin v SFRJ, številke zbirnih računov v posamezni občini in zbirno stopnjo za prispevke po kriteriju
»stalno bivališče«. Lahko bi bil pripravljen tako, da ga je
mogoče uporabljati pri računalniški obdelavi podatkov ali pr>,
ročni izdelavi. Vanj bi TOZD-i v ustrezno rubriko vpisovali le
zneske, ki pripadajo SIS v posamezni občini.
Primer za izdelavo zbirnika:
ZBIRNIK
obračun prispevkov po kriteriju »stalno bivališče«
Operativna štev. SDK Občina
Žiro ZbirnaZnesek
din
račun- stopnja
zbirni
12,01 1.000
Ajdovščina
1
52010-001
12,06152.340
Brežice
85
61620-002
Priština
316 68400-316
11,01 15.000
Žalec
527 50750-062
SKUPAJ DIN 168.340

Za znesek 168.340,00 bi izpolnili en prenosni nalog in ga
predložili SDK skupaj z zbirnikom.
C. Uvedba kumulativnega zbirnika
Na osnovi zbirnikov bi SDK morala dnevno (ali po dogovoru) izdelati kumulativni zbirnik, ki bi bil enak zbirniku, le da
bi bili zneski seštevek vseh zbirnikov za posamezno občino.
Naloga SDK bi bila na osnovi tako izdelanega kumulativnega
zbirnika distribuirati zneske v ustrezne občine, kjer imajo
delovni ljudje svoje stalno bivališče. Tako bi prispela dnevno
sredstva v ustrezno občino in naloga tamkajšnjega SDK bi
bila le še po ključu, izračunanem iz odnosa prispevnih stopenj
napram zbirni stopnji, razdeliti ustreznim SlS-om.
Sistem, ki je predlagan tehnično ni zahteven, terjale otvoritev zbirnih računov v vseh občinah SFRJ. Možno gaje kombinirati z obstoječim sistemom. Izdelati je tudi obrazec »zbirnik« ki bi bil enoten in v katerem bi bili že vnaprej tiskani
osnovni podatki, kot so: šifra ali operativna številka SDK,
občina, številka žiro računa (lahko ločeno za gospodarstvo in
negospodarstvo), zbirna stopnja.
Uvedba tega sistema bi združenemu delu prihranila nenaj
milijard din za nakup prenosnih nalogov, nekaj m/7//ard za
uporabljeni čas, ko se pišejo prenosni nalogi, kar bi bil pomemben prispevek k prizadevanju stabilizacije našega gospodarstva. Zato predlagamo, da se predlog prouči, po potrebi tehnično dopolni in v najkrajšem možnem času prične
uporabljati.
Grafični prikaz distribucije prispevkov po kriteriju »STALNO
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PrisP^PO kriteriju - .STALNO

TOZD1
zbirnik
1 Ajdovščina
527 Žužemberk

tozd
SDK
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE O POBUDI IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE OBČINE KRANJ ZA
POENOSTAVITEV PLAČEVANJA PRISPEVKOV
INTERESNIM SKUPNOSTIM
Dosedanja ureditev obračunavanja in plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti je z uvedbo zbirnih vplačilnih računov za obračun in
plačilo prispevkov po domicilnem principu bistveno vplivala
na zmanjšanje vplačilnih nalogov TOZD in s tem na zmanjšanje stroškov zaradi racionalnega pristopa pri izvajanju ustavnega določila, da se prispevek za financiranje skupnih družbenih potreb usmeri v isto samoupravno interesno skupnost
ki delavcu oziroma njegovi družini nudi storitve posamezne
družbene dejavnosti.
Predložena pobuda razširja analogno ureditev tudi na plačevanje prispevkov po sedežnem principu (zdravstvo, zaposlovanje, invalidsko, pokojninsko zavarovanje). Republiški sekretariat za finance je s predlagano rešitvijo na delovnih
sestankih seznanil Zvezni sekretariat za finance. Ureditev
plačevanja prispevkov družbenih dejavnosti je namreč v
znl ris n
?Y®
t°i °sti in
se ne more
uveljavitipobuda
samo je
v eni
bliki aliPavtonomni
pokrajini.
Predlagana
bilarepusicer
ocenjena kot primerna, vendar še ni realizirana.
Poleg tega je v pobudi kranjskega izvršnega sveta predlagana še uvedba posebnih »zbirnikov« za obračun prispevkov
po kriteriju »stalno bivališče«. V tem delu je predlagana rešitev močno posegla v dosedanjo ureditev plačilnega prometa
med TOZD in samoupravnimi interesnimi skupnostmi, za kar
pa je pristojna služba družbenega knjigovodstva. Zato je
Republiški sekretariat za finance sklical razgovor s predstav2 .službe družbenega knjigovodstva (centrala za SR in podružnico Kranj) in predlagateljem pobude. Dogovorjeno je
bilo, da bo ta del pobude še natančno proučen oziroma
preverjen v praksi na območju službe družbenega knjigovodstva podružnice Kranj. S praktičnim preiskusom bo ugotovljeno, kakšne prihranke prinaša oziroma s čim je treba predlagane rešitve še dopolniti, da bodo učinki čim boljši.
Zato bo predlagatelj pobude Izvršni svet Skupščine občine
Kranj v sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva —
Centrala iz Ljubljane in kranjsko podružnico ter Republiškim
sekretariatom za finance usmerjal in spremljal praktični preizkus učinkovanja predlaganih sprememb plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti. Ce se bo pokazalo, da je to racionalnejši postopek pri
obračunu in vplačilu prispevkov, bo pobuda poslana Zveznemu sekretariatu za finance in Službi družbenega knjiaovodstva Jugoslavije.
Skupina delegatov skupščine občine Ljubljana-Bežigrad je
na podlagi informacije objavljene v Delu dne 19. 2. 1983,
obravnavala in sprejela naslednjo delegatsko pobudoV časopisu Delo z dne 19. 2. 1983, je bila na strani 15,
objavljena tabela o 58 izvajalcih investicijskih del v tujini v letu
1981. Iz nje je razvidno, da je projektna organizacija Energo20

projekt Beograd opravila vrednost opravljenih del v tujini v
J^sku 350.000 000 dolarjev, medtem ko skupna vrednost
h
SOZD
5,™"®
(Hidromontaža Maribor, IMP LjubLjubljana, Iskra Ljubljana (Commerce) in Ter-

z

,e 725
manj
*
°OVOO dolarjev ali skoraj petkrat
Menimo, da je v našem skupnem interesu treba z boljšim
sodelovanjem in specializacijo že obstoječih projektnih organizacij in inštitutov v SR Sloveniji, kakor tudi z dohodkovnim
povezovanjem z združenim delom, omogočiti večji in rentabilnejši izvoz na tuja tržišča, posebno pa še v dežele v razvoju
kjer lahko izvajamo dela »na ključ«.
Realizacijo te delegatske pobude naj bi, po mnenju delegatov, prevzela Gospodarska zbornica Slovenije skupaj oziroma
s podporo republiškega izvršnega sveta.

STALIŠČA
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
do pobude skupine delegatov iz občine
Ljubljana Bežigrad glede izvajanja
investicijskih del v tujini
O delegatski pobudi skupine delegatov iz občine Ljubljana
Bežigrad, ki se nanaša na opravljanje investicijskih del v
tujini, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni naslednje:
V članku, ki ga delegati navajajo, je seznam organizacij
združenega dela, ki v jugoslovanskem merilu opravljajo najobsežnejša investicijska dela v tujini, in v katerem med prvimi
petimi ni slovenske organizacije združenega dela.
Menimo, da so razlogi za tako stanje predvsem razdrobljenost, neorganiziranost in nepovezanost slovenskih organizacij združenega dela, ki opravljajo investicijska dela v tujini, še
zlasti gradbenih podjetij Inženiring in svetovanje (consulting)
sta praktično nerazviti dejavnosti, zaradi česar je izvoz našega
zr a a n
] PJ ,' tehnologije, ki naj bi bil osnova za prodiranje na
tržišče investicijskih del v tujini, neznaten. Naše organizacije
združenega dela nudijo večinoma le gradbena dela in delovno
silo in razmeroma malo opreme. Konkurenca za pridobitev
posla na mednarodnem trgu je izredno ostra in močna tudi že
med samimi organizacijami združenega dela iz SFRJ, Tako da
pridobi posel tista organizacija združenega dela, ki je dovolj
vsestransko organizirana ali specializirana. Tako je npr. Energoprojekt, ki je po velikosti inženiringa šesti na svetu, po
velikosti gradbene operative pa šestnajsti, ena redkih organizacij združenega dela v SFRJ, ki je sposobna ponuditi in
opraviti vsa investicijska dela, za kar pa organizacije združenega dela iz SR Slovenije še niso povsem ustrezno oraanizirane.
Da bi bile naše organizacije združenega dela uspešnejše pri
pridobivanju in opravljanju investicijskih del, bi v SR Sloveniii
kazalo:
a) ustanoviti poslovno skupnost kot nosilko poslov, sestavljali bi jo izvajalci investicijskih del skupaj z bankami, consultingom, inženiringom, gradbenimi podjetji, izdelovalci
poročevalec
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opreme, velikimi proizvajalnimi sistemi (elektro, metalna,
agrooprema) in zunanjo trgovino;
b) preusmeriti eno od obstoječih organizacij ali ustanoviti
novo močno organizacijo za inženiring in consulting, ki bi bila
sposobna entono zastopati izvajalce investicijskih del v tujini,
vključno z razvejano delitvijo dela, širšimi povezavami in
spcializacijo.
Ne glede na omenjena predloga je potrebno:
- organizacijsko bolj povezati in koncentrirati gradbena
podjetja, tako da bodo organizacije združenega dela usklajevale delo in se specializirale (zmanjšati število organizacij, ki
nastopajo v tujini, in hkrati omogočiti, da s svojimi predstavniki oziroma poslovnimi partnerji okrepijo svojo prisotnost na
tujih tržiščih);
- bolj povezati organizacije združenega dela z območja vse
SFRJ, s čimer bi se bolj uveljavile specializacija in komparativne prednosti posameznih izvajalcev za posamezna delovna
področja;
- nameniti več pozornosti usposabljanju kadrov za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov pri investicijskih delih v tujini; spodbujanju dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja kadrov tudi za vodenje projektov, obdelavo tržišč, finančna in pravna vprašanja, posebej znanje tujih jezikov;
- doseči boljšo obveščenost in neposredno vključevanje v
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mednarodne ponudbe oz. tenderje; bolj izkoristiti že obstoječe možnosti naših diplomatsko-konzularnih predstavništev
in tudi naše strokovnjake, ki delajo v organizacijah združenih
narodov v posameznih državah.
Poleg tega je potrebno čimprej uskladiti in sprejeti:
- novi zakon o izvajanju investicijskih del v tujini (do sprejetja novega zakona velja zastarela uredba o izvajanju investicijskih del v tujini);
- v veljavnem zakonu o izgradnji investicijskih objektov v
SRS je potrebno opredeliti vlogo in naloge inženiringa in
consultinga.
Nosilci navedenih pobud bi bili:
r- Gospodarska zbornica Slovenije ob verifikaciji na zborničnih organih in ob podpori Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije;
- Splošno združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala SR Slovenije v sodelovanju s splošnim združenjem za inženiring;
- podpisnice samoupravnega sporazuma o načinu in pogojih usklajenega nastopanja pri izvajanju investicijskih del v
tujini
- ker je v nekaterih občinah veliko gradbenih podjetij, bi
morali sodelovati tudi izvršni sveti teh občin, in to predvsem
pri povezovanju in združevanju organizacij združenega dela.
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Skupščine

PREDLOG

SFRJ

DRUŽBENEGA DOGOVORA

o temeljih strategije tehnološkega
v SFRJ

razvoja

(ESA-276)

Na podlagi 162. člena v skladu s 198. členom poslovnika
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ vam v prilogi
pošiljam predlog družbenega dogovora o temeljih strategije tehnološkega razvoja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ki je bil določen dne 12. maja 1983 na
sestanku odbora podpisnikov tega dogovora.
Prosim vas, da Skupščina SR Slovenije kot ena izmed
podpisnic sprejme odlok o soglasju k predlogu tega dogovora in določi predstavnika, ki ga bo podpisal.
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ v zvezi z družbenim
planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985, izhajajoč iz interesa delavcev in njihovih organizacij združenega dela ter
celotne družbene skupnosti za nadaljnji skladnejši tehnološki razvoj, sklepajo Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije, Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Socialistične republike Črne
g°rf. Sabor Socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialističe republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične republike Srbije,
Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo,
Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojodine, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in Zveza republiških in
pokrajinskih skupnosti za zanost
DRUŽBENI DOGOVOR O TEMELJIH
STRATEGIJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
V SFRJ
1. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da je temeljni cilj strategije tehnološkega razvoja v SFRJ dolgoročno
uresničevanje takega tehnološkega razvoja, ki bo predvsem z
razvojem lastne tehnologije in znastvenoraziskovalnega dela
ter s prenosom tuje tehnologije in s kooperacijo omogočil
smotrno in učinkovito uresničevanje družbenoekonomskega
razvoja države, ki je določen v dolgoročnem in sednjeročnih
družbenih razvojnih planih.
Upoštevajoč neposredne in dolgoročne cilje družbenoekonomskega razvoja, krepitev socialističnih proizvodnih sil in
odnosov ter materialno osnovo razvoja samoupravnega družbenega sistema, zagotavljanje družbene integritete in neodvisnosti, nadaljnjo rast družbenega dohodka in žiljenjskega
standarda, zadovoljevanje potreb splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite, učinkovitejše vključevanje v mednarodno delitev dela, zagotavljanje skladnejšega gospodarskega
razvoja in druge cilje družbenoekonomskega razvoja, sklepamo ta dogovor.
Ta družbeni dogovor določa odnose, pogoje in ukrepe, ki
jih je treba sprejeti, da bi sprejeli in realizirali strategijo
tehnološkega razvoja v SFRJ, zlasti na področju razvoja domače tehnologije, angažiranja znanstvenoraziskovalnih po22

Prosim vas tudi, naj Skupščina SR Slovenije da soglasje
Zboru republik in pokrajin, da lahko kot eden izmed udeležencev tega dogovora v skladu s prvim odstavkom 198.
člena poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ sprejme odlok o njegovi sklenitvi.
Prosim vas, da stališča Skupščine SR Slovenije o predlogu tega dogovora pošljete Zboru republik in pokrajin
čim prej in nas obvestite, kdo bo kot predstavnik skupščine podpisal družbeni dogovor o temeljih strategije tehnološkega razvoja v SFRJ.
tencialov, financiranja razvojnih programov ter pogoje in merila za prenos tehnologije.
2. člen
Udeleženci tega dogovora urejamo pravice, obveznosti in
odgovornosti za tehnološki razvoj SFRJ glede na to, da so
organizacije združenega dela temeljni nosilci tehnološkega
razvoja in da se z njihovim samoupravnim sporazumevanjem
in dogovarjanjem urejajo temeljna vprašanja tehnološkega
razvoja panog in grupacij oziroma v reprodukciji povezanih
organizacij združenega dela, izhajajoč zlasti iz razvojne politike, določene v družbenem planu Jugoslavije.
Udeleženci dogovora bomo ustvarjali čim ugodnejše pogoje, da določijo organizacije združenega dela in drugi subjekti planiranja s svojimi samoupravnimi sporazumi in plani
področja, na katerih bodo razvijali novo tehnologijo, uporabne, razvojne in fundamentalne raziskave.
Udeleženci dogovora bomo ustvarjali čim ugodnejše pogoje, da se organizacije združenega dela sporazumejo glede
ukrepov za združevanje dela in sredstev za skupno programiranje, raziskovanje in razvoj tehnike in tenologije ter za izbiro
uvozne tehnologije.
3. člen
Udeleženci dogovora se strinjamo, da v mejah svojih pravic
in dolžnosti tako} začnemo določati strategijo tehnološkega
razvoja SFRJ in ustvarimo pogoje, da se realizira kot trajna
naloga razvojne strategije ter da nadaljujejo dejavnosti za
njeno nadaljnjo izpopolnjevanje in dograjevanje.
4. člen
Podpisniki tega družbenega dogovora se strinjamo, da je
cilj izgrajevanja in uresničevanja enotne strategije tehnološkega razvoja prispevati: k hitrejšemu gospodarskemu razvoju, krepitvi izvozne usmeritve gospodarstva in njegove
konkurenčnosti na svetovnem trgu, k povečanju zaposlenosti,
smotrnejšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju domačih surovin, zmanjšanju tehnološke in surovinske odvisnosti, k čim
smotrnejšemu izkoriščanju energetskih virov in drugih naravnih pogojev; k učinkovitejši uporabi znanstvenih in tehničnih
dosežkov; krepitvi splošne tehnične ravni oboroženih sil Jugoslovanske armade; izpopolnjevanju organizacije dela, povečanju delovne storilnosti in pospeševanju drugih kvalitativporočevalec
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nih dejavnikov gospodarjenja; razvijanju skladne delitve dela;
sodelovanju in specializaciji organizacij združenega dela; doseganju višje gospodarske in tehnološke ravni, zlasti k zagotavljanju skladnejšega regionalnega in prostorskega razvoja
ter hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo.
5. člen
Za uresničitev navedenih ciljev, bomo podpisniki družbenega dogovora ustvarjali pogoje za: delovanje ekonomskih
zakonov in dohodkovno motiviranje nosilcev razvoja, ohranitev in zboljšanje življenjskega in delovnega okolja, spodbujanje razvoja znanstvenih raziskovanj in njihovega večjega
vključevanja v gospodarski razvoj, usklajevanje razvojnih planov in raziskovalnih programov, spodbujanje domačega tehnološkega razvoja in večje opiranje nanj, selektivni uvoz tuje
tehnologije in znanja pod čim ugodnejšimi pogoji, pri čemer
bomo dajali prednost tistim tehnologijam, ki omogočajo hitrejši gospodarski razvoj, večjo samostojnost in prenos.
6. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije oblikuje ob upoštevanju: (a) stanja tehnologije v Jugoslaviji, (b) stanja in napovedi
razvoja tehnologij v svetu, (c) tehnoloških potreb gospodarstva in družbe, (d) materialnih, človekovih in drugih prednosti
Jugoslavije in (e) stanja in možnosti pridobivanja potrebnih
virov in pogojev za uresničevanje strategije tehnološkega
razvoja. Pomembnejša sprememba kateregakoli teh dejavnikov zadostuje, da ukrenemo vse potrebno za prilagajanje
strategije tehnološkega razvoja.
7. člen
Udeleženci družbenega dogovora se zavezujemo, da bomo
z ukrepi in dejavnostmi pri izvajanju strategije tehnološkega
razvoja spodbujali:
- zagotavljanje pogojev, da bo tehnologija kot pomembna
sestavina družbene lastnine bistven dejavnik materialne
osnove združenega dela v celoti in da bo tako postala temelj
skupnega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja
združenega dela, da bi zagotovili in uskladili hitrejši in smotrnejši tehnološki razvoj države;
- krepitev obrambne sposobnosti države;
- znanstvene raziskave in razvoj;
- razvoj domačih tehnologij s spodbujanjem lastnih tehnoloških raziskav, inovacij in drugih oblik ustvarjalnosti;
- usklajevanje proizvodne tehnologije glede na razpoložljivo surovinsko bazo v državi;
- pospeševanje tehnologije in integracije za zboljšanje
učinkovitosti gospodarjenja;
- usklajevanje izobraževalnega sistema s potrebami tehnološkega razvoja države in ustvarjanje optimalnih pogojev za
delo strokovnjakov v državi z oblikovanjem ustreznih programov in drugih pogojev za izobraževanje in izpopolnjevanje
kadrov;
- ustvarjanje pogojev za hitrejši razvoj, boljšo organiziranost in večjo uporabo znanstveno raziskovalnega dela in
kadrov, predvsem v materialni proizvodnji za povečanje delovne storilnosti in dohodka;
- skupne programe znanstvenih raziskovanj in delitev dela
v specializiranih znanstevnoraziskovalnih organizacijah na
področju fundamentalnih raziskav in pri uporabi novih tehnologij in pri tem onemogočali nepotreben paralelizem;
- usklajevanje razvojnih programov organizacij združenega dela, na podlagi katerih se razvija domača tehnologija,
in uvoz ustrezne sodobne tehnologije;
- dolgoročno krepitev položaja gospodarstva v mednarodni delitvi dela in nenehno širjenje tehnološko-ekonomskega
sodelovanja z drugimi državami, zlasti z državami v razvoju z
graditvijo skupne strategije tehnološkega razvoja v določenih
gospodarskih panogah ob širši uporabi vseh oblik proizvodno-tehničnega in ekonomskega sodelovanja;
- razvoj in popolnejše izkoriščanje domače in uvožene
tehnologije v združenem delu s samoupravnim sporazumevanjem po načelu združevanja dela in sredstev in z vzpostavljanjem dohodkovnih odnosov;
- zmanjšanje odvisnosti razvoja države od uvoza tehnologije, znanja, surovin, reprodukcijskega materiala in drugega,
poročevalec

večje opiranje na lastno znanje in upe abo znanstvenih dosežkov, večjo uporabo domačih in sekundarnih surovin in
smotrno izkoriščanje energije;
- selektiven uvoz tuje tehnologije in znanja;
- določanje meril za prenos tehnologije, zlf.sti na strateških razvojnih področjih;
- usklajevanje posebnih interesov temeljnih organizacij
združenega dela z interesi združenega dela in celotne družbene skupnosti;
- izvoz domače tehnologije;
- vzpostavljanje informativnega sistema tehnično-tehnoloških in znanstvenih informacij kot temelja za graditev in
uresničevanje strategije tehnološkega razvoja na enotnem
jugoslovanskem trgu;
- razreševanje tudi drugih vprašanj, ki so pomembna za
uresničevanje tehnološkega razvoja.
8. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da ustreza
uvedba novih tujih tehnologij naslednjim merilom;
- da so bolj ekonomične in sodobnejše od tehnologij, ki jih
imamo v državi;
- da so rentabilne in da je zagotovljena njihova širša uporaba;
- da ustrezajo proizvodno-tehničnim pogojem, predvsem
za izkoriščanje domačih virov;
- da ustrezajo politiki tehnološkega razvoja, družbenim
planom iri družbenim dogovorom o razvoju posameznih panog in dejavnosti v skladu z družbenimi potrebami, zakonskimi predpisi in težnimi pogoji;
- da ustrezajo zahtevam in potrebam splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite;
- da zagotavljajo učinkovito povezovanje in sodobno delovanje enotnih tehnoloških sistemov;
- da prispevajo k humanizaciji proizvodnih procesov in
življenja;
- da zagotovijo skladnost opreme in proizvodov, izmenjalnost delov in drugo;
- da ustrezajo določenim zahtevam standardizacie, unifikacije, tipizacije in metrologije, ki jih uporabljamo pri nas;
- da omogočajo izdelavo proizvodov, ki po strukturi in
kakovosti ustrezajo zahtevam domačega in zunanjega trga;
- da rabijo predvsem za strateško važna področja, predvidena v dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih planih države;
- da ustrezajo zahtevam ohranitve, varstva in zboljšanja
človekovega okolja;
- da spodbujajo množično ustvarjalnost oziroma trajnost
inovacijskih procesov na temeljih graditve stimulativnejšega
razmerja med osebnimi dohodki in delovno storilnostjo;
- da jamčijo preverjenost ponujene tehnologije;
- da spodbujajo izkoriščanje domačih surovin in reprdukcijskega materiala ter proizvodnih tehnik in drugih proizvodnih dejavnikov, ki jih imamo v državi;
- da spodbujajo razvoj domače proizvodnje, tehnologije in
tehnike, ki bodo zagotovile zboljšanje tehnološke ravni;
- da omogočajo uvoz nujne opreme in tehnologije, ki se ne
more smotrno razviti in proizvesti pri nas, usmerja pa predvsem graditev, modernizacijo in razširitev zmogljivosti za
proizvodnjo blaga in storitev, s katerimi se povečuje izvoz ali
zmanjšuje uvoz.
9. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da mora
naša država uspešneje uporabljati tujo tehnologijo, hitreje
osvajati in po možnosti razvijati uvoženo tehnologijo, hitreje
osvajati in po možnosti razvijati uvoženo tehnologijo ter tako
ustvarjati pogoje za nadaljnji prenos med organizacijami
združenega dela, pri uvozu tehnologije si moramo prizadevati, da bo preverjena možnost maksimalnega sodelovanja
naše industrije pri zagotavljanju proizvodnje opreme. Združeno delo mora zagospodariti nad kupljeno tehnologijo, ki naj
postane dejavnik povezovanja in združevanja dela in sredstev
med organizacijami združenega dela na dohodkovnih temeljih.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da bomo z
ukrepi spodbujali sporazumevanje uvoznikov in uporabnikov
tehnologije ter domačih proizvajalcev opreme, da svoje plane
uskladijo z razvojnimi cilji.
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10. člen
Udeleženci dogovora se strinjamo, da se vsaka nameravana
pridobitev pravice do tuje tehnologije in drugih znanj prijavi
Gospodarski zbornici Jugoslavije, da bi o tem obvestili organizacije združenega dela v državi, ki naj bi potem dale pobudo
za začetek procesa dogovarjanja.
V ustreznem splošnem združenju Jugoslavije - nosilcu dogovarjanja - se tehnično-tehnološka smotrnost in družbenoekonomska utemeljenost pridobitve tuje tehnologije verificira
na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi, v skladu z
merili iz tega družbenega dogovora. V zvezi s tem določi
Gospodarska zbornica Jugoslavije v posebnem aktu postopek dogovarjanja za pridobitev tuje tehnologije. S tem bosta
zagotovljena širši družbeni in strokovni vpliv na izbiro in
pridobitev pravice do tuje tehnologije ter njena uskladitev s
širšimi potrebami družbe.
Zainteresirane organizacije združenega dela se morajo v
ustreznem splošnem združenju dogovoriti in sporazumeti,
preden vložijo pri pristojnem organu zahtevo za registracijo
pogodbe o pridobitvi pravice do tuje tehnologije in drugih
znanj.
Po končanem postopku dogovarjanja izda Gospodarska
zbornica Jugoslavije listino (potrdilo) o doseženih rezultatih
in sklepih.
11. člen
Glede na to, da je vloga znanosti izjemno važna za strategijo tehnološkega razvoja države, se udeleženci družbenega
dogovora strinjamo, da v mejah svojih pravic in dolžnosti
ustvarjamo čim ugodnejše pogoje za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela, večjo uporabo domačega znanja, razvoj
znanosti kot dejavnika proizvodnje in integracij združenega
dela za skupno uporabo domačega znanja.
S svojimi ukrepi in dejavnostmi bomo udeleženci dogovora
ustvarjali čim ugodnejše pogoje za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela v organizacijah združenega dela ter za združevanje in povezovanje organizacij združenega dela na območju
SFRJ zaradi skupne uporabe znanosti, tehnologije, znanja in
kadrov.
Ustvarjali bomo pogoje, da pri določanju programov znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela v okviru znanstvenih
samoupravnih interesnih skupnosti določajo programe ob
neposrednem sodelovanju organizacij združenega dela iz gospodarskih oziroma drugih družbenih dejavnosti.
Udeleženci dogovora bomo na podlagi skupnih dogovorov
s svojimi ukrepi in dejavnostmi ustvarjali pogoje za zagotavljanje razvoja kadrov, ki so potrebni za razvoj tehnologije in
znanosti.
Zveza republiških in pokrajinskih znanstvenih skupnosti bo
koordinirala delo znanstvenih samoupravnih interesnih skupnosti, da bi lahko uresničevale svojo vlogo pri graditvi in
izvajanju tehnološkega razvoja države.
12. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se strinjamo, da
bomo z ukrepi omogočali svobodno izmenjavo in uporabo
informacij pri nas o novih znanstvenih in tehničnih dosežkih,
spodbujali tehnično pomoč in druge oblike sodelovanja.
13. člen
Udeleženci dogovora se strinjamo, da v okviru strategije
tehnološkega razvoja razčlenimo elemente in vzajemne zveze
tehnološkega razvoja namenskega dela proizvodnje za potrebe oborožitvenih sredstev in vojaške opreme JLA ter drugega dela gospodarstva.
14. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da se tehnološki
razvoj kot dolgoročna naloga na podlagi določb tega družbenega dogovora uresničuje z družbenimi dogovori oziroma
samoupravnimi sporazumi o določanju in izvajanju strategije
tehnološkega razvoja organizacij združenega dela na ravni
panog ali grupacij v okviru družbenega razvojnega plana
Jugoslavije. Zato udeleženci družbenega dogovora prevzemamo obveznost, da bomo v mejah svojih pravic in dolžnosti
spodbujali organizacije združenega dela in druge zainteresirane družbene pravne osebe, da izvedejo postopek družbe24

nega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o izvajanju strategije tehnološkega razvoja.
15. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da Gospodarska zbornica Jugoslavije koordinira družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje pri graditvi in izvajanju
strategije tehnološkega razvoja za grupacije, panoge in širše.
16. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo da se realizacija tehnološkega razvoja praviloma financira:
- s sredstvi organizacij združenega dela, ki se določijo za te
namene;
- s sredstvi organizacij združenega dela, ki se dobijo z
izločanjem določenega odstotka vrednosti uvožene tehnike in
tehnologije;
- z združevanjem sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela na podlagi samoupravnih sporazumov;
- z usmerjanjem bančnih sredstev in kreditov na podlagi
samoupravnih sporazumov v skladu s cilji iz družbenih razvojnih planov;
- s spodbujanjem domačih organizacij in tujih oseb, da
vlagajo v razvoj domače tehnologije.
Udeleženci dogovora se strinjamo, da bomo ustvarjali tak
sistem financiranja in kreditiranja tehnološkega razvoja, ki bo
temeljil na skupnem dohodku organizacij združenega dela in
njihovem povezovanju na enotnem jugoslovanskem trgu ter
na ugodnejših pogojih zagotavljanja sredstev za tehnološki
razvoj (s finačnimi, davčnimi, carinskimi in drugimi olajšavami).
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da bomo z
ukrepi spodbujali organizacije združenega dela, da izločajo
od vrednosti uvožene tehnologije določen odstotek sredstev,
ki bodo kot namenska sredstva rabila za financiranje razvoja
domače tehnologije.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na uvoz
tehnologije in sredstev proizvodne tehnike za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito.
17. člen
Udeleženci družbenega dogovora, zlasti Skupščina SFRJ in
skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin, se strinjamo, da bomo v skladu s strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije spodbujali domači tehnološki razvoj s skupaj dogovorjenimi ukrepi, zlasti pa:
- organizacije združenega dela z davčnimi ukrepi, da bi se
bolj zavzemale za razvoj lastnih tehnologij in za učinkovito
izkoriščanje uvoženih;
- organizacije združenega dela s politiko amortizacije, da
bi intenzivno in optimalno izkoriščale tehnološko opremo v
skladu z njenimi tehnično-eksploatacijskimi pogoji;
- z lažjim selektivnim uvozom (s carinskimi in drugimi
ukrepi), s pomočjo pri investiranju in kreditiranju organizacij
združenega dela, ki imajo (a) nadpovprečna vlaganja v raziskovalnorazvojne dejavnosti v okviru panog in grupacij, (b)
intenzivni razvoj lastnih tehnologij, ki jih intenzivno izkoriščajo, (c) komparativno večje rezultate z izvozom proizvodov,
storitev in tehnologije ter druge pozitivne kazalce za realizacijo strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije;
- uresničevanje skupnih razvojnih programov organizacij
združenega dela na podlagi večje uporabe domače znanosti
in znanja s povezovanjem in združevanjem.
18. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da bomo z
ustvarjanjem trajnejše družbene usmeritve iz z ustreznimi
normativnimi akti spodbujali hiter prenos raziskovalnih dosežkov s kraja nastanka v proizvodnjo in prnos tehnologije
doma ter prenos domačih tehnologij v druge države.
19. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se strinjamo, da
uresničevanje skladnega tehnološkega razvoja temelji na graditvi in izvajanju enotnega sistema standardizacije in metrologije v SFRJ:
poročevalec

- s preprečevanjem nesmotrnega uvoza različnih tehnologij za proizvode in merilno opremo enakega namena, z uporabo standardizacije, sistema atestiranja in znakov kakovosti,
sistema merske enotnosti (mednarodnih enot, etalonov in
referenčnih materialov, metroloških predpisov, tipske raziskave, pregleda meril, merilnih metod) itd.;
- z ustreznejšim usklajevanjem in uporabo predpisov s
področja standardizacije, tipizacije, unifikacije in metrologije
zaradi boljšega vključevanja ali zmanjšanja tehničnih barier v
mednarodnem prometu tehnologije, proizvodov in merilne
opreme.
20. člen
Glede na to, da so tehnično-tehnološke informacije sestavni del sistema družbenega informiranja Jugoslavije oziroma njegov podsistem in da so nujne za napovedovanje,
spremljanje in usmerjanje tehnološkega razvoja in njegove
strategije, se udeleženci tega dogovora strinjamo, da se izdela metodologija identifikacije in definiranja tehnično-tehnoloških informacij o domačih in tujih proizvodnih tehnologijah in tehnikah ter tistih iz kooperacije, kot tudi informacije
o proizvodu. Nosilec te naloge je Gospodarska zbornica Jugoslavije z drugimi subjekti družbenega sistema informiranja.
Informacije bi zbirali, obdelovali in posredovali u okviru
sedanjega sistama družbenega informiranja, ki bi se prilagodil za te namene.
21. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da v mejah svojih
pravic in dolžnosti preizkušamo predpise in jih morda uskladimo s tem dogovorom za njegovo izvajanje.
22. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se strinjamo, da se
ustanovi odbor za spremljanje njegovega izvajanja.
V odboru za spremljanje izvajanja tega dogovora bi bil po
en predstavnik vsakega podpisnika in predstavnik Zveznega
izvršnega sveta.

poročevalec

Gospodarska zbornica Jugoslavije zagotovi pogoje za delo
tega odbora.
23. člen
Udeleženci dogovora bomo vsaj enkrat na leto obravnavali
njegovo uresničevanje in ocenili, ali so potrebni nadaljnji
ukrepi za njegovo uresničevanje.
24. člen
Po sprejetju tega družbenega dogovora se bodo začele
organizacije združenega dela dogovarjati in samoupravno
sporazumevati, da bi uredile odnose glede graditve strategije
tehnološkega razvoja grupacij, panog in širše na ravni SFRJ.
Podpisniki dogovora se zavezujemo, da bomo po spremembah in dopolnitvah družbenih razvojnih planov za obdobje
1981-1985 začeli ustrezne dejavnosti, ki so pomembne za
njegovo realizacijo.
25. člen
Vsak udeleženec tega družbenega dogovora lahko da pobudo za ponovno obravnavo vprašanj iz tega družbenega
dogovora ter za njegovo spremembo in dopolnitev.
Za spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora
veljata način in postopek, ki sta določena za njegovo sprejetje.
26. člen
Udeleženci družbenega dogovora se zavezujemo sprejeti
poseben program za uresničevanje ciljev in nalog iz tega
dogovora.
27. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev družbgnega dogovora.
28. člen
Ta družbeni dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
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NOVI

PREDPISI

SDK - skupna

in

neodvisna skupna služba

organizacij združenega dela
uporabnikov družbenih

in

drugih

sredstev

• SDK opravlja naloge, ki so pomembne za vso državo - evidenco in
informativno-analitična dela, ki se nanašajo na razpolaganje z družbenimi
sredstvi, kontrolo točnosti podatkov in zakonitosti razpolaganja z družbenimi
sredstvi
• Zaradi zagotavljanja enotnega jugoslovanskega trga ter odločanja in
izvajanja skupne ekonomske politike opravlja služba naloge iz svojega delovnega
področja za vse uporabnike družbenih sredstev v državi
• Za svoje delo pri opravljanju nalog, ki so pomembne za vso državo je SDK
odgovorna Skupščini SFRJ, službe družbenega knjigovodstva po republikah in
pokrajinah pa skupščinam republik in pokrajin
• Ce ima organizacija združenega dela večjo izgubo ali se v njenem poslovanju
ugotovijo težje nepravilnosti je SDK dolžna, da obvesti organe upravljanja in
samoupravne delavske kontrole, le-ti pa delavce in organizacijo sindikata
• Služba je dolžna dati oceno zaključnega računa in periodičnega obračuna
organizacij združenega dela, da pa se dajejo ocene periodičnega obračuna le v
primerih, ki so določeni v programu službe
• Zaradi uresničevanja organiziranega družbenega vpliva na opravljanje nalog
z delovnega področja SDK se ustanovijo sveti v službah družbenega
knjigovodstva v republikah in pokrajinah in v Službi družbenega knjigovodstva v
celoti
Delegati v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ so dobili
Predlog za izdajo zakona o
Službi družbenega knjigovodstva z Osnutkom zakona (AS
202), ki ureja položaj in temelje
delovanja SDK in zadeve plačilnega prometa v državi. Čeprav je bil veljavni Zakon
(sprejet leta 1976), večkrat
spreminjan in dopolnjevan (v
letih 1978, 1980 in 1982), je
Zvezni zbor 15. julija lani sklenil, da je treba celovito preučiti
vlogo in mesto Službe družbenega knjigovodstva kot samostojne in neodvisne skupne
službe temeljnih organizacij
združenega dela in drugih
uporabnikov družbenih sredstev pri izvajanju nalog, ki
izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. V skladu s tem je bila v
Zveznem zboru oblikovana
ustrezna Komisija, ki je pripravila Predlog za izdajo novega
zakona o SDK.
Razlogi za pripravo omenjenega zakonskega besedila,
poudarja obrazložitev, so zaradi nekaterih slabosti pri delu
SDK. Nanje so opozorili v raz26

pravah med obravnave letnih
in drugih poročil o delu Službe
v Skupščini SFRJ. To velja
predvsem za popolnejše angažiranje Službe v celoti in njeno
neposredno odprtost temeljnim in drugim organizacijam
združenega dela, predvsem ko
gre za zagotavljanje določenih
podatkov in pravočasnih informacij, ki so nujno potrebne za
upravljanje, uporabo in razpolaganje z družbenimi sredstvi.
Ocenjeno je bilo, da Služba
družbenega knjigovostva, čeprav zaradi objektivnih razlogov (angažirala seje predvsem
pri nadzorovanju izvajanja
ukrepov in nalog tekoče ekonomske politike), zanemarja
kontrolo oziroma ocenjevanje
zaključnih računov, posebej še
v organizacijah združenega
dela. Ne nazadnje je treba tudi
ekonomsko finančno revizijo
in kontrolo v Zakonu natančneje in podrobneje urediti, tako da ne bi bilo podvajanja pri
opravljanju nadzorstva in revizije pri uporabnikih družbenih
sredstev.
Osnutek zakona ima devet
poglavij, izhodišče predlaga-

nih rešitev pa je, da je SDK
samostojna in neodvisna službe organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev, pri čemer pa je
treba zagotoviti celovitejši
družbeni vpliv na njeno delo,
hkrati pa zaokrožone izraziti
vlogo Službe kot posebne in-«
formacijska®službe v informacijskem sistemu federacije in
družbenem sistemu informiranja.

S pojmom uporabniki družbenih sredstev so zajete temeljne in druge organizacije
združenega dela in njihove
skupnosti, pogodbene organizacije, banke in druge finančne organizacije, zavarovalne
skupnosti, skupnosti rizika in
pozavarovanja, kmetijske in
druge zadruge, gospodarske
zbornice, SIS, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in drugi uporabniki.
Poleg njih so uporabniki
družbenih sredstev tudi poTEMELJI DELOVANJA
djetja v tujini, obrati in druge
SDK
delovne skupnosti v tujini, ki
Uvodne točke Zakona pred- so jih ustanovili ali pa so sodepisujejo, da se s tem Zakonom lovali kot soustanovitelji upourejajo položaj in temelji delo- rabniki družbenih sredstev iz
vanja SDK ter zadeve plačilne- Jugoslavije, če za njih vodijo
ga prometa v državi. Predpisu- posebno knjigovostvo.
jejo pa tudi organizacijske
Določeno je nadalje, katere
oblike za Službo družbenega naloge, ki jih opravlja Služba
knjigovodstva kot enotno služ- družbenega
knjigovodstva,
bo: SDK Jugoslavije in službe imajo pomen za vso državo.
družbenega knjigovodstva v Pri tem so omenjene evidence
republikah in pokrajinah.
in informacijsko- analitične
osoooooeoooooooocooococoosoeoocoeocco:
OSNUTEK ZAKONA O SLUŽBI DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA - AS 202
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naloge, ki zadevajo razpolaganje z družbenimi sredstvi, nadzorstvo točnosti podatkov in
nadzorovanje zakonitosti pri
razpolaganju z družbenimi
sredstvi, kakor tudi druge naloge, določene z zveznim zakonom ali predpisom na podlagi zveznega zakona.
V poglavju o položaju SDK
so določene zadeve, ki sodijo v
pristojnost Službe, njihova
vsebina in značaj, opredeljena
pa je tudi odgovornost in vloga
Službe pri preprečevanju in
odpravljanju nezakonitosti in
drugih družbeno negativnih
pojavov pri razpolaganju z
druženimi sredstvi. Med te zadeve sodijo evidenca in informacijsko-analitično delo na
področju razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrola točnosti podatkov in kontrola zakonitosti razpolaganja s temi
sredstvi, ekonomsko finančna
revizija in zadeve plačilnega
prometa v državi.
ZAGOTAVLJANJE
PODATKOV
UPORABNIKOM
DRUŽBENIH
SREDSTEV
V skladu s temelji družbenega sistema informiranja, zagotavlja Služba organizacijam
združenega dela in drugim
uporabnikom družbenih sredstev podatke, na podlagi katerih lahko delavci in drugi delovni ljudje, organi upravljanja
in samoupravne delavske kontrole dobijo vpogled v materialno in finančno poslovanje
svojih in drugih organizacij
združenega dela oziroma uporabnikov družbenih sredstev.
Zadeve družbenega knjigovodstva in plačilnega prometa,
ki jih opravlja Služba, so po
Osnutku zakona zadeve posebnega družbenega interesa.
Pri njihovem opravljanju ima
Služba javna pooblastila, ki jih
ji daje Zakon. Zaradi zagotavljanja enotnega jugoslovanskega tržišča, ugotavljanja in
izvajanja skupne ekonomske
politike, opravlja Služba naloge iz svojega delokroga za vse
uporabnike družbenih sredstev na območju Jugoslavije.
Zakon predvideva, da za
opravljanje nalog, pri katerih
gre za interese vse države,
SDK odgovarja Skupščini
SFRJ, službe družbenega knjigovodstva v republikah in pokrajinah, ki opravljajo tudi naloge s področja družbenega
knjigovodstva, določene v republiških in pokrajinskih zakonih, pa za svoje delo odgovarjajo pristojnim skupščinam republik in pokrajin.
Posebne določbe predpisuporočevalec

jejo, da je obveščanje organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih
sredstev o pojavih in ugotovitvah Službe pri razvoju družbenoekonomskih
odnosov,
kakor tudi njene pravice in
dolžnosti pri sprejemanju
ukrepov za preprečevanje in
odpravljanje nezakonitosti pri
razpolaganju z družbenimi
sredstvi. Pri opravljanju teh
nalog mora Služba sodelovati
z organizacijami združenega
dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi oziroma z njihovimi pristojnimi organi, še posebej pa z
organi samoupravne delavske
kontrole.
ZADEVE DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA
Poseben del Osnutka zakona omenja naloge družbenega
knjigovodstva. Obrazložitev
pravi, da je poglavje o evidenci
in informacijsko analitičnih
nalogah obdelano v skladu z
določbami Zakona o temeljih
sistema informiranja in informacijskem sistemu federacije.
Skladno s tem je Služba družbenega knjigovodstva opredeljena kot ena informacijskih
služb družbenega sistema informiranja, ki opravlja določeno informacijso dejavnost v
tem sistemu.
Med evidenco informacijsko
analitičnih zadev bi tako sodilo
zagotavljanje finančnih podatkov, informacij in analiz o razpolaganju z družbenimi sredstvi, predvsem o stanju in virih
sredstev, ugotavljanju in razporejanju finančnih rezultatov
poslovanja,
uresničevanju,
razporejanju in uporabi sredstev za skupne in splošne
družbene potrebe, kakor tudi o
delitvi sredstev za osebne dohodke.
Služba mora obvezno evidentirati, zbirati, obdelovati in
posredovati podatke in informacije, ki imajo pomen za vso
državo. To mora delati po
enotni metodologiji, navodila
na tem področju pa daje generalni direktor Službe. S to metodologijo je treba zagotoviti,
da ne bo kršena materialna
vsebina podatkov pri njihovi
obdelavi in prikazovanju, pri
tem pa je treba upoštevati tudi
sodobne dosežke znanosti, tehnike in tehnologije, preprečevati večkratno evidentiranje in
zbiranje podatkov, prav tako
pa je tudi treba zagotoviti, da
jih bo mogoče primerjati.
Ob določanju enotne metodologije je treba uporabiti
standarde družbenega sistema
informiranja. Ob tej določbi je
ponujena tudi variantna rešitev, ki obvezuje Službo, da

omenjeno metodologijo usklajuje z metodologijami drugih
informacijskih služb družbenega sistema informiranja.
OBVEŠČANJE
O IZGUBAH
Osnutek zakona obvezuje
Službo, da v primerih, če ima
organizacija združenega dela
večjo izgubo ali pa težave pri
poslovanju, oziroma v primerih, ko so pri njenem poslovanju ugotovljene številnejše in
hujše nepravilnosti in nezakonitosti, mora pripraviti ustrezno obvestilo ali analizo, ki jo
pošlje organom upravljanja in
samoupravne delavske kontrole. Ti organi morajo potem
obravnavati tako informacijo
ob prisotnosti predstavnika
Službe in o tem obvestiti delavce in organizacijo sindikata.
Predlagano je, da to informacijo Služba pošlje tudi skupščini pristojne družbenopolitične skupnosti.
Za potrebe skupščin družbenopolitičnih skupnosti in SIS,
gospodarskih zbornic in družbenopolitičnih
organizacij,
mora Služba zagotavljati podatke in informacije o doseženih finančnih rezultatih, razporejanju dohodka in čistega dohodka, akumulacijski in reprodukcijski sposobnosti in o razpolaganju z družbenimi sredstvi v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Bistvena novost Osnutka
je tudi določba, ki SDK obvezuje, da informira o doseženih
finančnih rezultatih podjetja,
obrate in druge delovne enote
v tujini.
Služba družbenega knjigovodstva nadzoruje tudi točnost
podatkov pri razpolaganju z
družbenimi sredstvi. V primerjavi z določbami veljavnega
Zakona, je v Osnutku zakona
ta oblika kontrole natančneje
določena, saj je predpisalo,
da morajo podatki v knjigovodstvu sloneti na ustreznih listinah v skladu z Zakonom in
drugimi predpisi, samoupravnimi in drugimi splošnimi akti
uporabnikov družbenih sredstev.
NADZOROVANJE
RAZPOLAGANJA
Z DRUŽBENIMI
SREDSTVI
Nadzorstvo nad zakonitim
razpolaganjem z družbenimi
sredstvi je opredeljeno kot
kontrola zakonitosti uresničevanja, razpolaganja in uporabe
družbenih sredstev. S tem je
zajeto predvsem ugotavljanje
in razporejanje celotnega prihodka, dohodka in čistega do-

hodka, ugotavljanje in pokrivanje izgub, določanje presežkov prihodka in odhodka ter
njegovo pokrivanje. S tem je
zajeta tudi kontrola uravnavanja obveznosti iz dolžniškoupniških razmerij v skladu z
zveznim Zakonom, kar v sedanjem Zakonu o SDK ni natančneje opredeljeno.
Kontrola izvajanja obveznosti uporabnikov družbenih
sredstev, kakor predlagajo rešitve v Osnutku zakona, ne
omenja avtomatoma oziroma
prisile pri njihovem zajemanju
za račun SIS družbenih dejavnosti na podlagi svobodne menjave dela. Te obveznosti namreč sodijo med obveznosti
na podlagi svobodne menjave
dala uporabnikov družbenih
sredstev s temeljnimi organizacijami združenega dela, ki
opravljajo dejavnost s področja izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in druge. Obrazložitev posebej opozarja, kako so tudi mnenja, da bi predlagana rešitev odprla vprašanje pravočasnega priliva sredstev tem samoupravnim interesnim'skupnostim, tako da bi
lahko nastale težave pri poravnavanju obveznosti teh skupnosti temeljnim organizacijam,
ki opravljajo dejavnost izobraževanja, znanosti, kulture,
zdravstva in podobno. Zaradi
tega je predlagana tudi variantna rešitev, da bi Zakon zahteval avtomatizem in prisilo
tudi za sredstva, ki sodijo na
podorčje svobodne menjave
dela.
Nadalje je določena obveznost Službe, da daje oceno
zaključnega računa in obračuna organizacij združenega dela. Za periodični obračun je to
predvideno samo v. primerih,
če je to zajeto v program dela
Službe. Po veljavnem Zakonu
te obveznosti Služba nima. V
njem pa je predpisano, da SDK
v nekaterih primerih nadzoruje
zakonito razpolaganje z devizami. Ker razpolaganje z devizami ureja poseben Zakon, zakonito poslovanje na tem področju pa nadzorujejo drugi
organi, Osnutek zakona predlaga, da Služba nadzoruje le
točnost prikazovanja dinarske
vrednosti na podlagi deviz in
njihovega vira.
Za opravljanje nadzorstva je
krajevno pristojna Služba, kjer
je žiro račun uporabnika družbenih sredstev.
NADZORSTVENI
POSTOPEK
Osnutek zakona ureja naloge in postopek kontrole, opredeljuje pravna sredstva, po katerih lahko v tem postopku
ravnajo uporabnik družbenih
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sredstev, predpisuje pa tudi
vodenje upravnoračunskega
spora. Te določbe se razlikujejo od predpisanih v veljavnem
Zakonu. Sedaj Služba, če uporabnik družbenih sredstev ne
ravna v skladu s sklpom SDK
in ne uredi oziroma ažurira
knjigovodstva, ne opravi popisa in ocene sredstev, ali če ne
vodi redno knjigovodstva,
opravi te stvari Služba oziroma
prepusti izvedbo teh nalog
drugi organizaciji. Pokazalo
pa se je, da te določbe niso
realne in jih v praksi ni bilo
mogoče izvajati. Zaradi tega
Osnutek zakona prelaga, da bi
morala v takih primerih Služba
le obvestiti organe upravljanja
in samoupravne delavske kontrole prizadetega uporabnika
družbenih sredstev, prav tako
pa tudi pristojen organ družbenopolitične skupnosti in pristojnega družbenega pravobranilca samoupravljanja. V
težjih primerih je predvideno,
da bo lahko Služba dala pobudo za sprejetje začasnih ukrepov družbenega varstva proti
uporabniku družbenih sredstev, ki ugotavlja in razporeja
celoten prihodek in dohodek.
če med kontrolnim postopkom SDK ugotovi, da je šlo za
dejanja, ki imajo značaj kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka, mora SDK proti
odgovornemu delavcu oziroma uporabniku družbenih
sredstev vložiti prijavo pristojnemu javnemu tožilcu. Tako
mora ravnati tudi, če sumi, da
je bilo storjeno kaznivo dejanje, saj mora delavec v SDK, ki
je pristojen za opravljanje nadzorstva, brez odlašanja vložiti
prijavo pristojnemu javnemu
tožilstvu.
V primerjavi z veljavnim Zakonom, Osnutek zakona ne zahteva, da SDK obvesti poslovodne organe, organe upravljanja in samoupravne delavske kontrole o vloženih prijavah proti organizacijam ali odgovornim osebam v njej zaradi
suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oziroma gospodarski prestopek. Obrazložitev
pravi, da je taka rešitev predlagana zaradi tega, ker se je v
praksi pokazalo, da so obvestila o vloženih prijavah imela negativne posledice v vseh primerih, ko so tožilstva zavrnila
prijave ali pa so bile sprejete
oprostilne sodbe.
EKONOMSKOFINANČNA REVIZIJA
Posebno poglavje ureja naloge ekonomsko-finančne revizije. Predvideno je, da jo
Služba opravlja na zahtevo
uporabnikov družbenih sredstev. Določeni sta dve obliki

opravljanja: kot revizija zaključnih računov in kot revizija
poslovanja. Veljavni Zakon te
delitve ne pozna. Če se ekonomsko-finančna revizija zaključnih računov opravlja na zahtevo uporabnikov družbenih
sredstev, ker je to potrebno zaradi izpolnjevanja njihovih obveznosti do tujih partnerjev, se
zaključni računi izdelajo v
skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi.
Služba lahko opravlja ekonomsko-finančno revizijo zaključnih računov organizacij
združenega dela in drugih
uporabnikov družbenih sredstev tudi v primerih, ko po zakonskih določbah taka revizija
ni obvezna. Delavec, ki je
opravil revizijo pa mora o ugotovljenih nezakonitostih in netočnostih obvestiti organizacijski del Službe, ki opravlja
kontrolne naloge.
Novost je določba, ki predvideva, da bodo poročila o
opravljeni reviziji poslana poslovodnemu organu, organu
upravljanja in organu samoupravne delavske kontrole. Taka rešitev je po besedah obrazložitve predvidena zaradi tega, ker doslej nekateri poslovodni organi niso obveščali
delavcev o ocenah in predlogih iz poročil SDK.
ZADEVE PLAČILNEGA
PROMETA
Določbe o plačilnem prometu
v državi opredeljujejo, kaj sodi
med te zadeve in kdo vse jih
mora prek SDK opravljati. Zadeve plačilnega prometa
opravlja Služba, nekatere pa
tudi narodne banke, temeljne,
združene in interne banke, posebne finančne službe, organizacije združenega dela PTT
podjetja, poštna hranilnica in
druge. Da bi zagotovili enoten
plačilni promet v državi, je
predlagano, da način in postopek opravljanja teh zadev
predpisuje Zvezni izvršni svet.
V veljavnem Zakonu ima to
pooblastilo generalni direktor
Službe.
Osnutek zakona določa tudi
obveznost uporabnikov družbenih sredstev, da imajo vsa
svoja denarna sredstva na žiro
računu in drugih računih pri
Službi. V skladu s tem so določene vrste žiro računov, ki jih
lahko imajo uporabniki, predpisane pa so tudi obveznosti
SDK, da vodijo register o teh
računih oziroma o njihovih
uporabnikih."
Natančneje so nadalje predpisani primeri, ko je mogoče
plačila iz računov uporabnikov
družbenih sredstev opraviti
brez njihovega naloga oziroma

brez njihove vednosti. To je
mogoče zaradi odprtih akreditivov na podlagi danih pooblastil, nalogov SDK, izdanih na
podlagi pooblastil iz samoupravnega sporazuma, sklenjenega med Službo in uporabniki družbenih sredstev, na podlagi izvršilnih naslovov (sodnih
izvršb, izvršilnih odločb, sklepov in nalogov) in na podlagi
naloga Službe za avtomatično
plačilo obveznosti, če uporabnik ne poravna v roku z Zakonom predpisanih obveznosti v
korist družbenopolitične skupnosti, njihovih organov in skladov.
Ker so bili dvomi, če bi bilo
smotrno v okviru tako imenovane avtomatične (prisilne)
poravnave obveznosti z računov uporabnikov družbenih
sredstev zajeti tudi plačila prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti, ali pa bi bilo treba to
prepustiti samostojnemu urejanju med delovnimi organizacijami in SIS, Osnutek zakona
ponuja dve rešitvi. Prva vključuje tudi to obveznost, druga
pa je ne zajema, s tem, da bi
bilo plačevanje davkov, prispevkov in drugih dajatev zajeto z zakoni ali predpisi, s katerimi se ti davki in prispevki
uvajajo.
POKRIVANJE
PREKORAČITEV
KRITJA BANK
Predpisano je tudi, kaj je treba razumeti z dnevnim pokritjem sredstev na računih uporabnikov družbenih sredstev.
Gre za stanje sredstev na računih pri Službi iz dneva poprej,
sredstva, ki pridejo med tem
dnevom do časa sprejemanja
nalogov za plačevanje uporabnikov družbenih sredstev, in
znesek odobrenega okvirnega
kredita banke depozitarja, ki
se uporablja po načelu tekočega računa.
Obrazložitev pa pri tem opozarja, kako se je doslej pogosto dogajalo, da posamezne
temeljne banke ob koncu delovnega dneva niso mogle pokriti vseh zneskov opravljenih
plačil po nalogih banke in odliva sredstev depozita banke na
podlagi opravljenih izplačil iz
računov njihovih deponentov.
To je avtomatično povzročalo
prekoračitve pokritja banke in
ustvarjalo tako imenovano
»črno emisijo«. Da bi te prekoračitve pokrili v čimkrajšem roku, Osnutek zakona določa, da
mora SDK v primeru prekoračitve pokritja banke na njenem
računu, obvezno prikazati znesek, ki manjka. Takoj naslednji
dan in vse dotlej, dokler ni za-

gotovljeno kritje, pa mora
ustaviti vsa izplačila banke v
breme njenega računa, kakor
tudi izplačevanje nalogov uporabnikov družbenih sredstev v
breme okvirnega depozita.
Pri tem sta ponujeni dve alternativi. Prva predlaga, da
ustavitev izpolnjevanja nalogov banke traja le do trenutka
povrnitve sredstev obveznim
rezervam banke pri Narodni
banki Jugoslavije in torej ne
do povrnitve sredstev rezervnemu skladu. Po drugi inačici
pa je predvideno, da se v primeru nelikvidnosti banke, poleg ustavitve izpolnjevanja njenih nalogov, ustavi tudi izpolnjevanje nalogov vseh deponentov te banke.
SVETI SDK
Posebne določbe Osnutka
zakona predpisujejo temelje
organiziranja in opravljanja
Službe družbenega knjigovodstva. Zaradi uresničevanja
družbenega vpliva na opravljanje njenih nalog je predvideno
oblikovanje svetov, ki bi jih sestavljali delegati organizacij
združenega dela in drugih
uporabnikov družbenih sredstev, delegati družbenopolitičnih skupnosti in določenih
družbenopolitičnih organizacij. Generalni direktor SDK in
vodilni delavci služb družbenega knjigovodstva v republikah in pokrajinah so po položaju člani Sveta Službe.
Sveti sprejemajo programe
dela Službe, usmerjajo njeno
delo in sprejemajo ukrepe za
učinkovito in smotrno izpolnjevanje nalog iz delokroga
Službe, sprejemajo statut
Službe, sprejemajo letno poročilo o njenem delu in podobno.
Svet Službe družbenega
knjigovodstva je po Osnutku
zakona najvišji organ upravljanja v Službi. Sodeluje pri
opravljanju zadev, ki so pomembne za vso državo oziroma uresničuje ustrezni družbeni vpliv na izvajanje teh nalog. Predvideno je, da bi ga
sestavljalo 10 delegatov organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih
sredstev, izvoljenih v okviru
Gospodarske zbornice Jugoslavije, 4 delegati Skupščine
SFRJ in po en delegat, izvoljen
v okviru SZDLJ in Zveze sindikatov Jugoslavije, kakor tudi
sveti služb v republikah in pokrajinah. Mandat delegata v
Svetu bi trajal 4 leta.
Natančneje je opredeljen tudi delokrog Sveta SDK. Svet
med drugim odloča o pomembnejših zadevah za vso
državo, ki jih opravlja Služba,
poročevalec

ukvarja se z usklajevanjem informacijske dejavnosti Službe
z dejavnostmi drugih informacijskih služb v družbenem sistemu informiranja, kakor tudi
z enotnimi tehnično-tehnološkimi temelji informacijske dejavnosti Službe in obdelave ter
prenosa podatkov plačilnega

poročevalec

prometa.
Posebej je urejen položaj
SDK Jugoslavije kot informacijske službe v informacijskem
sistemu federacije. Za te potrebe Služba zagotavlja podatke, kazalce, informacije in
analize. Zaradi izvajanja te
svoje dejavnosti, Služba sode-

luje s službami družbenega
knjigovodstva v republikah in
pokrajinah.
Kazenske določbe so usklajene z novimi materialnimi določbami, posebej pa so prilagojene višine kazni. Določena
dejanja so prekvalificirana iz
prekrškov v gospodarske pre-

stopke, skladno z njihovo vsebino in družbeno nevarnostjo.
Tak primer je, ko uporabnik
družbenih sredstev pismeno
ne obvesti Službe, pri kateri
banki vodijo njegove devize ali
pa ne obvesti Službe o spremembi banke, ki ta sredstva
vodi.
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MEDNARODNE

POGODBE

Jugoslovansko-romunsko sodelovanje pri
obrambi

pred

točo

• Izmenjava strokovnjakov in znanstveno-tehničnih dosežkov na področju
obrambe pred točo
• Sodelovanje in neposredno varstvo pred točo
Zvezni izvršni svet je poslal v
obravnavo Skupščini SFRJ
Predlog zakona o ratifikaciji
sporazuma med SFRJ in SR
Romunijo o sodelovanju na
področju raziskovanja procesov, ki povzročajo točo ter
obrambe kmetijskih kultur
pred točo na jugoslovanskemromunskem obmejnem območju - (AS-204), ki je bil sklenjen 15. decembra lani. S tem
dokumentom je urejeno sodelovanje s sosedno Romunjjo
na področju raziskovanja vzrokov in procesov, ki povzročajo
točo in neposredno varstvo
pred točo v obmejnem območju. Ratifikacija tega sporazuma
je v enakopravni pristojnosti
Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin.
Sodelovanje med pogodbenicama na področju raziskovanja procesov po sporazumu
zajema izmenjavo specialistov.

ki bi sodelovali pri skupnih raziskovalnih delih, vzajemno
seznanjanje z znanstvenotehničnimi dosežki in izmenjavo
informacij o njih, kot tudi recipročni delež pri zajemanju in
izpopolnjevanju specialistov
na tem področju.
VARSTVO PRED TOČO
Neposredno varstvo kmetijskih kultur pred točo v jugoslovansko-romunskem obmejnem območju naj bi obsegalo
predvsem postavitev komandnih mest in razporejanje postaj za izstreljevanje raket za
obrambo pred točo na 30 kilometrov širokem pasu z obeh
strani meje. V zvezi s tem naj bi
bil vzdolž meje utrjen tudi poseben pas širok 2 km (po 1 km
na vsaki strani mejne črte na
kopnem sektorju in ravno toliko od obale na sektorju, kjer je

voda), kjer ne bi dejstvovali.
S sporazumom je predvideno tudi zagotavljanje izstreljevanja raket vzdolž meje, vendar znotraj lastnega ozemlja,
zagotovljene direktne zveze
prek radia in radiotelefona
med komandnimi mesti na poligonu za obrambo pred točo,
kot tudi razbijanje točnih oblakov v obmejnem območju i'n to
samo s tistimi raketami in reagensi za katere so dali soglasje
pristojni organi obeh držav.
Da bi zagotovili skupno
obrambo pred točo sta se državi sporazumeli, da je treba
postaviti komandna mesta in

razporediti postaje za izstreljevanje raket na lastnem ozemlju
in zagotoviti pogoje za delovanje operativnih radijskih in radiotelefonskih zvez do državne
meje. V skladu z nacionalno
zakonodajo sta Jugoslavija in
Romunija predvideli tudi sodelovanje v izmenjavi proizvodnje naprav in sredstev (rakete,
naprave za izstreljevanje) za
obrambo kmetijskih kultur
pred točo.
Obe državi sta se zavezali,
da bosta sprejeli potrebne
ukrepe za varstvo zračnega
prostora in. ozemlja sosednje
države.

5 PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
S SFRJ IN SR ROMUNIJO O SODELOVANJU
C NA PODROČJU RAZISKOVANJA PROCESOV,
S KI POVZROČAJO TOČO TER OBRAMBE KMETIJSKIH
0 KULTUR PRED TOČO NA JUGOSLOVANSKEMS»ssoososoooaocooooocooocooocoooooooosoo«
ROMUNSKEM OBMEJNEM OBMOČJU
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV

Težave pri
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uresničevanju
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predpisov na

področju financiranja
• V zveznem sekretariatu za finance so lani pripravili 55 projektov zakonov in
zelo veliko število spremljajočih predpisov ter drugih dokumentov in aktov
• Vzporedno z delom pri tekočih zadevah je bilo pripravljenih več predlogov -ta
spremembe in dopolnitve sistema na področju deviznega poslovanja, carinskega
sistema in na področju obračunavanja in razporejanja dohodka
• Intervencijski zakoni so predstavljali pomembno področje aktivnosti tega
organa
• Izdatki federacije v preteklem letu so se zmanjšali za 2,8 odstotka zaradi
premajhnega priliva izvirnih prihodkov
Zahtevna gospodarska situacija v državi lani je zahtevala izredno zahtevno, odgovorno in obsežno delo Zveznega
sekretariata za finance. V takšnih pogojih so bile uspešno
opravljene vse funkcije tega
organa, je poudarjeno v poročilu o njegovem delu, ki je bilo
poslano v obravnavo Skupščini SFRJ.
Zvezni sekretariat za finance
je lani pripravil izjemno veliko
število predpisov in podzakonskih aktov, analitičnih in informativnih gradiv s svojega delovnega področja. Le-ti se nanašajo na obračunski, bančno-kreditni in devizni sistem
ter skupno devizno politiko, finančne odnose s tujino, sistem obdavčevanja proizvodov in storitev v prometu, sistem financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb,
proračun federacije in sklade
federacije, ter varstvo jugoslovanskega premoženja v tujini.
Pripravljenih je bilo 55 zakonov, 17 dogovorov, 13 uredb,
11 pravilnikov, 56 odlokov, dve
analizi, 55 informacij in 16 drugih gradiv.
DOHODEK
IN INVESTICIJE
Na področju celotnega prihodka in dohodka so bile v začetku lanskega leta opravljene
spremembe in dopolnitve zakona, s katerim je omogočeno
organizacijam združenega dela za proizvodnjo in promet
naftnih derivatov, da v zaključnem računu za leto 1981 razmejijo negativne razlike in
obresti za kredite za uvoz nafte
poročevalec

do izkazane izgube, s tem da
jih nadomestijo v letih 1982 in
1983.
Poleg tega je bil na tem področju sprejet tudi zakon o
omejevanju razpolaganja z
družbenimi sredstvi za določene izdatke, ki predstavljajo
materialne stroške in pripravljena analiza o vplivu obračunskega sistema na uresničevanje politike ekonomske stabilizacije.
V. poročilu je poudarjeno, da
je področje sistema celotnega
prihodka in dohodka normativno že urejeno s predpisi federacije, republik in pokrajin,
razen predpisa s katerim bi bil
urejen del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, izjemnih pogojih na trgu ali drugih izjemnih
ugodnostih.
S spremembami zakona o
amortizaciji, ki je bil predložen
in sprejet lani, je omogočeno
učinkovitejše uresničevanje
protiinflacijskega programa,
lažje poslovanje organizacij s
področja cestnega gospodarstva in organizacij, ki poslujejo
z izgubo. Spremembe se v
glavnem nanašajo na povečane amortizacijske stopnje zaradi dela v izmenah, možnosti
odlaganja amortizacije zaradi
izgube in zmanjšanja amortizacije za ceste, gradbene objekte in opremo zaradi zmanjšane uporabe zmogljivosti, kot
tudi izločitev prometne cene
zemljišča iz osnove za amortizacijo.
Ta organ je predlagal lani
sprejem ostrih ukrepov za brzdanje čezmerne investicijske
porabe, kot tudi večje usmer-
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janje razpoložljivih sredstev za
investicije v prednostne dejavnosti. Ti restrikcijski ukrepi so
v sistemu razširjene reprodukcije pomenili obenem tudi
konkretizacijo protiinflacijskega programa.
Poleg sprememb in dopolnitev zakona o posebnih pogojih
za investicijske kredite so lani
v Sekretariatu za finance pripravili tudi intervencijski zakon, ki se nanaša na zmanjšanje investicij v okvire razpoložljivih sredstev. Razen tega je
prepovedano dajanje kreditov
in garancij za prekoračenja v
financiranju investicij, razen
za izvozno gospodarstvo, zožene prednosti, investicijska
vlaganja v nerazvita področja
in za črpanje kreditov pri mednarodnih organizacijah. Z zakonom je prepovedana uporaba družbenih sredstev za financiranje negospodarskih in
neproizvodnih investicij lani in
letos, pripravljeno pa je bilo
tudi poročilo o izvajanju tega
zakona.
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miranja je bil končno urejen
lani z izdajo uredbe o kontnem
planu in bilancah za proračune družbenopolitičnih skupnosti in še nekaterih predpisov. Kljub temu, da je v zakonu
o knjigovodstvu predpisana
obveznost vodenja knjig za vse
uporabnike družbenih sredstev in za vsa družbena sredstva, s katerimi razpolagajo.
Vendar je treba dodati, da so
izven enotnega knjigovodstvenega evidentiranja še vedno
nekatera družbena sredstva, s
katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti, ki niso
proračunska sredstva, kar bo
treba rešiti v naslednjem obdobju.
V poročilu je posebej poudarjeno, da veliko število
uporabnikov družbenih sredstev prosi za uporabo posameznih predpisov s področja
sistema dohodka, knjigovodstva in razpolaganja z družbenimi sredstvi. Na .te zahteve
največkrat ni mogoče odgovoriti pravočasno, čeprav so delavci na teh zadevah angažirani prav s temi problemi, namesto da bi se bolj posvetili
osnovnim nalogam. To je posledica velikega števila predpisov, pogostih sprememb in
dopolnitev in intervencijskih
ukrepov.
KREDITNI IN BANČNI
SISTEM
Na področju monetarnokreditnega in bančnega sistema je Zvezni sekretariat za finance lani spremljal in zagotavljal izvajanje najpomembnejših zakonov in o tem poročal Zveznemu izvršnemu svetu. Razen tega je ta organ pripravil številne spremembe in
dopolnitve zakonov o temeljih
kreditnega in bančnega sistema, o denarnem sistemu, o
Narodni banki Jugoslavije in o
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik
in pokrajin s katerimi je predložena ureditev dela internih
bank.
Pomembno področje iz delovnega področja Zveznega
sekretariata za finance je tudi
zagotavljanje sredstev za dopolnilno kreditiranje izvoza
opreme in ladij ter izvajanje investicijskih del v tujini na kredit. Le-to je bilo prej urejeno z
zakonom o Jugoslovanski
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in o
skupnih finančnih organizacijah, spremljanje izvajanja pa je
v pristojnosti tega resorja.
Stalno pomanjkanje sredstev za dopolnilno kreditiranje
te oblike izvoza je zahtevalo,
da se je lani posebej angažiral
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sekretariat za finance za iskanje in predlaganje novih rešitev, kot je začasni zakon o
omejevanju razpolaganja z delom neto keditnega potenciala
bank, da bi zagotovili potrebna
sredstva za te namene.
Na področju potrošniških
kreditov je bila lani na predlog
Zveznega sekretariata za finance sprejeta nova uredba o
splošnih pogojih za dajanje
potrošniških kreditov, kot
spremljajoči dokument tekoče
ekonomske politike s katerim
se usklajuje ponudba in povpraševanje na trgu. Uredba je
imela strogo omejitveni značaj, njen namen pa je zmanjšati osebno porabo prebivalstva
in ekspanzijo povpraševanja
po blagu za široko porabo, v
skladu s programom ekonomske stabilizacije.
CARINSKI SISTEM IN
DEVIZNO
POSLOVANJE
Področje carinskega in deviznega poslovanja je bilo lani
eno najpomembnejših področij dela Zveznega sekretariata
za finance. Zaradi številnih
problemov in zahtevnih nalog
na področju ekonomskih
odnosov s tujino je ta organ
vse leto intenzivno in vzporedno deloval, da bi odpravil tekoče motnje in pripravil trajne
rešitve na tem področju.
Na področju carinskega poslovanja je bil spremenjen in
dopolnjen Zakon o carinskem
sistemu z namenom, da postane carina najpomembnejši in
najučinkovitejši instrument zaščite domače proizvodnje.
Obenem so bili pripravljeni tudi spremljajoči predpisi k temu
zakonu. Razen tega je bil lani
na podlagi Zveznega sekretariata za finance sprejet tudi
poseben zakon, ki ureja brezcarinski uvoz opreme in reprodukcijskega materiala, nujnega za gradnjo in opremo objektov za potrebe olimpijskih
iger v Sarajevu 1984. Zvezni
sekretariat za finance je lani
vse zadeve in naloge s področja
deviznega poslovanja
opravljal z namenom, da se z
zmanjšanimi možnostmi financiranja omogoči delovanje gospodarskega mehanizma oziroma zadovoljevanje najnujnejših potreb. Tako je bil v začetku leta predpisan način izdajanja deviz za zagotavljanje
uvoza energetskih surovin in
za potrebe federacije. Sredi leta pa je bil zaradi zaostrenih
problemov zunanje likvidnosti
države pripravljen in sprejet
zakon o pogojih in načinu razpolaganja in uporabe ustvarjenih konvertibilnih deviz v pla-

čilih s tujino in o zadolževanju
v tujini s katerim je dana prednost poravnavi obveznosti za
kredite.
Zaradi istih razlogov so bili
sprejeti ukrepi omejitve plačil
za organizacije združenega
dela in omejitveni ukrepi za
občane zaradi destimulacije
iznašanja denarja iz države in
uvoza blaga. Vse leto se je
spreminjal tečaj dinarja, da bi
bil realen z vzpostavitvijo paritete domačih in tujih cen.
Vzporedno s tekočimi ukrepi
je Zvezni sekretariat za finance
organiziral tudi delo pri spremembi sistemskih rešitev in
mehanizmov v deviznem poslovanju. Spremenjen in dopolnjen je bil zakon o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino, na njegovi
podlagi pa je bil sprejet odlok
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1983.
Vsem tem dokumentom s tega področja je bila dana osnova za nadaljnji razvoj ekonomskih odnosov s tujino letos na
načelih podpiranja izvoza, s
tem da se zagotovijo reprodukcijske potrebe iz uvoza na
enotnem
jugoslovanskem
trgu.
SODELOVANJE S
TUJINO
Dejavnost tega organa na
področju bilateralnega in multilateralnega finančno-bančnega sodelovanja s tujino v
preteklem letu je potekalo v
otežkočenih pogojih, ki so sicer prevladovali v svetu. To je
zahtevalo povečana prizadevanja za uresničevanje zadanih nalog v politiki izvoza in
uvoza blaga in storitev v skladu s plačilnobilančnimi možnostmi dižave, ohranjanje zunanje likvidnosti in pospešeno
sodelovanje z mednarodnimi
institucijami in bankami.
Lanski razgovori z Mednarodnim monetarnim skiadom in
Mednarodno banko za obnovo
in razvoj so imeli za posledico
odložitev določenega števila
mednarodnih kreditov, začela
pa so se pogajanja v zvezi z
novimi aranžmaji.
Na področju bilateralnega finančnega sodelovanja z državami v razvoju lani so značilna
prizadevanja, da se sklenejo
aranžmaji, s katerimi bi omogočili povečanje ekonomskofinančnega sodelovanja glede
na skupne težave, povzročene
z zunanjimi dolgovi in nelikvidnostjo. Bila so tudi prizadevanja za čimbolj uravnovešeno
blagovno menjavo, pri tem pa
naj bi se uporabljale oblike vezanih nakupov nafte in drugih
proizvodov, pa tudi kompen-

zacijska plačila s posameznimi
državami v razvoju,
Zaradi uresničevanja ciljev
in nalog skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1982 je bil
v sekretariatu pripravljen zakon o pogojih in načinu razpolaganju in uporabi ustvarjenih
konvertibilnih deviz v plačilih s
tujino in o zadolževanju v tujini. Na podlagi tega je bil sprejet odlok o pogojih, načinu in
obsegu zadolževanja v tujini v
letu 1982.
DAVČNI SISTEM
V okviru ukrepov gospodarske stabilizacije v zvezi z davčnim sistemom se je sekretariat
lani intenzivno angažiral pri
nadaljnji razčlenitvi davčnega
sistema prometnega davka kot
najvažnejšega vira prihodka
zveznega proračuna in proračunov drugih družbenopolitičnih skupnosti. Sprejet je bil zakon o spremembah rn dopolnitvah zakona o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu z namenom, da enotno
uredi plačevanji davkov davčnih zavezancev posameznikov
ter obračunavanje in plačevanje davkov od plačil za storitve. Spremenjen je bil tudi sistem obdavčevanja motornih
vozil. Zvezni izvršni svet je v
letu 1982 na predlog tega organa izdal šest uredb o povečanju, zmanjšanju ali odpravi
stopenj temeljnega davka od
prometa in sicer za nafte derivate, tobačne izdelke, surovine, praženo in mleto kavo ter
potniške avtomobile. Posebej
pa se je angažiral pri usklajevanju davčnih rešitev v zvezi s
prodajo domačega blaga za
devizna sredstva.
Na področju davka iz dohodka in iz osebnih dohodkov
je bil sprejet dogovor o usklajevanju ukrepov davčne politike zaradi pospeševanja kmetijske proizvodnje in smotrnejše
izrabe kmetijskega zemljišča, v
fazi usklajevanja pa so tudi
osnutek dogovora o temeljih
sistema in politike neposrednih davkov, o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije
in delovanja organov za družbene prihodke in o usklajevanju temeljev sistema o politiki
obdavčevanja dobičkov od
iger na srečo.
Na področju obdavčevanja
dohodkov organizacij združenega dela osebnih dohodkov
delavcev ter premoženja in prihodkov delavcev so bile dane
osnove za usklajevanje davčnega sistema za republike in
pokrajine.
Izdanih je bilo več zakonov s
področja financiranja gospodarsko manj razvitih republik
poročevalec

in pokrajin s katerimi je bila
SAP Kosovo oproščena vračanja anuitet iz kreditov sklada
federacije, ki zapadejo v letih
1980, preloženo pa je bilo vračanje anuitet, ki zapadejo v letih 1982 in 1983.
Razen tega je lani Skupščina
SFRJ na predlog tega organa
izdala več odlokov o obveznostih republik in pokrajin, s katerimi so dodeljena sredstva
SR Črni Gori za odpravo posledic katastrofalnega potresa
v letu 1979.
Pomemben obseg del je
Zvezni sekretariat za finance
lani odpravil na področju proračunske porabe. Na tem področju sta bila dosežena dva
glavnma cilja - da proračunska poraba v primerjavi z rastjo družbenega proizvoda raste
počasneje in da se odpravi deficit pri financiranju federacije.
Ker pa poleg teh načel niso bili

Težji

spremenjeni dogovori in zakoni na podlaigi katerih so zasnovane pravice glavnih uporabnikov proračuna federacije je
bilo za njihovo financiranje lani zagotovljenih manj sredstev, kot je bilo predvideno v
proračunu.

Lani je bilo opaziti težave pri POSPEŠEVANJE
financiranju federacije kot so: IZVOZA
priliv prihodkov je bil občutno
manjši kot je bilo načrtovano
Na področju pospeševanja
in povečale so se zahteve upo- zunanje-trgovinske menjave
rabnikov družbenih sredstev lani je Zvezni sekretariat za fiza nezadostno predvidene iz- nance pripravil dokumente s
datke. Vzrok za te težave, kot katerimi se zagotavljajo sredje poudarjeno v poročilu Zvez- stva za te potrebe. Najponega sekretariata za finance, membnejši viri so bili prihodki
je nerealno ocenjeno plačeva- od carin in uvajanje posebnih
nje prometnega davka, spre- taks za vsa plačevanja s tujino.
memba davka od prometa Vendar pa ta sredstva ftiso zanaftnih derivatov in spremem- doščala za poravnavo obvezba strukture prometa kot tudi nosti izvoznemu gospodarstvu
neuresničitev predvidenega in so bila manjkajoča sredstva
obsega uvoza.
zagotovljena z dogovorom re-

pogoji

področju

Vse to je imelo za posledico
zmanjšanje prihodkov federacije za 2,8 odstotka.
Tudi devizna poraba federacije lani ni bila uresničena v
planiranem obsegu zaradi
znanih razlogov in težav pri
prilivu deviz.

gospodarjenja

in

publik in pokrajin.
V poročilu o delu tega organa je poudarjeno, da se je lani
pokazalo nekaj najpomembnejših problemov pri uresničevanju njegove funkcije. Posebej so poudarjene težave pri
uresničevanju kontrole in vpogleda v izvajanje zveznih predpisov in to tako glede sodelovanja z republikami in pokrajinami kot z orgni in organizacijami v federaciji. Razen tega je
delo tega organa otoževala tudi počasnost pri usklajevanju
stališč o predlogih predpisov,
posebej dogovorov s področja
splošne in skupne porabe,
davčnega sistema in usmerjanja sredstev.
Poseben problem pri delu
sekretariata pa je predstavljalo
pomanjkanje visoko strokovnih in izkušenih kadrov za pomembne naloge.

razvoja

na

prometa in zvez

• Delo Zveznega komiteja za promet in zveze je bilo v letu 1982 predvsem
usmerjeno k sprejemanju ukrepov in akcij za hitrejše premagovanje aktualnih
problemov razvoja posameznih prometnih panog
• Zaradi počasnejšega gospodarskega razvoja in zmanjševanja mednaroane
trgovine se je zmanjšal obseg dela, posebej v prometnih panogah, ki opravljajo
mednarodni promet
• Zaradi devizne nelikvidnosti prometnih organizacij je Zvezni izvršni svet
večkrat posredoval s posojili iz deviznih rezerv
• V letu 1982 je komite uresničil zelo obsežno sodelovanje z mednarodnimi
multilateralnimi in regionalnimi organizacijami
Dejavnost Zveznega komiteja za promet in zveze je bila v
letu 1982 usmerjena k sprejemanju ukrepov za reševanje
aktualnih problemov v težjih
pogojih gospodarjenja in razvoja posameznih panog na
področju prometa in zvez, na
pripravo normativnih aktov in
koordinacijo ukrepov in aktivnosti za izboljšanje varnosti v
prometu in spodbujanje mednarodnega sodelovanja.
To so poudarki v poročilu o
delu Zveznega komiteja za
promet in zveze v letu 1982, ki
ga je ta zvezni organ poslal v
obravnavo delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Zahtevni pogoji izvajanja
politike ekonomske stabilizacije v letu 1982 so vplivali na
delovanje in razvoj posameznih panog na področju promeporočevalec

ta in zvez. Zaradi počasnejšega gospodarskega razvoja in
zmanjševanja mednarodne trgovine se je zmanjšal obseg
dela posebej v panogah, ki
opravljajo mednarodni prevoz.
Kot je poudarjeno v poročilu
so se problemi devizne nelikvidnosti posebej pokazali v delovnih organizacijah, ki opravljajo prevoze v mednarodnem
prometu. Zaradi neporavnanih
deviznih obveznosti so nastale
motnje pri prevozu, prepovedano je bilo tujim ladjam in
letalom zapuščati luke in letališča, težji pa je bil tudi nakup
rezervnih delov.
Znotraj države so se posebej
pokazale težave pri preskrbovanju z gorivom, kot tudi problemi v zvezi z nakupom rezervnih delov, ki so nujno potrebni za vzdževanje zmogljivosti in varen promet. Posebej
so prišli do izraza problemi ra-

zvoja in problemi pri črpanju
tujih kreditov za modernizacijo
magistralnih prometnic.
Da bi rešili te probleme, so
bili v preteklem letu sprejeti
številni ukrepi in aktivnosti. Na
začetku poročila je pregled po
področjih, kjer so bili ukrepi
sprejeti.
ŽELEZNIŠKI PROMET
Leta 1982 je bilo sprejetih
več ukrepov in akcij na področju železniškega prometa.
Med drugim je bil sprejet
osnutek dogovora o ukrepih in
aktivnostih, s katerimi bodo
zagotovljene možnosti za go-

spodarjenje
v
obdobju
1981-1985. Pripravljen pa je
tudi predlog družbenega dogovora o cenah storitev v tej
prometni panogi.
" Upoštevajoč neugoden ekonomski položaj jugoslovanskih železnic v primarni delitvi,
je Zvezni izvršni svet dvakrat,
marca in decembra, povečal
tarife za prevoz blaga in potnikov. Prav tako je izdal uredbo
o pogojih za reševanje problemov devizne nelikvidnosti in
kar najbolj racionalno izkoriščanje in skrajšanja časa za
naložitev oziroma razložitev
blaga. Prav tako je Zvezni
izvršni svet dvakrat posredoval
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z začasno prodajo deviz jugoslovanskim železnicam iz deviznih rezerv.
Med letom smo ustrezno
ukrepali, da bi odpravili probleme v zvezi s pogajanji z
Evropsko investicijsko banko
o odobritvi kredita jugoslovanskim železnicam, kot tudi z
Mednarodno banko za VI. posojilo za posodobitev železnice. Da bi zagotovili pogoje za
nemoteno uporabo zunanjih
kreditov, je ob koncu leta prišlo do sprememb ustreznegazakona, s katerimi je jugoslovanskim železnicam omogočeno, da uporabljajo zunanje
kredite, ne da bi.dali garancije,
poleg tega pa so izvzete od
prepovedi dajanja garancij za
prekoračitev pri financiranju
investicij.
Kljub tem ukrepom, je poudarjeno v poročilu, pa so ostali
nekateri nerešeni problemi deviznih dolgov tujim železniškim upravam ter zagotavljanja finančnih sredstev za nakup vlečnih in voznih sredstev.
CESTNI PROMET
Na področju cestnega prometa in potniškega gospodarstva je bila aktivnost v letu
1982 usmerjena na izvajanje
sprejete politike na področju
cest in mednarodnega cestnega prometa in na dela v zvezi z
izboljšanjem razmer delovanja
cestnega prometa in varčevanja z energijo.
Ker deleži v ceni goriv za ceste niso spremljali povečanje
stroškov gradnje, prej črpani
krediti pa so zapadli v odplačilo, je Zvezni izvršni svet julija
lani določil povečanje prispevkov za ceste v nadrobni prodajni ceni goriva za dva dinarja
pri litru. Ta sredstva so namenjena za hitrejše črpanje zunanjih kreditov (ceste in železnice).
Glede na probleme v zvezi z
delitvijo kredita so bila pripravljena izhodišča za razgovore z Evropsko investicijsko
banko o kreditu za financiranje avtomobilske ceste »Bratstvo in enotnost«. Zaradi pomanjkanja dinarskih sredstev
in ker nismo mogli uporabiti
kredita v dogovorjenem roku,
so bili z Mednarodno banko
razgovori o podaljšanju roka
za črpanje X. posojila za ceste
za 15 mesecev in XII. posojila
za ceste za 12 mesecev.
Glavna dejavnost v mednarodnem cestnem prometu je
bila, je poudarjeno v poročilu,
usmerjena v pripravljanje novih sporazumov o mednarodnem cestnem prometu, kjer
za to obstaja interes (Sirija,
Kuvajt in Španija). Opravljene
so biie spremembe in dopolni34

tve obstoječih bilateralnih
sporazumov, da bi se vnesla
načela plačila pristojbine za
uporabo naših cest (Grčija, DR
Nemčija, Luksemburg in Madžarska), podpisan je bil novi
sporazum z LSR Albanijo, s
katerim je uvedeno kontingentiranje in uzakonjeno načelo
plačevanja pristojbine za uporabo cest.
Posebno dejavnost je komite razvil v zvezi s povečanjem
deviznega priliva. V zvezi s tem
so bili predpisani posebni pogoji za uporabo storitev tujih
prevoznikov, delovne organizacije so stimulirane za večjo
uporabo domačih prevoznikov, večji pa je tudi nakup
transportne opreme doma.
Poleg tega je bil sprejet odlok o spremembi odloka o
cestni pristojbini za tuja vozila,
kot tudi odlok o cestni pristojbini za motorna in priklopna
vozila avstrijske registracije, s
katerimi poteka prevoz blaga v
SFRJ. Na podlagi tega je pričakovati v letu 1983 precejšnje
povečanje prihodka.
POMORSKI
IN LETALSKI PROMET
Posebno pozornost je v letu
1982 komite posvetil reševanju
ključnih problemov pomorskega in rečnega gospodarstva.
Za reševanje deviznih obveznosti pomorskega ladjarstva je
Zvezni izvršni svet posredoval
s posojilom iz deviznih rezerv.
Razen tega je bila ocenjena
možnost za hitrejši razvoj in
obnovo naše flote ter možnosti
zamenjave ladij z gradnjo v domačih ladjedelnicah ali z uvozom na hipotekami kredit.
V okviru izpolnjevanja nalog
komiteja v zvezi z varnostjo
plovbe na morskih in notranjih
plovnih poteh ter modernizacije službe za varnost plovbe niso bili sprejeti programi razvoja modernizacije teh služb,
predvsem zaradi oteženih pogojev financiranja negospodarskih investicij.
Ko je govor o letalskem prometu je v poročilu poudarjeno,
da so nastali v letu 1982 veliki
problemi glede devizne nelikvidnosti, pomanjkanja goriva
ter povečanja izgub v tekočem
poslovanju. Da bi izboljšali
preskrbo z gorivom je Zvezni
izvršni svet interveniral s posojili letalskim prevoznikom iz
deviznih rezerv.
V zračnem prometu so prav
tako ostala nerešena vprašanja poravnave dolgov do tujine
za znesek konvencijskih obveznosti pri prevozu naših potnikov na tujih relacijah, kar bo
treba intenzivno reševati v letu
1983.

Glede na to, da komite na
področju zvez opravlja dela v
zvezi s sistemom zvez, ki so
pomembne za varnost države
in tehnološko enotnost sistema zvez je v poročilu pregled
del, ki so bila opravljena v letu
1982.
Tako so bili med drugim rešeni problemi v zvezi s financiranjem in graditvijo CENTRAL
kablov, definirana so bila tehnična vprašanja v zvezi s uresničevanjem radijske relejne
zveze med Lovčenom, Južno
Italijo in Severno Afriko,
obravnavana so bila vprašanja
o potrebnosti in načinu priključitve naše države na evropski sistem prenosa podatkov EURONET. Poleg tega je komite sodeloval pri pripravi dolgoročne koncepcije razvoja
enotnih radijskih difuznih sistemov v SFRJ.
IZVAJANJE ZAKONOV
V delu poročila, ki se nanaša
na izvajanje zveznih zakonov,
predpisov in drugih aktov so
naštete aktivnosti komiteja v
letu 1982 na tem področju. Na
področju zračnega prometa se
pripravlja sprememba in dopolnitev zakona o zračni plovbi. Le-te naj omogočijo boljše
delovanje celotnega sistema v
letalstvu, boljšo razmejitev pristojnosti in uskladitev nekaterih zakonskih določb z mednarodnimi konvencijami.
S spremembami in dopolnitvami je prav tako predvideno
zmanjšanje števila predpisov s
tega področja in združevanja
posameznih
podzakonskih
predpisov, tako da je v letu
1983 pričakovati sprejem najprioritetnejših predpisov s stališča varnosti zračnega prometa.
Glede železniškega prometa
je komite sprejel podzakonske
predpise na podlagi zakona o
temeljih varnosti v tej prometni
panogi. Prav tako je bil sprejet
zakon o zagotavljanju sredstev
za financiranje jugoslovanskega dela proge Titograd-Skadar.
Komite je redno opravljal tudi vse zadeve in naloge, ki izvirajo iz zakona o prevozu v
mednarodnem cestnem prometu. V izvajanju tega zakona,
je poudarjeno v poročilu, se
pojavljajo določene motnje,
kot naprimer premajhno število specializiranih inšpekcijskih
delavcev, težavni pogoji za
kontrolo na mejnih prehodih v
turistični sezoni in njihova slaba opremljenost s cestno infrastrukturo.
Na področju pomorskega in
rečnega gospodarstva je bil
sprejet zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o po-

morski in notranji plovbi ter
trije spremljajoči predpisi, na
področju zvez pa so bile pripravljene lani spremembe in
dopolnitve zakona o temeljih
sistema zvez.
MEDNARODNO
SODELOVANJE
Ko je govor o mednarodnem
sodelovanju, je v poročilu poudarjeno veliko sodelovanje komiteja z mednarodnimi multilateralnimi Fn regionalnimi organizacijami v lanskem letu.
Komite je med drugim sodeloval z Evropsko ekonomsko
komisijo, sodeloval je pri delu
Mešanega komiteja SFRJ-EFTA, medtem ko je bilo sodelovanje z OECD, zaradi pomanjkanja sredstev tako, da je komite spremljal gradivo. V okviru sodelovanja s SEVje komite
sodeloval na dveh zasedanjih
stalne komisije za sodelovanje
na področju prometa. Prav tako so bili pripravljeni separati
o prometu v okviru Analize
ekonomskih odnosov Jugoslavije in držav v razvoju za VII.
konferenco šefov držav ali vlad
neuvrščenih držav in VI. UNCTAD. Komite je prav tako pripravil informacijo o sodelovanju balkanskih držav na področju prometa.
Na področju multilateralnega sodelovanja v letalskem
prometu je potekal največji del
sodelovanja z ICAO, ECAS in
komisijo SEV za civilno letalstvo. V okviru bilateralnega sodelovanja se je nadaljevalo delo za doseganje soglasja k
sporazumu o letalskem prometu med našo državo in ZDA.
Mednarodno sodelovanje v
pomorskem prometu je na
multilateralnem področju potekalo v mejah zmanjšanih
možnosti, kar je vplivalo na kakovost dela in naš prispevek k
mednarodnemu sodelovanju
na tem področju. Najzahtevnejša naloga je bila, kot je
poudarjeno v poročilu, da se
najdejo možnosti, da za to poklicani subjekti (ladjarji, uvozniki in izvozniki) uporabljajo
ratificirano konvencijo o kodeksu obnašanja pomorskih linijskih konferenc.
Prav tako so pripravljeni
predlogi za uresničitev obveznosti iz osimskih sporazumov
za vzpostavitev plovne poti Tržič-Gorica-Ljubljana, prispevek pa je bil dan tudi k jugoslovanskim-grškim pobudam za
graditev plovne poti Donava-Vardar-Egejsko rnorje.
S konkretnimi pobudami pri
pristojnih organih si je komite
prizadeval, da okrepi vlogo domačih prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu. Posebej je poudarjena pobuda za
poročevalec

oprostitev našim prevoznikom
tako imenovanih dnevnih pristojbin v ZR Nemčiji, angažiranje za ugodnejši carinski tretma našega cestnega tranzita
čez Turčijo in vzpostavitev redne cestne linije Beograd-Moskva.
IZVAJANJE
DOGOVOROV
Komite je posvetil posebno
pozornost izvajanju dogovorov in družbenih dogovorov s
področja prometa in zvez. Razen tega je dajal pobude in sodeloval pri pripravi več dogovorov s tega področja.
Njegova aktivnost je bila v
letu 1982 posebej usmerjena k
zagotavljanju izvajanja družbenega dogovora o prometni
politiki Jugoslavije. O družbenem dogovoru o splošnem načrtu zvez Jugoslavije in o problemih pri njegovem izvajanju
je bila pripravljena posebna informacija, ki jo je sprejel Zvezni izvršni svet.
Komite je med letom prav tako sprejemal ukrepe za odpravo problemov, ki so nastali v
zvezi z usklajevanjem družbenega dogovora o temeljih in
merilih za razdelitev in uporabo radijskih frekvenc v Jugo-
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slaviji. Pričakovati je, da bodo
sedanje težave premagane v
letu 1983.
V
okviru
operativnega
obravnavanja tekočih problemov je bila Zveznemu izvršnemu svetu poslana informacija
v zvezi z devizno nelikvidnostjo prometnih organizacij in intervencijami iz deviznih rezerv
ter intervencijami v preskrbovanju z gorivom. Razen tega
so bile poslane tudi informacije o posameznih vprašanjih s
področja mednarodnega sodelovanja v vseh prometnih
panogah.
V letu 1982 je komite uresničil tudi uspešno sodelovanje s
skoraj vsemi zveznimi organi
in organizacijami, s skupnostmi in panožnimi združenji.
SPLOŠNA OCENA
O STANJU
V poročilu je tudi splošna
ocena o stanju v prometu in
zvezah. Poudarjeno je da je s
stališča prometne varnosti veljavna zvezna regulativa v bistvu uredila vsa bistvena vprašanja. Izvajanje in uresničevanje sprejete politike, kar zadeva udeležence v prometu ni zadovoljivo, zaradi česar se kljub
splošnemu izboljšanju stanja

zvezi s plovnostjo in registrom
letal, z dovoljenji v civilnem letalstvu in drugimi vprašanji.
V poročilu je poudarjeno, da
je komite v letu 1982 v celoti in
uspešno opravil dela v zvezi s
plovnostjo in registrom, o čemer govori podatek, da je bilo
opravljenih okrog 4.500 upravnih strokovnih postopkov. Komite je prav tako izdal tudi
okrog 239.000 dovoljenj v mednarodnem cestnem prometu
in okrog 5.000 v rednem zračnem prometu.
V delu v zvezi z letalskimi
prekrški in pri raziskovanju
vzrokov nesreč je bilo lani rešenih 263 zadev, od tega 70 iz
leta 1981. Ostalo je nerešenih
97 zadev, ki bodo rešene letos.
V okviru vseh rešenih zadev je
bilo izdanih 172 odločb o kaznovanju pravnih in fizičnih
oseb, v 21 zadevah pa je bil
postopek ustavljen.
Lani je bilo raziskovanih 46
nesreč in 36 nezgod letal, v
katerih se je ponesrečilo šest,
devet pa je bilo poškodovanih.
Komite je intenzivno sodeloval
s pristojno francosko komisijo
UPRAVNO STROKOVNI pri raziskovanju vzroka nesreče letala IAA na Korziki, poPOSTOPEK
novno pa je potekala raziskava
Komite je v upravnem po- o vzroku trčenja letal nad Zastopku odločal o vprašanjih v grebom leta 1976.

varnosti v naši državi v zadnjih
treh ietih ne more reči, da je
prometna varnost zadovoljiva.
Zato bo treba sprejeti še dodatne ukrepe in aktivnosti, da
bi se raven prometne varnosti
pričela približevati ravni varnosti v drugih evropskih državah.
Na rednost in kakovost prometnih storitev je vplivala tudi
ekonomska situacija v državi
in tujini. Devizno poslovanje v
prometu je sistemsko rešeno
za vse prometne panoge, razen za potniški promet. Še vedno pa so problemi pri izvajanju predpisov na področju deviznega poslovanja ter likvidacije zaostalih dolgov iz prejšnjih let v vseh prometnih panogah.
Razen tega se na področju
pomorskega in rečnega prometa pojavljajo težave pri izvajanju mednarodnih instrumentov, ki so podlaga za uvajanje
nove ekonomske ureditve na
področju pomorskega prometa.
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• Največ pozornosti je komite lani namenil pripravi in realizaciji programa
ukrepov in dejavnosti za pridelavo žita, industrijskih rastlin in drugih poljščin
• Fizični obseg kmetijske proizvodnje je lani dosegel 7 odstotno stopnjo rasti
ali za 3 odstotka več od planirane
• Pridelava žitaric je bila lani za 14 odstotkov večja kot leta 1981, v živinoreji
pa se je proizvodnja povečala le za 3 odstotke
• Kljub rekordni pridelavi je bil odkup koruze manjši od načrtovanega
• V gozdarstvu je bila proizvodnja večja od načrtovane, tako da je ime
imela lesna
industrija zagotovljenih dovolj surovin
Zvezni komite za kmetijstvo od razlogov, da se pri izpolnje- dukcijskih materialov, predv- bilo tudi 30 spremljajočih
je poslal Skupščini SFRJ Poro- vanju nalog izgublja kontinui- sem tistih iz uvoza, na pnmer predpisov in spiskov priznanih
čilo o svojem delu v letu 1982. teta pri ustreznem vplivanju na mineralnih gnojil, kemičnih domačih in udomačenih sort.
Njegova obravnava sodi v pri- tržišče s kmetijskimi in pre- sredstev za varstvo rastlin, reZakon o varstvu rastlin pred
stojnost Zveznega zbora.
hrambenimi proizvodi. Komite zervnih delov za uvoženo me- boleznimi, ki ogrožajo vso drje sicer glede tržišča kmetij- hanizacijo in proteinske živin- žavo, se v glavnem izvaja, tako
DELOKROG KOMITEJA skih pridelkov sodeloval z dru- ske krme.
da je mogoče položaj na tem
gimi organi in asociacijami
Na področju gozdarstva je področju ugodno oceniti. IzjePoročilo uvodoma pojasnju- združenega dela. Vendar pa je Komite največ pozornosti na- ma
le nekateri pojavi steklije, da opravlja omenjeni Komi- res, da tržišče s temi pridelki ni menil spremljanju in planira- ne, so
kuge pernatih žite naloge s področij ekonom- urejeno, saj niti v rodovitnem nju proizvodnje in pripravi pla- vali, atipične
infekcijske anemije kopiskih, tehnično-tehnoloških in letu 1982 naš trg ni bil dobro na izvoza proizvodov.
tarjev in leukoze goved. Težadrugih vprašanj, ki so po- preskrbljen s kmetijskimi in
Zvezni komite za kmetijstvo ve pri njihovem preprečevanju
membna za razvoj kmetijstva prehrambenimi proizvodi.
pa je na področju vodnega go- nastajajo v glavnem zaradi main gozdarstva in za predelavo
Dosedanje izkušnje kažejo,
organiziral sodelo- terialnih razlogov, v nekaterih
kmetijskih pridelkov. Skrbi tu- pravi Poročilo, da je nujno tre- spodarstva
vanje s sosednjimi državami republikah in pokrajinah pa tudi za družbenoekonomske ba uravnotežiti ponudbo in glede režima voda, katerih vo- di zaradi pomanjkanja veteriodnose v kmetijstvu in na vasi, povpraševanje z usklajeno ak- dotoke preseka meja, ukvarjal narskih kadrov.
ki so pomembni za politiko tivnostjo v proizvodnji, prede- se je z obrambo pred poplavaIzvajanje dela Zakona o proenotnega razvoja te panoge. lavi in prometu s kmetijskimi in mi in ledom, varstvom voda metu
zdravil, ko gre za uporaNadalje se ukvarja z ekonom- prehrambenimi proizvodi. Po pred onesnaževanjem, delova- bo zdravil
v veterini, je zelo
skimi odnosi s tujino na po- sedanjem delokrogu Komiteja njem hidrotehničnih sistemov zahtevna naloga,
posebej
dročju kmetijstva, gozdarstva in organiziranosti drugih no- in usklajevanjem graditve po- ko gre za vprašanješeregistraciin vodnega gospodarstva. silcev teh nalog, sedaj to ni sameznih objektov.
je zdravil, izdajanje dovoljenj
Opravlja pa tudi naloge na po- zagotovljeno.
Poleg
tega
je
dal
pobudo,
da
in za vpliv na zagotavljanje
dročju varstva živali pred nav primorskih republikah pri- uvoznih preparatov za varstvo
lezljivimi boleznimi in varstva
pravijo intervencijske plane za živali.
rastlin pred boleznimi in škod- IZVAJANJE
preprečevanje
havarijskih
Kadar zadeva izvajanje Zaljivci, ko gre za ogrožanje na DOGOVORJENE
onesnaževanj morja z nafto.
kona o varstvu rastlin pred boobmočju vse države.
V okvire zelo razvitega me- leznimi in škodljivci, ki ogrožaV njegov delokrog sodi tudi POLITIKE
dnarodnega sodelovanja z 29 jo vso državo, je treba med
dajanja v promet sredstev za
Na področju primarne proi- evropskimi
Kitajsko, osrednjimi problemi omeniti
varstvo živali in rastlin, nadzo- zvodnje in predelave kmetij- Japonsko indržavami,
50 državami še premalo razvito prognostičrovanje pošiljk živalskega in skih pridelkov so bile najpo- v razvoju, pa okoli
tudi stiki s no obveščevalno službo na terastlinskega izvora prek držav- membnejše in najobsežnejše 15 različnimi sodijo
organizacijami.
renu. Ob pojavu nekaterih none meje, kontrola dela izvoz- dejavnosti Komiteja namenjevih bolezni (fomopsis na sončnih klavnic, kakor tudi prizna- ne pripravi in uresničitvi pronicah) in akutnih obolenj sladvanje sort kmetijskih in goz- grama ukrepov in akcij za proi- IZVAJANJE ZVEZNIH
korne pese, lahko pomanjkadnih rastlin.
zvodnjo žita, industrijskih in ZAKONOV
nje surovin za proizvodnjo
Ta organ določa tudi norme krmnih rastlin in drugih poljPoročilo v posebnem po- sredstev za varstvo rastlin prikakovosti za seme, in saditveni ščin. Nadalje je Komite večjo glavju
govori o izvajanju zvez- nese zelo negativne posledice
material, osnove režima voda, pozornost namenil spremlja- nih zakonov
področja kmetij- v letu 1983.
pomembnih za dve ali več re- nju realizacije posojila Medna- stva. Tako je smed
zapiV skladu z Zakonom o zagopublik oziroma pokrajin, kakor rodne banke za obnovo in ra- sano, da je bil nadrugim
podlagi
Za- tavljanju sredstev za prispevek
tudi za meddržavne vode in zvoj in perečim problemom v kona o priznavanju novih,
varstvo voda obalnega morja živinoreji in ribištvu, predlagal odobritvi uvajanja v proizvod- SFRJ k Svetovnemu programu
pred onesnaževanjem. Oprav- pa je tudi ukrepe za zagotovi- njo tujih sort in varstvu sort hrane, ki je lani znašal 225.000
lja pa tudi nekatere naloge na tev živinske krme in prepoved kmetijskih in gozdnih rastlin, ameriških dolarjev (v ustreznem dinarskem znesku), je bipodročju ljudske obrambe.
klanja mlade živine.
izpeljan postopek za priznanje lo poslano Siriji 93 ton mesnih
Očitno je, da je v delokrogu
Leta 1982 je Komite pripravil 80
novih
sort.
Pripravljenih
je
konzerv.
Komiteja poudarjen vidik te- več programov proizvodnje
hnično-tehnoloških in eko- hrane, kakor tudi ukrepe za
>OODOOGOOCOSOOCOOSCC<
nomskih rešitev, medtem ko pomladansko setev v letu »aooo
ne sodijo v njegovo pristojnost 1983. Kakor poudarja Poročilo ^ POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA
vprašanja plasmaja proizvo- je bil glavni problem pri izvajaZA KMETIJSTVO V LETU 1982
dov na domačem in tujem trži- nju teh programov pomanjkašču. To pa je med drugim eden nje nekaterih osnovnih repro- i
sooescosoaoccooooieoseooesoooooeeGcoGisoo
j
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Izvajanje Zakona o temeljih
režima voda, ki so pomembni
za dve ali več republik ali pokrajin in o meddržavnih vodah,
ni bilo posebnih težav. Nastale
so le zaradi neusklajenih stališč SR Bosne in Hercegovine
in SR Črne gore glede reke
Trebišnjice, tako da ni bil sprejet dogovor o temeljih režima
voda na medrepubliških vodotokih in o njihovi določitvi.
Poročilo Zveznega komitja
za kmetijstvo prav tako omenja, da je v skladu z izvajanjem
Družbenega dogovora o nakupu in vzdrževanju letal za gašenje gozdnih in drugih požarov v pripravi oblikovanje
končne odločitve o tem, kdo
bo v prihodnjem obdobju vzdrževal 4 posebna letala za te
namene.
POLOŽAJ
NA PODROČJU
KMETIJSTVA
Fizični obseg kmetijske
proizvodnje je lani dosegel 7
odstotno stopnjo rasti, načrtovana pa je bila 4 odstotna
stopnja. Povečanje pridelave
je bilo večje tako na družbenem kot na zasebnem sektorju. Najbolj je porasla rastlinska
proizvodnja: pridelava žitaric
za 14 odstotkov, sadjarstvo za
25, vinogradništvo je povečalo
pridelek za 35 odstotkov, medtem ko se je zmanjšala pridelava industrijskih rastlin za 10
odstotkov.
Ocenjena rast živinske prireje znaša 3 odstotke. V prašičereji se je povečala za 6 odstotkov, perutninarstvu za 4, medtem ko je stopnja rasti v govedoreji in ovčarstvu dosegla 1
odstotek. Poročilo pa opozarja, da precejšnje naraščanje
obsega kmetijske proizvodnje
ni spremljal ustrezno večji odkup. Tako je bilo odkupljenih
2,7 milijonov ton pšenice,
medtem ko je bil odkup koruze
manjši od načrtovanega, kar
ne bo ugodno vplivalo na obseg živinoreje v letu 1983.
O obsegu finančnih sredstev, angažiranih leta 1982, še
ni uradnih statističnih podatkov. Po oceni Komiteja pa vlaganja v primarno kmetijsko
proizvodnjo ne potekajo v
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skladu s prioritetami, ki jih določa Družbeni dogovor o
agroindustrijskem kompleksu.
Kreditiranje tekoče reprodukcije pa je bilo v glavnem
ustrezno.
Kljub povečanju cen kmetijskih pridelkov so še disparitete
med cenami posameznih proizvodov, kar je posledica posamičnega korigiranja proizvodnih cen.
Z doseženimi rezultati v
kmetijstvu v letu 1982 smo lahko zadovoljni, pravi Poročilo.
Bili pa bi lahko še boljši, če ne
bi bilo težav pri zagotavljanju
deviznih sredstev za pravočasen nakup reprodukcijskega
materiala iz uvoza, če ne bi
bilo nadalje težav s pravočasnim dogovarjanjem proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov in če bi pravočasno in
dosledneje izvajali zakonske
predpise o varstvu in izkoriščanju kmetijskih zemljišč.
VEČJA PROIZVODNJA
V GOZDARSTVU
V gozdarstvu je bila letos
1982 dosežena večja proizvodnja od planirane rasti (3,6 odstotne), in sicer pri proizvodnji
lesa za mehanično predelavo
za 7 odstotkov, lesa za kemično predelavo za 2 odstotka, tehnično 6 in drv za 17 odstotkov. Lesna industrija je bila torej dobro preskrbljena s surovinami. Hkrti je bilo za celulozno in papirno industrijo uvoženih 1,5 milijona kubičnih metrov mehkega celuloznega lesa listavcev in iglavcev.
Po predhodnih podatkih je
dosegel izvoz približno 900 milijonov dolarjev, uvoz pa okoli
370 milijonov dolarjev. Vendar
pa je pozitivni neto učinek v
višini 530 milijonov dolarjev za
okoli 87 milijonov dolarjev
manjši kot leta 1981.
Poročilo pravi, daje osrednji
problem proizvodnje na področju gozdarstva premajhna
odprtost gozdov s cestami, saj
imamo le 36,5 tisoč kilometrov
gozdnih cest. To pa je veliko
premalo, da bi proizvodnjo v
gozdarstvu mehanizirali, podobno kot v drugih državah.
Zaradi tega ostaja letno okoli

1,b milijona kubičnih metrov
posekanega, vendar neizkoriščenega lesa, ki bi bil primerna
surovina za proizvodnjo plošč
in v celulozni ter papirni industriji.
Veliko težav je tudi zaradi
pomanjkanja in dotrajanosti
mehanizacije in uvožene opreme, saj za njeno vzdrževanje ni
niti servisov in ne rezervnih
delov.
Lani so bili doseženi pomembni rezultati pri povečanju proizvodnje kontejnerskih
sadik, s katerimi pogozdujejo
prostovoljne mladinske delovne akcije, tako da se je celoten
obseg pogozdovanja povečal
na 45.676 hektarjev.
V SR Bosni in Hercegovini, v
SR Makedoniji, SR Srbiji, na
SAP Kosovo in v SAP Vojvodini so bili sprejeti tudi letni programi pogozdovanja. Sredstva
za to so bila zagotovljena z dogovori
družbenopolitičnih
skupnosti in OZD, uporabnikov gospodarskih in vseh drugih koristi gozdov.
Poročilo nadalje omenja, kako je Komite, v sodelovanju z
drugimi organi in organizacijami, spodbudil pripravo samoupravnega sporazuma o
združevanju sredstev za izdelavo prototipa domačega gozdnega zglobnega traktorja, kar
je že dalo pozitivne rezultate.
REŠEVANJE
UPRAVNIH ZADEV PRI
IZVAJANJU
NADZORSTVA
Glede varstva živali je Komite obravnaval 69 prijav ža registracijo zdravil pri uporabi v
veterini, med katerimi jih je 42
dal v ponovno raziskovanje. V
okviru nadzorovanja uvoza živali, živalskih proizvodov in
surovin, je Komite izdal 6.000
rešitev.
Na področju varstva rastlin
pa je Komite izdal 1.243 odločb o prepovedi uvoza pošiljk
njihove oporečnosti. Sprejel je
tudi 49 rešitev o odobritvi uvoza reprodukcijskega materiala
za potrebe znanstvene službe.
Pri izvajanju upravnega nadzorstva na področju varstva živali, je bila opravljena kontrola
in evidentiranje zaščite za 43

nalezljivih bolezni. Na 59 mejnih prehodih pa je bilo pregledanih 84.528 pošiljk. Inšpektorji so izdali 117 odločb o prepovedi prometa prek meje.
Opravljeni so bili tudi 4 pregledi v 12 izvoznih klavniških objektih, izdanih pa je bilo tudi 59
odločb o oblikovanju komisije
za pregled klavničnih objektov.
Skupaj
z
inšpekcijami
Evropske gospodarske skupnosti, ZR Nemčije in ZDA je
prav tako potekalo nadzorovanje. Izdanih je bilo 90 odločb o
prepovedi izvoza svežega mesa v države članice Evropske
gospodarske skupnosti.
Na mejnih prehodih je bilo
pregledanih okoli 150.000 pošiljk rastlin, ki so tehtale 4,5
milijona ton, prav tako pa je
bilo pregledanih 2,7 milijona
kubičnih metrov lesa.
PREDLOGI
ZA REŠEVANJE
PROBLEMOV
Zaključni del Poročila prinaša predloge za rešitev sedanjih
problemov. Predlaga med drugim, da bi v programu dejavnosti za preobrazbo zvezne
uprave zajeli spremembo delokroga Zveznega komiteja za
kmetijstvo in poskrbeli za zaokrožitev njegove funkcije na
področju proizvodnje, predelave, prometa in rezeiv s kmetijskimi in prehrambenimi
proizvodi.
V celoti je treba tudi popolniti delovna mesta s strokovnimi in kvalificiranimi kadri, saj
bo le tako lahko Komite pravočasno in kakovostno opravljal
svoje naloge. To je še toliko
pomembnejše zaradi tega, ker
je pri nalogah razvoja in pogojev gospodarjenja v kmetijstvu
in prehrambeni industriji predvidenih 20 izvajalcev, dejansko pa jih dela le 14, ki ne
morejo uspešno opravljati zelo
zahtevnih nalog iz Programa
• ekonomske stabilizacije na
agrarnem področju.
Ne nazadnje pa je nujno treba pripraviti tudi ustrezne študije in konkretne projekcije za
uresničevanje ciljev Dolgoročnega
programa
razvoja
agroindustrijske proizvodnje.
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Ranko Djukič (predsednik), dr. Trajče Grujoski. Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris
Stefanovski AleksandarMiškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa
• - '00-845-50204 - Naročninske
*. * • . zadeve: °telefon
^ena (061)
P°samezne
ga izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije Ljubljana,
219-914

