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SKUPŠČINE SER JUGOSLAVIJE u— 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ 
ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
30. januarja 1935 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta skiicani za sredo, 30. januarja 1985, je razširjen 
z obravnavo: 

- predloga zakona o spremembah zakona o posebnem 
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proiz- 
vodov in storitev (ESA 631): 

- predioga za izdajo zakona o plačevanju doplačilne 
poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih pole- 
tih, Planica 1985«, s predlogom zakona (ESA 626): 

- predloga programa dela Zbora združenega dela za leto 
1985 in programa dela Zbora občin za leto 1985 - nadaljeva- 
nje obravnave: 

- soglasij k statutom: 
- k statutu Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geo- 

dezijo v Ljubljani - visoKošolske delovne organizacije, 

- k statutu Visokošolske temeljne organizacije združe- 
nega dela Arhitektura, 

- k statutu Visokošolske temeljne organizacije združe- 
nega dela Gradbeništvo in geodezija; 

- soglasja k spremembi imena Visokošolske temeljne 
organizacije Elektrotehnika v Visokošolsko temeljno organi- 
zacijo Elektrotehnika, računalništvo in informatika Tehniške 
fakultete v Mariboru. 

V PRIHODNJI ŠTEVILKI 
POROČEVALCA 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije 

Prosimo, da nam čim prej sporočite število potrebnih 
izvodov Poročevalca na naslov: Uredništvo Poročevalca, 
Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, tel. 217- 
123. 

VSEBINA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom 
zakona (ESA-628) str. 2 

o *p^o gr a m u^st atistič n i h raziskovanj Socialistične republike Slovenije v letu 1985 
(ESA-627) str. 10 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije (ESA-598) str. 23 

Iz Skupščine SFRJ 

Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFR Jugoslaviji v 
letu 1985 - AS 451 str. 27 

OSNUTEK RESOLUCIJE o _ . . . +. . 
o razvoju in napredku znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji str. 33 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodiščih združenega dela 

o osnutkom zakona (ESA-628) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 27.12. 
1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA Z 
OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 
Veljavni republiški zakon o sodiščih združenega dela 

(Uradni list SRS, št. 38/74) v skladu z načeli, določenimi v 
zveznem zakonu o sodiščih združenega dela, ureja polo- 
žaj, organizacijo, ustanovitev, pristojnosti, sestavo in 
poslovanje teh organov v naši republiki. V teku desetlet- 
nega izvajanja zakona so se sodišča združenega dela v 
naši republiki kot samoupravna sodišča že močno uvelja- 
vila. 

Težnja po nadaljnjem razvoju in uveljavitvi sodišč zdru- 
ženega dela ter potreba po nadaljnjem izboljševanju učin- 
kovitosti dela teh sodišč, zlasti še posebnih sodišč združe- 
nega dela, zahteva dopolnitev zakona o sodiščih združe- 
nega dela v posameznih določbah. Zaradi večje racionali- 
zacije dela bi bilo potrebno dograditi sistem zagotavljanja 
sredstev za delo sodišč združenega dela prve stopnje, 
prilagoditi sestavo senatov družbeni pomembnosti in 
zahtevnosti posameznih vrst zadev, uvesti obveznost ude- 
ležencev, da v nekaterih postopkih prispevajo del stroškov 
poslovanja sodišča, predvsem pa vnesti nekatere določbe 
o postopku, ki bi v reševanje sporov, ki se nanašajo na 
denarne obveznosti, izvirajoče iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov, vnesle več smotrnosti in 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

ekonomičnosti, kar bo pomembno zlasti za učinkovitost 
dela posebnih sodišč združenega dela na področjih mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbenega pomena (mož- 
nost izdaje plačilnih nalogov, odločanja po sodniku posa- 
mezniku v sporih majhne vrednosti ter izdaje odločbe na 
podlagi pripoznave in odločbe zaradi izostanka). 

Nekatere spremembe in dopolnitve republiškega 
zakona so potrebne zaradi uskladitve z novim zveznim 
zakonom o sodiščih združenega dela (Uradni list SFRJ št 
38/84), ki je začel veljati 11. septembra 1984. Novi zvezni 
zakon je na novo opredelil nekatera temeljna načela in 
položaj sodišč združenega dela v enotnem sistemu sod- 
stva ter določil načela o ustanovitvi pristojnosti in sestavi 
sodišč, ki so splošnejša od doslej veljavnih, kar odpira 
potrebo po ustrezni zakonodajni ureditvi v republiškem 
zakonu. 

Spremembe in dopolnitve republiškega zakona pa nare- 
kujejo tudi nekateri kasneje sprejeti zakoni, zlasti zakon o 
združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76 in 57/83) 
zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83) in 
zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije ter o republiških upravnih oroanih 
(Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82). 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako 
izvajanje zakona ne bo zahtevalo povečanja administrativ- 
nih del in nalog. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih 

združenega dela 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o sodiščih združenega dela je v drugem 
odstavku 281. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da zakon 
ureja ustanovitev, pristojnosti in sestavo sodišč združenega 
dela, in v 11. točki 321. člena ustave SR Slovenije, na polagi 
katere Skupščina SR Slovenije ureja v okviru pravic in dolžno- 
sti republike z zakonom tudi posebne sodne postopke. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Veljavni republiški zakon o sodičih zruženega dela (Uradni 
list SRS, štev. 38/74) v skladu z načeli, določenimi v zveznem 

zakonu o sodiščih združenega dela, ureja položaj, organiza- 
cijo, ustanovitev, pristojnost, sestavo in poslovanje sodišč 
združenega dela v naši republiki. S tem zakonom je bilo v naši 
republiki ustanovljeno deset splošnih sodišč združeneqa dela 
kot sodišč prve stopnje ter Sodišče združenega dela SR 
Slovenije kot najvišje sodišče združenega dela v republiki, ki v 
nekaterih zadevah odloča na prvi in zadnji stopnji v pretež- 
nem številu zadev pa kot sodišče druge stopnje. V skladu z 
določbami tega zakona ter z določbami republiških zakonov 
ki urejajo posamezna področja družbenih razmerij so samo- 
upravne interesne skupnosti v naši republiki ustanovile doslej 
tudi šest posebnih sodišč združenega dela ki kot sodišča 
prve stopnje rešujejo spore s posameznih področij družbeno- 
ekonomskih in samoupravnih odnosov (pokojninsko in inva- 
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lidsko zavarovanje, zdravstvo in socialno varstvo, raziskova- 
nje, izobraževanje, kultura, telesna kultura). Samoupravne 
interesne skupnosti stanovanjskega gospodarstva priprav- 
ljajo ustanovitev posebnega sodišča združenega dela za reše- 
vanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
razmerij s stanovanjskega področja. 

V teku desetletnega izvajanja zakona so se sodišča združe- 
nega dela v naši republiki kot samoupravna sodišča že močno 
uveljavila, saj vsako leto rešujejo skupno že preko 10.000 
zadev, od tega posebna sodišča združenega dela okrog 1.500 
zadev. V sodiščih združenega dela opravlja sodno funkcijo 
preko 1000 delavcev, delovnih ljudi in občanov, od tega je v 
delovnem razmerju pri sodiščih združenega dela le 40 sodni- 
kov: podružbljanje sodne funkcije sodišč združenega dela je 
doseglo zelo širok obseg in s tem v celoti potrdilo načela, na 
katerih je bil zgrajen veljavni zakon. 

Težnja po nadaljnjem razvoju in uveljavitvi sodišč združe- 
nega dela ter potreba po nadaljnjem izboljševanju učinkovito- 
sti dela teh sodišč, zlasti še posebnih sodišč združenega dela. 
zahteva, da se zakon o sodiščih združenega dela v posamez- 
nih določbah dopolni. Zaradi večje racionalizacije dela bi bilo 
potrebno dograditi sistem zagotavljanja sredstev za delo 
sodišč združenega dela prve stopnje prilagoditi sestavo 
senatov družbeni pomembnosti in zahtevnosti posameznih 
vrst zadev, uvesti obveznost udeležencev, da v nekaterih 
postopkih prispevajo del stroškov poslovanja sodišča, pred- 
vsem pa vnesti v zakon nekatere določbe o postopku pred 
temi sodišči, ki bi v reševanje sporov, ki se tičejo denarnih 
obveznosti, izvirajočih iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih razmerij, vnesle več smotrnosti in ekonomič- 
nosti. kar bo pomembno zlasti za učinkovitost dela posebnih 
sodišč združenega dela na področjih materialne proizvodnje, 
ki je posebnega družbenega pomena. 

Po obširni obravnavi je bil 11. julija 1984 sprejet nov zvezni 
zakon o sodiščih združenega dela (Uradni list SFRJ. št. 38 84, 
v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), ki je začel veljati 11. 
septembra 1984. Zvezni zakon je na novo opredelil nekatera 
temeljna načela in položaj sodišč združenega dela v enotnem 
sistemu sodstva ter določil načela o ustanovitvi, pristojnosti 
in sestavi sodišč združenega dela. s čemer je republikam v 
večji meri kot v dosedanjem zveznem zakonu omogočeno 
opredeljevanje funkcij sodišč združenega dela in funkcij dru- 
gih samoupravnih sodišč. Poleg določb o pristojnosti sodišč 
združenega dela so splošnejše kot doslej tudi nekatere druge 
določbe zveznega zakona, kar odpira potrebo po ustrezni 
zakonodajni ureditvi v republiškem zakonu. Republiški zakon 
je potrebno uskladiti z novimi določbami zveznega zakona, 
pri čemer bo v zakonu treba zlasti podrobneje opredeliti 
pristojnost sodišč združenega dela. krog družbenih subjek- 
tov, katerim so sodišča dolžna poročati o družbenih odnosih 
in pojavih, urediti določbe o zbornosti sojenja ter uvesti 
inštitut občne seje pri Sodišču združenega dela SR Slovenije. 

Poleg uskladitve z zveznim zakonom narekujejo spre- 
membe in dopolnitve republiškega zakona tudi nekateri drugi 
kasneje sprejeti zakoni, zlasti zakon o združenem delu (Ura- 
dni list SFRJ. št. 53,76 in 57 83). zakon o delovnih razmerjih 
(Uradni list SRS. št. 24 83) in zakon o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (Uradni- list SRS. št. 24 79 in 12 82). 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z 
ZAKONOM, IN POGLAVITNE REŠITVE 

1. Na podlagi novega zveznega zakona je s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami republiškega zakona potrebno 
poleg uskladitev besedila urediti zlasti naslednja vprašanja: 

- opredeliti sodišča združenega dela prve stopnje kot 
sodišča združenega dela. ki se ustanovijo za območje ene ali 
več občin, in sodišča združenega dela. ki se lahko ustanovijo 
za reševanje določenih vrst sporov iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov. Zvezni zakon je opustil delitev 
sodišč združenega dela na splošna in posebna, vendar 
menimo, da bi v republiškem zakonu takšno delitev glede na 
nespremenjeno pristojnost ene in druge vrste sodišč ohranili: 

- razširiti krog organov oziroma organizacij, katerim dajejo 
sodišča pri opravljanju svoje funkcije spremljanja in prouče- 
vanja družbenih odnosov in pojavov predloge za zagotavlja- 
nje ustavnosti in zakonitosti, družbene odgovornosti :n socia- 

listične morale, na sindikalno organizacijo in družbenega 
pravobranilca samoupravljanja (4. člen), ker to kot načelno 
opredelitev določa 9. člen zveznega zakona; 
- črtati določbe o imuniteti sodnikov v republiškem zakonu 

(7. člen), ki niso več potrebne, ker so podrobno razdelane v 4. 
členu zveznega zakona; 

- ker se republiški zakon pri določanju pristojnosti sodišč 
združenega dela sklicuje na prejšnji zvezni zakon, ki je prene- 
hal veljati, in je z novim zveznim zakonom določanje pristoj- 
nosti teh sodišč bolj prepuščeno republikam in avtonomnim 
pokrajinam, bi zakon pristojnost sodišč združenega dela 
opredelil podrobneje; ob tem pa se ne bi bistveno spreminjal 
obseg pristojnosti splošnih oziroma posebnih sodišč združe- 
nega dela; 

- glede na določbo drugega odstavka 12. člena zveznega 
zakona bi bilo treba v zakon vnesti-kot akt, s katerim se lahko 
ustanovi, posebno sodišče združenega dela, tudi zakon; 
- ker zvezni zakon uvaja pri sodiščih združenega dela, 

ustanovljenih za območje republike oz. avtonomne pokrajine, 
inštitut občne seje bi bilo potrebno v zakon vnesti določbe o 
sestavi in pristojnosti občne seje Sodišča združenega dela SR 
Slovenije, ki bi imela podobno funkcijo kot občna seja vrhov- 
nih sodišč; 

- glede na prehodno določbo 24. člena zveznega zakona, 
da republiški zakon določi rok za prenehanje veljavnosti 
določbe, po kateri je za sodnika sodišča združenega dela 
lahko izvoljen tudi sodnik rednega sodišča, bi bilo treba 
zakon dopolniti s takšno določbo, kolikor ne bi bilo sprejeto 
stališče, da naj za prenehanje veljavnosti tega določila velja 
skrajni rok, ki ga določa zvezni zakon (11. september 1986). 

2. Nekatere določbe zakona bi bilo potrebno spremeniti ali 
dopolniti zaradi uskladitve z zakoni, ki so bili uveljavljeni po 
njegovem sprejemu, nekaj določb pa iz razlogov, ki jih nare- 
kuje izvajanje zakona v deloma spremenjenih družbenih ra- 
zmerah: 

- sedanja ureditev zagotavljanja sredstev za delo splošnih 
sodišč združenega dela (9. člen) v praksi povzroča težave. Ker 
posamezna sodišča pokrivajo območja več občin, ki nimajo 
skupnega usklajevalnega organa oziroma telesa, se morajo 
sodišča v zvezi z zagotavljanjem sredstev dogovarjati z vsako 
občino posebej, kar pa ni racionalno. Treba bi bilo določiti, da 
se občine dogovorijo; katera od njih bo opravljala funkcijo 
usklajevanja; 

- praksa je opozorila na delno nesprejemljivost načela, ki 
je uzakonjeno v 10. členu zakona, po katerem udeleženci v 
postopku pred sodiščem združenega dela ne plačujejo taks. 
Nekateri udeleženci zahtevajo sodno varstvo pravic tudi v 
primerih, ki glede na njihovo nepomembnost ne bi sodili pred 
sodišče združenega dela, ali pa v zahtevkih, ki jih postavljajo v 
predlogih, močno pretiravajo, ker vedo, da jih nič ne stane, če 
svoje procesne pravice zlorabljajo. Tudi v vseh takih zadevah 
mora sodišče združenega dela po uradni dolžnosti postopek 
izpeljati v celotnem obsegu, zaradi česar trpi delo na drugih, 
po svoji vsebini pomembnejših oziroma bolj utemeljenih spo- 
rih. Zato bi bilo potrebno vsaj za postopke v določenih vrstah 
sporov vpeljati plačevanje sorazmernega dela stroškov, ki 
nastajajo s poslovanjem sodišča; 
- zaradi zagotavljanja bolj izenačenih pogojev za delo 

sodišč združenega dela prve stopnje bi bilo smotrno zadolžiti 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, da izdela 
okvirna merila kot strokovno podlago za določanje števila 
sodnikov pri teh sodiščih; 

- akt o notranji organizaciji in delu ter akt o sistemizaciji 
del in nalog sodišč bi bilo treba v zakonu podrobneje urediti v 
skladu z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih (21. člen); 

- ker se je v praksi Sodišča združenega dela SR Slovenije 
določba prvega odstavka 25. člena zakona, da sodišče v vseh 
zadevah sodi v senatu petih sodnikov, izkazala kot preveč 
toga in neracionalna, bi jo bilo treba spremeniti tako, da bi 
sodišče v nekaterih vrstah zadev odločalo v senatu treh so- 
dnikov; 

- prvi odstavek 31. člena zakona bi bilo potrebno uskladiti 
z obveznostmi, ki jih je SFRJ sprejela z ratifikacijo 111. kon- 
vencije Mednarodne organizacije dela, ki se nanaša na diskri- 
minacijo glede zaposlovanja in poklica. Zaradi uskladitve 
zakona s to konvencijo je potrebno iz zakona tudi črtati 
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razrešitveni razlog moralnopolitične neprimernosti za oprav- 
ljanje funkcije (6. točka 41. člena); 

- glede na razpoložljive kadrovske možnosti bi razrešitveni 
razlog, ki je v zakonu opredeljen kot fakultativen (izpolnitev 
pogojev za polno osebno pokojnino), spremenili v obvezni 
razlog za razrešitev: 
- določbe o socialni varnosti nosilcev funkcij, ki so v delov- 

nem razmerju pri sodišču združenega dela, bi bilo potrebno 
uskladiti z ustreznimi določbami zakona o sistemu državne 
uprave in s tem položaj sodnika izenačiti z delavcem v združe- 
nem delu oziroma v državni upravi. 

Zahteva po učinkovitosti in racionalnosti postopka pred 
posebnimi sodišči združenega dela narekuje po oceni predla- 
gatelja uzakonitev možnosti izdajanja plačilnih nalogov, mož- 
nosti odločanja po sodniku posamezniku v sporih zaradi 
neplačanih denarnih obveznosti, ki ne presegajo 50.000 din, 
skrajšanega postopka v sporih majhne vrednosti ter izdaje 
odločbe na podlagi pripoznave in odločbe zaradi izostanka. 
Poleg izrecnih določb, s katerimi naj bi zakon uvedel te 

inštitute v postopek pred posebnimi sodišči združenega dela, 
bi bila uporaba teh inštitutov urejena tudi z napotitvijo na 
smiselno uporabo ustreznih določb zakona o pravdnem po- 
stopku. 

Poleg teh sprememb in dopolnitev bi bilo-treba ob spre- 
membi zakona vanj vnesti še posamezne spremembe oziroma 
dopolnitve, ki predstavljajo pretežno redakcijsko uskladitev 
zakona z veljavno zakonodajo. 

IV. FINANČNE IN OSTALE POSLEDICE 
Glede na to, da se s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami ne razširja organizacija in pristojnost sodišč združe- 
nega dela ter da so spremembe usmerjene predvsem v racio- 
nalizacijo poslovanja teh sodišč, za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahtevalo 
povečanja administrativnih del in nalog. 

Za izvajanje zakona niso predvideni in ne bodo izdani novi 
izvršilni predpisi. 

OSNUTEK ZAKONA 

s spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih 

združenega dela 

1. čien 
V zakonu o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, 

št.38/74) se naslov »I. Splošne določbe« spremeni tako da se 
glasi: »I. UVODNE DOLOČBE«. 

2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: »V SR 

Sloveniji opravljajo sodno funkcijo kot sodišča združenega 
dela prve stopnje sodišča združenega dela, ki se ustanovijo za 
območje ene ali več občin, in sodišča združenega dela, ki se 
lahko ustanovijo za reševanje določenih vrst sporov iz druž- 
benoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov (v nadalj- 
njem besedilu: sodišča oziroma splošna in posebna so- 
dišča).« 

V drugem odstavku se št. »24/74« nadomesti s št. »38/84« 
Varianta: V predlaganem besedilu prvega odstavka se 

črtata besedi »prve stopnje«. 

3. člen 
V 4. členu se besedilo »ki so pomembni za uresničevanje 

njihovih funkcij« nadomesti z besedilom »ki so pomembni za 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine«. Za bese- 
dama »družbenopolitičnih skupnosti« se postavi vejica in 
doda besedilo »sindikalni organizaciji in družbenemu pravo- 
branilcu samoupravljanja«. 

4. člen 
V prvem odstavku 5. člena in v 6. členu se besedilo »ki imajo 

lastnost delavca v združenem delu« nadomesti z besedilom 
»ki so v delovnem razmerju«. 

5. člen 
7. člen se črta. 

6. člen 
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Občine, 

za območje katerih je sodišče ustanovljeno, z dogovorom 
določijo višino in način zagotavljanja sredstev za delo sploš- 
nih sodišč združenega dela. V dogovoru določijo tudi občino, 
ki bo skrbela, da bodo občine sredstva zagotavljale uskla- 
jeno.« Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

7. člen 
V 10. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek ki 

se glasijo; 
»V sporih zaradi neplačanih denarnih obveznosti, razen v 

sporih o samoupravnih pravicah in obveznostih iz delovnih 
razmerij delavcev v združenem delu, so udeleženci v 
postopku dolžni piačati del stroškov, ki nastanejo pri poslova- 
nju sodišča. Zakon lahko določi tudi druge vrste sporov v 
katerih so udeleženci v postopku dolžni plačati del stroškov 

Višino stroškov, ki so jih dolžni plačati udeleženci v 
postopku, določi sodišče glede na trajanje in zahtevnost 
postopka ter glede na gmoine razmere udeležencev v višini 
od 500 do 30.000 din. 

Sodišče naloži plačilo stroškov tistemu oziroma tistim ude- 
ležencem v postopku, ki so povzročili potrebo po varstvu 
pravic pri sodišču. Če sodišče ugotovi, da zahteva za varstvo 
pravic pri sodišču ni bila upravičena, naloži plačilo stroškov 
tistemu udeležencu, ki je predlagal uvedbo postopka.« 

8. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošna sodišča združenega dela prve stopnje odločajo v 

sporih iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov, če ni v zakonu oziroma v samoupravnem aktu v 
skladu z zakonom določeno, da o njih odloča drugo sodišče 
združenega dela ali drugo samoupravno sodišče. 

Za spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov se štejejo po tem zakonu zlasti spori: 

1. iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odno- 
sov, ki nastanejo v zvezi z organiziranjem posebne samo- 
upravne enote v delovni organizaciji v ustanovitvi, organizira- 
njem in izločitvijo temeljnih organizacij združenega dela, 
združitvijo v delovno organizacijo, skupnost ali drugo obliko 
združevanja organizacij združenega dela ter razdelitvijo, spo- 
jitvijo ali pripojitvijo organizacij združenega dela in s samo- 
upravnimi sporazumi, drugimi samoupravnimi splošnimi akti, 
pogodbami in posamičnimi akti, ki urejajo te odnose. 

2. o samoupravni pravici organiziranja temeljnih organiza- 
cij združenega dela in o drugih samoupravnih pravicah delav- 
cev v delovnih skupnostih za opravljanje del skupnega 
pomena v organizacijah združenega dela in drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev, 

3. o samoupravnih pravicah in obveznostih iz razmerij 
samoupravne oziroma obvezne združitve dela in sredstev 
organizacij združenega dela s področja prometa blaga in 
storitev ter proizvodnih in drugih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij po- 
trošnikov, 

4. iz odnosov pri pridobivanju dohodka ter razporejanju 
dohodka in čistega dohodka, 

5. o samoupravnih pravicah in dolžnostih organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega 
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družbenega pomena, in predstavnikov družbene skupnosti v 
teh organizacijah glede upravljanja dejavnosti oziroma zadev 
posebnega družbenega pomena. 
6. o samoupravnih pravicah in dolžnostih iz razmerij svobo- 
dne menjave dela med delavci v organizacijah združenega 
dela, ki opravljajo družbene dejavnosti oziroma v organizaci- 
jah združenega dela materialne proizvodnje, in delovnimi 
ljudmi, oziroma njihovimi organizacijami združenega dela in 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, katerih potrebe in 
interese zadovoljujejo. 

7. o samoupravnih pravicah in dolžnostih delovnih ljudi, 
organizacij in drugih uporabnikov v samoupravnih interesnih 
skupnostih oziroma v njihovih temeljnih skupnostih in eno- 
tah, v katerih kot njihovi člani zadovoljujejo svoje potrebe in 
interese, kakor tudi o samoupravnih pravicah in dolžnostih 
članov združenj samoupravnih interesnih skupnosti. 

8. o samoupravnih pravicah in dolžnostih v zvezi z upravlja- 
njem in poslovanjem bank. finančnih organizacij, ki se ukvar- 
jajo z zbiranjem hranilnih vlog. zavarovalnih oziroma rizičnih 
skupnosti, 

9. o samoupravnih pravicah in dolžnostih kmetov in drugih 
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi srestvi v lasti občanov, iz razmerij združitve 
dela in sredstev ali drugih oblik sodelovanja z organizacijami 
združenega dela, 

10. o samoupravnih pravicah in dolžnostih delovnih ljudi v 
delovnih skupnostih, v katerih združujejo delo in sredstva za 
opravljanje umetniške, kulturne, odvetniške ali druge 
poklicne dejavnosti, 

11. v zvezi z medsebojno skladnostjo samoupravnih sploš- 
nih aktov, 

12. o kršitvah pravic in obveznosti na podlagi družbene 
lastnine, 

13. o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev iz 
delovnih razmerij v združenem delu. 

14. o zakonitosti arbitražnih odločb oziroma odločb razso- 
dišč, izdanih v sporih iz družbenoenokomskih in drugih 
samoupravnih odnosov.« 

Varianta: 11. člen se spremeni tako. da se glasi: 
»Splošna sodišča odločajo v sporih iz 16. in 17. člena 

zakona o sodiščih združenega dela (Uradni list SFRJ št. 38/ 
84). 

Splošna sodišča prve stopnje so izključno pristojna za 
j, spore o samoupravnih pravicah in obveznostih iz delovnih 

razmerij« 

9. člen 
V 12. členu se besedilo »razen v sporih iz 19. člena zvez- 

nega zakona o sodiščih združenega dela« nadomesti z bese- 
dilom »razen v sporih iz 13. in 14. točke 11. člena tega 
zakona.« 

Varianta: Če bo sprejeta varianta k 8. členu, se 9. člen glasi: 
V 12. členu se besedilo »razen v sporih iz 19. člena zveznega 
zakona o sodiščih združenega dela« črta. 

10. člen 
V 13. členu se besedilo druge alinee spremeni tako. da se 

glasi: 
»- odloča na prvi in zadnji stopnji v sporih o zakonitosti 

aktov skupčin družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi je 
odrejen začasni ukrep družbenega varstva samoupravnih pra- 
vic in družbene lastnine.« 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
»- odloča o izrednih pravnih sredstvih v primerih, ki jih 

določa zvezni zakon,« 
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 

11. člen 
V 14. členu se besedilo »po 20. in 21. členu« nadomesti z 

besedilom »po členih 20 do 23«. 

12. člen 
Naslov za 15. členom se spremeni tako. da se glasi: 
»III. USTANOVITEV IN ORGANIZACIJA«. 

13. člen 
V 6. točki 16. člena se beseda »Maribor« nadomesti z 

besedilom »Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor 
Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno«. 

14. člen 
18. člen se dopolni tako, da se glasi: 
»Posebno sodišče se ustanovi z zakonom oziroma samo- 

upravnim aktom v skladu z zakonom.« 
Doda se nov drugi odstavek, k! se glasi: 
»Samoupravni akt o ustanovitvi sodišča vsebuje zlasti 

določbe o 
- uradnem imenu in sedežu sodišča, 
- pristojnosti sodišča, 
- stroških postopka pred sodiščem v skladu z zakonom, 

- številu sodnikov ter načinu njihove izvolitve oziroma ra- 
zrešitve, 

- načinu zagotavljanja sredstev za delo sodišča.« 

15. člen 
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Republiški sekretariat za pravosodje in upravo izdela 

okvirna merila za določanje števila sodnikov, ki so v delovnem 
razmerju v sodišču.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

16. člen 
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Število delavcev določi akt o sistemizaciji del in n^log 

sodišča, lahko pa tudi samoupravni akt o ustanovitvi poseb- 
nega sodišča.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
• »Notranjo organizacijo sodišča se določi z aktom o organi- 

zaciji in delu sodišča, lahko pa tudi s samoupravnim aktom o 
ustanovitvi posebnega sodišča.« 

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti 
odstavek, ki se glasijo: 

»Z aktom o organizaciji in delu sodišča se določi tudi način 
organiziranja in vodenja dela, programiranja in opravljanja 
del in nalog ter pooblastila in odgovornosti delavcev pri 
njihovem opravljanju. 

Naziv in razpored del in nalog z njihovim opisom za vsakega 
delavca ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje posamez- 
nih del in nalog, skupno število delavcev, potrebnih za oprav- 
ljanje del in nalog, in število pripravnikov, ki se sprejemajo v 
delovno razmerje, se določi z aktom o sistemizaciji del in 
nalog sodišča. 

Akt o notranji organizaciji in delu sodišča ter akt o sistemi- 
zaciji del in nalog izda po predhodnem mnenju delovne skup- 
nosti predsednik sodišča v soglasju z izvršnim svetom pri- 
stojne skupščine družbenopolitične skupnosti oziroma v 
soglasju z organom pristojne skupščine samoupravne intere- 
sne skupnosti, določenim v samoupravnem aktu o ustanovitvi 
posebnega sodišča.« 

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, 
osmi in deveti odstavek. 

Varianta: Besedilu predlaganega novega šestega odstavka 
se doda še besedilo »ob sodelovanju organizacije Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva in sindikata.« 

17. člen 
23. člen se črta. 

18. člen 
V prvem odstavku 24. člena se črta beseda »praviloma«, 

pika pa se nadomesti z vejico in se doda besedilo »če zakon 
ne določa drugače.« 

V petem odstavku se besedilo »ki imata lastnost delavca v 
zruženem delu« nadomesti z besedilom »ki sta v delovnem 
razmerju«, besedilo »ki imajo lastnost delavca v združenem 
delu v katerem koli sodišču« pa z besedilom »ki so v delov- 
nem razmerju v sodišču.« 

19. člen 
V prvem odstavku 25. člena se pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »v sporih o samoupravnih pravicah in obvezno- 
stih delavcev iz delovnih razmerij v združenem delu pa v 
senatu treh sodnikov.« 
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20. člen 
Za 25. členom se dodata nova 25. a in 25 b. člen, ki se 

glasita: 
25. a člen 

Sodišče združenega dela SR Slovenije ima občno sejo, ki jo 
sestavljajo predsednik in vsi sodniki tega sodišča. 

Občno sejo skliče in vodi predsednik Sodišča združenega 
dela SR Slovenije ali od njega pooblaščeni sodnik. 

Občna seja veljavno sklepa, če je navzoča večina sodnikov. 
Skiep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodnikov Sodišča 
združenega dela SR Slovenije. 

25. b člen 
Občna seja: 

- sprejema pravna mnenja in stališča o vprašanjih, 
pomembnih za enotno uporabo pravnih pravil, 

- obravnava obvestila in daje mnenja Skupščini SR Slove- 
nije o pojavih in problemih pri uporabi zakonov in samouprav- 
nih splošnih aktov, 

- da je zahtevo za spremembo in dopolnitev zakonov ali za 
izdajo novih zakonov, 

- obravnava sodno prakso in druga vprašanja, ki se 
nanašajo na uporabo zakonov in samoupravnih splošnih 
aktov ter na delo sodišč združenega dela v SR SLoveniji, 

- sprejema poslovnik o delu občne seje. 
- Pravna mnenja so obvezna za senate sodišča.« 

21. člen 
V drugem odstavku 28. člena se za besedami »posebno 

sodišče pa« dodajo besede »z zakonom oziroma«. 

22. člen 
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »ki imajo lastnost 

delavca v združenem delu« nadomesti z besedilo »ki so v 
delovnem razmerju«. 

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »ki ima Istnost 
delavca v združenem delu« nadomesti z besedilom »ki je v 
delovnem razmerju«. 

23. člen 
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »je moralno-poli- 

tično primeren za sodniško dolžnost« nadomesti z besedilom 
»se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih demokra- 
tičnih družbenih odnosov.« < 
Drugi odstavek se črta. 

24. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodniku, ki je v delovnem razmerju v sodišču, in ni 
ponovno izvoljen ali je predčasno razrešen zaradi odprave 
sodišča ali zmanjšanja obsega dela sodišča ali zaradi trajne 
izgube delovne sposobnosti za opravljanje svoje funkcije in 
mu preneha delovno razmerje v sodišču, je dolžna družbeno- 
politična skupnost oziroma samoupravna interesna skupnost 
ki ga je izvolila, zagotoviti drugo delo, ki ustreza njegovi 
strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni zmožnosti v 
sodišču ali organu družbenopolitične skupnosti oziroma 
samoupravni interesni skupnosti ali organizaciji združenega 
dela v istem kraju oziroma kraju, ki je bližji njegovemu stal- 
nemu prebivališču. 

Če sodnik cidkloni ponujena dela in naloge iz prvega 
odstavka tega flena, mu preneha delovno razmerje v sodišču 
po preteku časa, ki je določen v samoupravnem splošnem 
aktu« 

25. člen 
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »ki nimajo lastno- 

sti delavca v združenem delu« nadomesti z besedilom »ki niso 
v delovnem razmerju«. 

26. člen 
V 41. členu se besedilo 6. točke nadomesti z besedilom »če 

je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino;«. 

27. člen 
42 člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sodnik, ki je v delovnem razmerju v sodišču, se lahko 

razreši, če se zaradi zmanjšanega obsega dela zmanjša šte- 
vilo sodniških mest pri sodišču.« 

28. člen 
V 43. členu se črtata besedi »in 6.«. 

29. člen 
Za 45. členom se doda nov naslov, ki se glasi: »V. POSTO- 

PEK PRED POSEBNIMI SODIŠČI ZDRUŽENEGA DELA« za 
naslovom pa novi členi 45 a do 45 f, ki se glasijo: 

45. a člen 
Določbe tega zakona o postopku se uporabljajo v postopku 

pred sodišči združenega dela, ustanovljenimi za reševanje 
določenih vrst sporov iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov na področjih, na katerih so ti odnosi 
urejeni z zakonom SR Slovenije. 

Če v tem poglavju ni posebnih določb, se v postopku 
uporabljajo določbe zveznega zakona. 

45. b člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka pred 

sodiščem združenega dela nanaša na denarno obveznost, 
nastalo iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov, in je obveznost dokazana z verodostojno listino, ki 
je priložena predlogu za uvedbo postopka v izvirniku ali 
overjenem prepisu, izda sodišče udeležencu, zoper katerega 
je postopek začet, nalog, da izpolni zahtevek iz predloga 
(plačilni nalog). 

Za verodostojne listine veljajo zlasti izpiski iz overjenih 
poslovnih knjig, menice in čeki s protestom in povratnimi 
računi, če so ti potrebni za nastanek zahtevka, ter fakture. 

45. c člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka nanaša 

na denarno obveznost iz prvega odstavka 45. b člena, ki ne 
presega 10.000 din, izda sodišče plačilni nalog, čeprav pred- 
logu za uvedbo postopka niso priložene verodostojne listine, 
so pa v njem navedeni podlaga in višina dolga ter dokazi, s 
katerimi se lahko ugotovi resničnost navedb v predlogu. 

Plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena se sme izdati 
samo zoper glavnega dolžnika. 

45. č člen t 
V postopku za izdajo plačilnega naloga iz 45. b in 45. c 

člena se smiselno uporabljajo določbe členov 448 do 456 
zakona o pravdnem postopku. 

45. d člen 
Kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo postopka nanaša 

na denarno obveznost in ne presega 50.000 din, odloča o 
zahtevku sodnik posameznik. 

45. e člen 
Kadar zahtevek iz 45. d člena ne presega 10.000 din, se v 

postopku smiselno uporabljajo določbe 460. in 462. do 467. 
člena zakona o pravdnem postopku. 

45. f člen 
V postopku pred posebnimi sodišči se smiselno uporabljajo 

določbe 331. in 332. člena zakona o pravdnem postopku « 
Varianta 45. f člena: V postopku pred posebnimi sodišči se 

smiselno uporabljajo določbe 331. člena, kadar se zahtevek 
nanaša na denarno obveznost, pa tudi določba 332. člena 
zakona o pravdnem postopku. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. člen 
Sodnikom sodišč združenega dela, ki so sodniki rednih 

sodišč, preneha funkcija pri sodišču združenega dela v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

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

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Zakon o sodiščih združenega dela je bil sprejet leta 1974 

(Ur. I. SRS, štev. 38,74) in je začel veljati 1. 12. 1974. Zakon 
doslej ni bil spremenjen, razen določbe 32. člena, ki je prene- 
hala veljati z uveljavitvijo zakona o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 
državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS. štev. 880). s 
čimer so bili strokovni pogoji za izvolitev predsednikov in 
poklicnih sodnikov sodišč združenega dela izenačeni s stro- 
kovnimi pogoji za izvolitev sodnikov rednih sodišč. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spremi- 
njajo načel, na katerih temelji veljavni zakon: sodišča združe- 
nega dela so samoupravna sodišča, ki v enotnem sistemu 
oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delov- 
nih ljudi opravljajo sodno funkcijo v mejah svoje pristojnosti, 
ki je določena z ustavo in zakonom oziroma samoupravnim 
splošnim aktom v skladu z zakonom: pri opravljanju sodne 
funkcije so neodvisna in sodijo po ustavi, zakonu in samo- 
upravnih splošnih aktih: spremljajo pojave, ki so pomembni 
za varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine, ter 
dajejo družbenim subjektom predloge za preprečevanje druž- 
beno škodljivih pojavov in utrjevanje zakonitosti, družbene 
odgovornosti ter morale socialistične samoupravne družbe: 
pri sojenju so enakopravni sodniki, ki so v delovnem razmerju 
pri sodišču, in delovni ljudje ter občani kot sodniki: sodišča 
sodijo zborno. Izhajajoč iz teh načel bi se s spremembami in 
dopolnitvami zakona republiški zakon uskladil z novim zvez- 
nim zakonom o sodiščih združenega dela (Ur. list SFRJ. štev. 
38/84) ter z nekaterimi drugimi zakoni, ki so bili uveljavljeni po 
sprejetju republiškega zakona, zlasti zakonom o združenem 
delu (Ur. I. SFRJ, štev. 53 76 in 57 83). zakonom o delovnih 
razmerjih (Ur. I. SRS. štev. 24 83) in zakonom o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih (Ur. list SRS štev. 24 79 in 
12/82). 

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve pa so glede na 
zakonodajne možnosti, ki so se odprle s sprejemom novega 
zveznega zakona, predlagane iz razlogov, ki so se izoblikovali 
v dosedanjem delovanju splošnih sodišč združenega dela ter 
pri razvoju in uveljavljanju posebnih sodišč združenega dela. 
Te spremembe in dopolnitve, ki tvorijo vsebinsko jedro 
osnutka zakona, naj bi prispevale h krepitvi uveljavitve sodišč 
združenega dela ter k večji smotrnosti njihove organizacije in 
poslovanja. 

II. 
1. Uskladitev z zveznim zakonom o sodiščih združenega 

dela zahteva spremembe besedila nekaterih določb, ki nimajo 
pomembnejših vsebinskih posledic, ter spremembe in dopol- 
nitve nekaterih določb, ki predstavljajo vsebinsko spremembo 
našega zakona o sodiščih združenega dela. Med prve spre- 
membe oz. dopolnitve spadajo: 

- sprememba, ki je predlagana v 1. členu osnutka, po kateri 
se splošne določbe zakona označijo kot uvodne določbe: 

- sprememba, ki je predlagana v 2. členu osnutka, po kateri 
bi bila dosedanja zakonska delitev sodišč združenega dela 
prve stopnje na splošna n posebna sodišča združenega dela 
nadomeščena z opredelitvijo sodišč združenega dela. ki so 
ustanovljena za območje ene aH več občin, in sodišč združe- 
nega dela, ki so ustanovljena za reševanje določenih vrst 
sporov in družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov, s tem bo besedilo usklajeno z 12. členom zveznega 
zakona; 

- sprememba, predlagana v 11. členu osnutka, s katero se 
določba, ki ureja krajevno pristojnost sodišč združenega dela. 
uskladi z navedbo členov novega zveznega zakona: 

- sprememba predlagana v 5. členu osnutka, s katero bi se 
v zakonu črtale določbe o imuniteti sodnikov sodišč združe- 
nega dela: podrobne določbe o imuniteti vsebuje zvezni 
zakon v svojem 4. členu in jih po mnenju predlagatelja ni 
potrebno prevzemati v republiški zakon. 

V sklop vsebinskih sprememb, ki predstavljajo uskladitev z 
zveznim zakonom, pa sodijo zlasti: 

- sprememba, ki se predlaga v 3. členu osnutka, s katero 
bo krog družbenih subjektov, katerim so sodišča združenega 
dela dolžna dajati predloge za preprečevanje družbeno škod- 
ljivih pojavov ter utrjevanje zakonitosti, družbene odgovorno- 
sti in morale socialistične samoupravne družbe, razširjen tudi 
na sindikalno organizacijo in družbenega pravobranilca 
samoupravljanja, kar je v skladu s funkcijo teh sodišč, to je 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine: 

- spremembe in dopolnitve, predlagane v 8. členu, po 
katerih bo v našem zakonu podrobneje kot doslej določena 
pristojnost sodišč združenega dela, ker je prejšnji zvezni 
zakon dokaj podrobno določal vrste sporov, o katerih so 
pristojna odločati sodišča združenega dela, je imel namreč 
republiški zakon le še nekaj dodatnih določb, sicer pa se je 
glede pristojnosti skliceval na zvezni zakon; novi zvezni zakon 
ima določbe o pristojnosti sodišč združenega dela bolj pos- 
plošene, in to vprašanje prepušča urejanju z zakonom ali 
samoupravnim aktom v skladu z zakonom, kar pomeni, da je 
treba pristojnost podrobneje opredeliti (zlasti za splošna 
sodišča združenega dela) s tem zakonom. Glede na široko 
področje družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov, katerih urejanje se stalno spreminja in dograjuje, v 
zakonu seveda ni mogoče posamično našteti vseh vrst spo- 
rov, za reševanje katerih so pristojna sodišča združenega 
dela, zato so vrste sporov naštete samo primeroma. V varianti 
pa se predlaga določitev pristojnosti brez naštevanja posa- 
meznih vrst sporov, pri čemer bi bila izrecno opredeljena le 
izključna pristojnost splošnih sodišč za reševanje sporov iz 
delovnih razmerij; 

- dopolnitev, predlagana v 14. in 21. členu osnutka, po 
kateri se kot ustanovitveni akt posebnega sodišča združenega 
dela določi tudi zakon: po dosedanji zakonodajni ureditvi je 
bilo mogoče posebna sodišča ustanoviti le s samoupravnim 
aktom„ zvezni zakon pa je v skladu z ustavo vključil kot 
ustanovitveni akti tudi zakon, kar pomeni, da bo odslej 
mogoče tudi posebna sodišča združenega dela, ne le splošna 
sodišča, ustanavljati z zakonom, če bo ocenjeno, da je za 
področje, za katero sodišče združenega dela ni ustanovljeno, 
takšno sodišče potrebno ustanoviti: 

- sprememba oziroma dopolnitev, predlagana v 18. členu 
osnutka, po kateri se odstopa od dosedanjega v zakonu 
absolutno izpeljanega načela zbornosti pri sojenju, katero je 
bilo vsebovano v prejšnjem zveznem zakonu kot določba, ki v 
bistvu ni dopuščala izjem; s predlagano spremembo se 
dopušča možnost, da v sodišču združenega dela odloča tudi 
sodnik posameznik, kadar tako določa zakon: predlagani 
zakon določa pristojnost sodnika posameznika v 29. členu 
osnutka za primere, kadar se zahtevek iz predloga za uvedbo 
postopka tiče denarne obveznosti, ki ne presega zneska 
50.000 dinarjev; 

- dopolnitev, predlagana v 20. členu osnutka, s katero je na 
novo v delo Sodišča združenega dela SR Slovenije uveden 
inštitut občne seje, ki bo podobno kot občna seja pri Vrhov- 
nem sodišču SR Slovenije prispeval k enotnejši uporabi prav- 
nih pravil in usklajevanju sodne prakse sodišč združenega 
dela; 

- spremembo, predlagano v 30. členu osnutka, s katero se 
določa rok, po katerem bo prenehala funkcija sodnikom 
sodišč združenega dela, ki so sodniki rednih sodišč: ta spre- 
memba temelji na prehodni določbi 24. člena zveznega 
zakona, ki republikam in avtonomnim pokrajinam daje mož- 
nost, da z zakonom določijo krajši rok, kot ga za prenehanje 
možnosti, da so sodniki rednih sodišč hkrati tudi sodniki 
sodišč združenega dela. določa zvezni zakon (11. september 
1986). Med nepoklicnimi sodniki sodišč združenega dela je v 
naši republiki tudi okrog 2 odstotka sodnikov rednih sodišč, 
14 sodnikov rednih sodišč je pri splošnih sodiščih združenega 
dela, nekaj sodnikov rednih sodišč pa je pri posebnih sodiščih 
združenega dela. Glede na to, da je kadrovsko stanje pri 
sodiščih združenega dela pretežno urejeno, po oceni, predla- 
gatelja ni potrebe, da bi sodniki rednih sodišč delovali kot 
sodniki sodišč združenega dela do skrajnega roka, ki ga 
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določa zvezni zakon, zlasti še, ker so redna sodišča sama zelo 
obremenjena s pripadom in nerešenimi zadevami. Da bi 
sodišča združenega dela lahko pravočasno izvedla kadrovske 
okrepitve s pravniki, ki niso sodniki rednih sodišč se predlaga, 
naj tem sodnikom preneha funkcija pri sodišču združenega 
dela šest mesecev po uveljavitvi zakona. 

2. Zaradi uskladitve z zakoni, ki so bili sprejeti po uveljavitvi 
zakona o sodiščih združenega dela, so predlagane: 

- spremembe, ki jih vsebuje 4. člen, drugi odstavek 18. 
člena, 22. člen in 26. člen osnutka: te spremembe pomenijo 
uskladitev besedila zadevnih zakonskih določb z zakonom o 
delovnih razmerjih; 

- sprememba, predlagana v 10. členu osnutka, ki predstav- 
lja uskladitev zakonskega besedila z določbami zakona o 
združenem delu; 

- sprememba, predlagana v 13. členu osnutka, po kateri bi 
bila navedba občin, za območje katerih je ustanovljeno 
Sodišče združenega dela v Mariboru, usklajena z zakonom o 
postopku za ustanovitev združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS št 28Z 
80); 

- spremembe in dopolnitve, predlagane v 16. členu 
osnutka, po katerih bi bile zakonske določbe usklajene z 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije ter o upravnih organih in podrobneje 
razdelana določila glede vsebine in sprejemanja akta o notra- 
nji organizaciji in delu sodišča ter akta o sistemizaciji del in 
nalog sodišča združenega dela; ■ 

- sprememba, predlagana v 23. členu osnutka ter v 28. 
členu osnutka, po kateri se zakonsko besedilo vsebinsko 
uskladi z obveznostmi, ki jih je SFRJ sprejela z ratifikacijo 
111. Konvencije Mednarodne organizacije dela, ki se nanaša 
na diskriminacijo glede zaposlovanja in poklica; glede na te 
obveznosti moralnopolitično primernost ne moremo več 
opredeljevati kot zakonski pogoj za izvolitev sodnika in moral- 
nopolitično neprimernost kot razlog za obvezno razrešitev 
sodnika, po spremembi zakona bi bilo sodnika moč razrešiti 
le, če bi se ta neprimernost manifestirala v obliki hujše kršitve 
sodniške dolžnosti ali njenega ugleda. 

3. Glede na znane težave, ki se zaradi zaostritev na pod- 
ročju rasti splošne porabe pojavljajo pri zagotavljanju sred- 
stev za delo sodišč prve stopnje, ki jih finansirajo občine se v 
6. členu osnutka predlaga dopolnitev, po kateri bi morale 
občine z medsebojnim dogovorom uskladit/ višino in način 
zagotavljanja sredstev za delo sodišča, s tem dogovorom pa 
naj bi se tudi sporazumele, katera od njih bo usklajevala 
zagotavljanje sredstev. V sedanji praksi takšno usklajevanje ni 
zagotovljeno povsod ter morajo predsedniki sodišč sami z 
neposrednimi kontakti z vsemi občinami z območja sodišča 
skrbeti, da se sredstva zagotavljajo, kar jih ovira pri opravlja- 
nju njihovih temeljnih funkcij in je neracionalno. 

Veljavni zakon določa, da udeleženci v postopku pred 
sodišči združenega dela ne plačujejo taks. Predlagatelj se 
zaveda, da iz sistemskih razlogov te določbe ne bi smeli 
odpraviti, ugotavlja pa potrebo, da bi v nekaterih primerih 
kljub takšni načelni opredelitvi zakon vendarle odprl obvez- 

nost, da udeleženci v postopku plačajo del stroškov poslova- 
nja sodišč. Ta možnost naj bi bila pogosteje uveljavljena pri 
posebnih sodiščih združenega dela, kar bi prispevalo k temu, 
da udeleženci ne bi brez potrebe vlagali predlogov za uvedbo 
postopka ali pretiravali v svojih zahtevah. 

Zaradi večje racionalnosti dela v Sodišču združenega dela 
SR Slovenije se v 19. členu osnutka predlaga znižanje števila 
članov senata, ki odloča v sporih o samoupravnih pravicah in 
obveznostih delavcev iz delovnih razmerij, s petih na tri člane 

Predlagatelj meni, da bi bila tudi ob takšni sestavi senata 
zagotovljena kakovost sojenja, ki jo zahteva odločanje v spo- 
rih iz delovnih razmerij na drugi stopnji. Ker so tovrstne 
zadeve pri tem sodišču najštevilnejše in je sodišče z njimi zelo 
obremenjeno, bi ta določba predstavljala pomembno razbre- 
menitev, ki bi se ne nazadnje odrazila tudi v znižanju stroškov 
za reševanje zadev. 

Glede na možnosti, ki jih po oceni predlagatelja dopušča 
ustavna razmejitev pristojnosti federacije in republik glede 
urejanja posebnih sodnih postopkov ter glede na potrebo po 
krepkejši uveljavitvi posebnih sodišč združenega dela tudi s 
poudarjeno smotrnostjo ureditve postopkov pri teh sodiščih, 
je v 29. členu osnutka predlagana dopolnitev zakona, s katero 
bi se uvedle nekatere določbe za postopek pred temi sodišči 
združenega dela. S temi določbami, ki so podobne določbam 
zakona o pravdnem postopku o izdaji plačilnega naloga, o 
sodbi na podlagi pripoznave, sodbi zaradi izostanka ter o 
skrajšanem postopku, se želi doseči učinkovito in smotrno 
razreševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih razme- 
rij na področjih, ki jih materialnopravno ureja republika. 

Zaradi potrebe po ustrezni dograditvi socialne varnosti 
nosilcev pravosodnih funkcij pri sodiščih združenega dela se 
v 24. členu osnutka predlaga ureditev, da bi bil sodniku v 
primerih, določenih v zakonu, zagotovljen enak položaj kot 
vodilnim delavcem z zakonom o združenem delu oziroma z 
zakonom o sistemu državne uprave. Taka ureditev naj bi 
prispevala tudi h krepitvi neodvisnosti sojenja. 

Sprememba, predlagana v 26. členu osnutka, temelji na 
ugotovitvi, da kadrovsko stanje pri sodiščih združenega dela 
ter razpoložljivi kadrovski potencial ne zahteva več fakultativ- 
nega razloga za razrešitev v primeru izpolnitve pogojev za 
polno osebno pokojnino. Zato bi izpolnitev teh pogojev postal 
obvezni razlog za razrešitev sodnika. V skladu s to spre- 
membo je potrebna sprememba, predlagana v 27. členu 
osnutka. 

III. 
Glede na to, da se s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami ne razširja organizacija in pristojnost sodišč združe- 
nega dela ter da so spremembe usmerjene predvsem v racio- 
nalizacijo poslovanja teh sodišč, za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahtevalo 
povečanja administrativnih del in nalog. 

Za izvajanje zakona niso predvideni in ne bodo izdani novi 
izvršilni predpisi. 

DOLOČBE ZAKONA O SODIŠČIH 
ZDRUŽENEGA DELA, KI SE 
SPREMINJAJO: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

V SR Sloveniji opravljajo sodno funkcijo kot sodišča zdru- 
ženega dela splošna sodišča združenega dela in posebna 
sodišča združenega dela (v nadaljnjem besedilu: sodišča ozi- 
roma splošna in posebna sodišča). 

Sodišča se organizirajo in delujejo po določbah tega 
zakona in zveznega zakona o sodiščih združeneqa dela (Ura- 
dni list SFRJ, št. 24/74). 

4. člen 
Sodišča spremljajo in proučujejo družbene odnose in 

pojave, ki so pomembni za uresničevanje njihovih funkcij, in 

dajejo organizacijam združenega dela, drugim organizacijam 
in skupnostim, državnim organom, ter skupščinam samo- 
upravnih interesnih in družbenopolitičnih skupnosti predloge 
za uresničevanje samoupravnega položaja samoupravnih 
organizacij in skupnosti, za uresničevanje samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi ter druge predloge za zagotavljanje ustavno- 
sti in zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične mo- 
rale. 

5. člen 
V sodiščih opravljajo sodniško dolžnost in so pri sojenju 

enakopravni sodniki, ki imajo iastnost delavca v združenem 
delu v sodišču, in delovni ljudje ter občani kot sodniki. 

Sodnike volijo in razrešujejo skupščine ustreznih družbe- 
nopolitičnih skupnosti in skupščine ustreznih samoupravnih 
iteresnih skupnosti na način, kot ga določa ta zakon. 

6. člen 
Sodniki, ki imajo lastnost delavca v združenem delu v 
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sodišču, se volijo za dobo 8 let. delovni ljudje in občani kot 
sodniki pa za dobo 4 let; vsi so lahko ponovno izvoljeni. 

7. člen 
Sodnika ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, dano 

pri odločanju v sodišču. 
Sodnika ni mogoče pripreti brez dovoljenja skupščine, ki ga 

je izvolila, če se uvede zoper njega postopek, zaradi kazni- 
vega dejanja, ki ga je storil pri opravljanju sodniške funkcije. 

9. člen 
Sredstva za delo Sodišča združenega dela Socialistične 

republike Slovenije zagotavlja v proračunu Socialistična 
republika Slovenija, sredstva za delo splošnih sodišč pa 
občine, na območju katerih sodišče deluje. 

Način zagotovitve sredstev za delo posebnega sodišča se 
določi z aktom o ustanovitvi sodišča. 

10. člen 
V postopku pred sodiščem udeleženci ne plačujejo taks. 

11. člen 
Splošna sodišča odločajo o zadevah in prvega in.drugega 

odstavka 18. člena in iz 19. člena zveznega zakona o sodiščih 
združenega dela (Uradni list SFRJ. št. 24 74). 

Poleg tega odločajo v sporih: 
- o pravicah in dolžnostih, ki izvirajo iz razpolaganja s 

celotnim dohodkom, ki je bil dosežen z združevanjem dela in 
sredstev v temeljni organizaciji združenega dela in organiza- 
ciji združega dela; 

- o opredelitvi in namenski uporabi dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izredno ugodnih naravnih pogojih ali je rezultat 
izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti za 
pridobivanje dohodka; 
- o združevanju sredstev proti volji delavcev ali z namenom 

odtujevanja dela dohodka temeljnim organizacijam združe- 
nega dela; 

- o razporejanju dohodka v nasprotju z načeli in merili 
samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi 
osebnih dohodkov; 

- kadar sindikalna organizacija odkloni podpis samouprav- 
nega sporazuma, s katerim se urejajo medsebojna razmerja 
delavcev v združenem delu oziroma samoupravnega spora- 
zuma o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in delitve 
osebnih dohodkov. 

12. člen 
Posebna sodišča odločajo o sporih o samoupravnih pravi- 

cah in obveznostih iz družbeno-ekonomskih in drugih samo- 
upravnih odnosov iz 11. člena tega zakona, ki nastanejo v 
samoupravnih interesnih skupnostih ali med njimi, razen v 
sporih iz 19. člena zveznega zakona o sodiščih združenega 
dela. 

13. člen 
Sodišče združenega dela Socialistične republike Slovenije: 
- odloča o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje; 
- odloča na prvi in zadnji stopnji v sporih o zakonitosti akta 

skupščine družbenopolitične skupnosti, s katerim se odreja 
proti organizaciji združenega dela. samoupravni interesni 
skupnosti ali drugi samoupravni organizaciji ukrep, s katerim 
se začasno omeji uresničevanje posameznih samoupravnih 
pravic delavcev oziroma pravic organizacije ali združenja 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma drugih samo- 
upravnih organizacij in njihovih organov ali s katerim se 
odredi določen ukrep, če nastanejo v organizaciji združenega 
dela ali drugi samoupravni organizaciji oziroma skupnosti 
bistvene motnje v smoupravnih odnosih, če so huje prizadeti 
družbeni interesi ali če organizacija oziroma skupnost ne 
izpolnjuje z zakonom doočenih obveznosti. 

- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. 

14. člen 
Krajevna pristojnost sodišča združenega dela se določa po 

20. in 21. členu zveznega zakona o sodiščih združenega dela. 

III. ORGANIZACIJA 

16. člen 
V Socialistični republiki Sloveniji so tale splošna sodišča: 
1. Sodišče združenega dela v Brežicah za območje občin: 

Brežice, Krško, Sevnica; 
2. Sodišče združenega dela v Celju za območje občin: 

Celje, Laško, Možirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah. Velenje, Žalec; 

3. Sodiče združenega dela v Kopru za območje občin: 
Izola, Koper, Piran, Sežana; 

4. Sodišče združenega dela v Kranju za območje občin: 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič; 

5. Sodišče združenega dela v Ljubljani za območje: Dom- 
žale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica, Vrhnika, Hrastnik, 
Trbovlje, Zagorje; 

6. Sodišče združenega dela v Mariboru za območje občin: 
Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica, Dravograd, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec; 

7. Sodišče združenega dela v Murski Soboti za območje 
občin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota; 

8. Sodišče združenega dela v Novi Gorici za območje občin: 
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin; 

9. Sodišče združenega dela v Novem mestu za območje 
občin: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje; 

10. Sodišče združenega dela v Postojni za območje občin: 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna. 

18. člen 
Posebno sodišče se ustanovi s samoupravnim splošnim 

aktom. 

20. člen 
Število sodnikov določijo z odlokom skupščine družbeno- 

političnih skupnosti, ki sodnike volijo oziroma skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki ustanovijo posebno 
sodišče s samoupravnim splošnim aktom o ustanovitvi so- 
dišča. 

Spremembo števila sodnikov lahko predlaga sodišče glede 
na spremenjeni obseg dela. 

21. člen 
Sodišče ima za opravljanje strokovnih in administrativno- 

tehničnih del določeno število strokovnih ter administrativno- 
tehnienih delavcev. 

Število delavcev in delovnih mest določi splošni samo- 
upravni akt sodišča s soglasjem ustrezne skupščine 

Notranja organizacija sodišča se določi s splošnim samo- 
upravnim aktom sodišča. 

Pri posebnem sodišču lahko opravlja administrativno- 
tehnična dela strokovna služba samoupravne interesne skup- 
nosti. ki je določena s splošnim samoupravnim aktom. 

Republiški sekretar, pristojen za pravosodje, predpiše 
načela za notranje poslovanje sodišč ter izda predpise za 
pisarniško poslovanje sodišč in navodila za vodenje statisti- 
čnih podatkov. 

Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, spremlja 
delo sodišč in skrbi za njihovo pravilno notranje poslovanje. 

23. člen 
Če samoupravna interesna skupnost oziroma samoupravne 

interesne skupnosti s samoupravnim splošnim aktom, v 
skladu z zakonom ustanovijo posebno sodišče, določijo v tem 
samoupravnem aktu tudi uradno ime in sedež sodišča, število 
sodnikov in način financiranja sodišča, lahko pa tudi število 
administrativno-tehničnih delavcev. 

24. člen 
Sodišča prve stopnje sodijo praviloma v senatu treh so- 

dnikov, 
V senatu petih sodnikov sodijo v sporih med temeljnimi 

organizacijami združenega dela glede sklenitve samouprav- 
nega sporazuma o združitvi; v sporih o obsegu pogojev za 
organiziranje temeljnih organizacij združenega dela in delov- 
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nih skupnosti; v sporih o organiziranju in izločitvi temeljnih 
organizacij združenega dela, o spojitvi, pripojitvi in razdelitvi 
organizacij združenega dela; v drugih primerih, če tako 
določa zakon. 

Sestav senata določi predsednik sodišča v skladu z načeli, 
ki jih določi zbor sodnikov. 

Senat mora biti sestavljen tako, da je vsaj en član senata 
diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. 

V senatu treh sodnikov je lahko le en sodnik, v senatu petih 
sodnikov pa največ dva sodnika, ki imata lastnost delavca v 
združenem delu v sodišču združenega dela. Senat ne more 
biti sestavljen samo iz sodnikov, ki imajo lastnost delavca v 
združenem delu, v kateremkoli sodišču. 

Za predsednika senata je lahko razporejen tudi predsednik 
sodišča. 

25. člen 
Sodišče združenega dela Socialistične republike Slovenije 

sodi v senatu petih sodnikov. 
Za sestavo senata veljajo določbe tretjega do šestega 

odstavka prejšnjega člena tega zakona. 

28. člen 
Sodišče se odpravi, če zaradi znatnega zmanjšanja obsega 

dela ali drugih pomembnih okoliščin ni več pogojev za nje- 
govo delovanje. 

29. člen 
Prosta sodniška mesta sodnikov, ki imajo lastnost delavca v 

združenem delu v sodišču, se objavljajo. 
Prosto sodniško mesto sodnika, ki ima lastnost delavca v 

združenem delu pri Sodišču združenega dela Socialistične 
republike Slovenije objavi Skupščina Sft Slovenije, pri sploš- 
nem sodišču pa občinska skupščina na sedežu sodišča. 

Prosto sodniško mesto sodnika, ki ima lastnost delavca v 
združenem delu pri posebnem sodišču, objavi samoupravna 
interesna skupnost, na sedežu katere je sedež sodišča. 

Prosto sodniško mesto objavi skupščina ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti oziroma ustrezna samoupravna intere- 
sna skupnost po lastni pobudi ali po predlogu sodišča. 

Objava se priobči v Uradnem listu SRS in sicer najmanj 30 
dni pred volitvami sodnikov. 

31. člen 
Za sodnika je lahko izvoljen polnoletni jugoslovanski držav- 

ljan, ki ima potrebne izkušnje in znanje za opravljanje 
sodniške funkcije in ki je moralno politično primeren za 
sodniško dolžnost. 

Za sodnika je lahko izvoljen tudi sodnik rednega sodišča. Z 
izvolitvijo za sodnika mu ne preneha dolžnost sodnika 
rednega sodišča in ne lastnost delavca v združenem delu v 
rednem sodišču. 

36. člen 
Sodnik, ki ni ponovno izvoljen ali je predčasno razrešen 

zaradi odprave sodišča ali zmanjšanja obsega dela sodišča in 
mu preneha lastnost delavca v sodišču, obdrži 6 mesecev po 
prenehanju dolžnosti vse pravice iz dela in po delu. Za ta čas 
ima pravico do osebnega dohodka, če se prej ne zaposli, v 
višini osebnega dohodka, ki ga je prejel v zadnjem mesecu 
pred prenehanjem sodniške dolžnosti, kakor tudi do poveča- 
nja osebnega dohodka in drugih prejemkov sodnikov ki 
imajo lastnost delavca v sodišču. 

39. člen 
Sodniki, strokovni sodelavci, administrativni in tehnični 

delavci sodišča imajo pravico do osebnega dohodka po 
splošnem aktu sodišča v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom oziroma družbenim dogovorom. 

Sodniki in drugi delavci sodišč, ki nimajo lastnosti delavca v 
združenem delu v sodišču, imajo pravico do nagrade 
določene z aktom ustrezne skupščine družbenopolitične 
skupnosti oziroma samoupravne interesne skupnosti. 

41. člen 
Sodnik se razreši pred potekom časa, za katereaa je bil 

izvoljen: v 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 

mesecev ali na hujšo kazen, ali na milejšo kazen za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden opravljati sodniško 
dolžnost; 

3. če se ugotovi, da je huje kršil sodniško dolžnost ali njen 
ugled, ali če je s svojim delom pokazal, da je ni sposoben 
opravljati; 

4. če postane zaradi bolezni trajno nesposoben opravljati 
sodniško dolžnost; 

5. če se odpravi sodišče, za katero je bil izvoljen; 
6. če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi 

še naprej, opravljal sodniško dolžnost. 

42. člen 
Sodnik, ki ima lastnost delavca v združenem delu v sodišču, 

se lahko razreši, če se zaradi zmanjšanega obsega dela 
zmanjša število sodniških mest pri sodišču, ali če je izpolnil 
pogoje za pridobitev starostne pokojnine. 

43. člen 
Razrešitev sodnika iz razlogov 3. in 6. točke 41. člena tega 

zakona je mogoča samo po izvedbi postopka za ugotovitev 
obstoja razlogov za razrešitev in če je bilo v tem postopku 
sodniku omogočeno izjaviti se o razlogih za razrešitev. 

PREDLOG ODLOKA 

o programu statističnih raziskovanj 

Socialistične republike Slovenije v letu 

1985 (ESA-627) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 41 seiidne27 1? 
1984 določil besedilo: 

PREDLOGA ODLOK O PROGRAMU STATISTIČNIH RAZ- 

1985 VANJ S0CIALISTI(iNE REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210 
člena, 261., 262. in 315. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 21 o in 216. člena poslovnika Skupščine SR Sloveniie 
1°!?^ , ,?s,a kot nJe9°va predstavnika pri delu skupščin- skih delovnih teles sodelovala: 

^on0
al?wc,?VEC' direktor Zavoda SRS za statistiko, 

stiko BAVEC' namestnik direktorja Zavoda SRS za stati- 
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PREDLOG ODLOKA 

o programu statističnih raziskovanj Socialistične 

republike Slovenije v letu 1985  

Na podlagi 335. člena in 42. alinee prvega odstavka 342. 
člena ustave SR Slovenije. 16. člena zakon o družbenem 
sistemu informiranja. 44. alinee prvega razdelka 71. člena 
in 3. odstavka 254. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela in zbora občin dne .   sprejela 

ODLOK 
o programu statističnih raziskovanj 
Socialistične republike Slovenije v letu 1985 

i 
V letu 1985 se bodo v Socialistični republiki Sloveniji 

izvajala v tem odloku navedena statistična raziskovanja 

kot dopolnitev statističnim raziskovanjem iz programa sta- 
tističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo in 
statistična raziskovanja, ki so pomembna za SR Slovenijo. 
Program statističnih raziskovanj je sestavni del tega od- 
loka. 

Za izvajanje raziskovanj, navedenih v programu so nosil- 
cem zagotovljena finančna sredstva v proračunu SR Slo- 
venije za leto 1985. 

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

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Odlok o programu statističnih raziskovanj SR Slovenije (v 
nadaljnjem tekstu: program SRS) temelji na Zakonu o statisti- 
čnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo (Ur. list 
SFRJ. št. 39 77) ter na 16. členu Zakona o družbenem sistemu 
informiranja (Ur. list SRS. št. 10 831. potreben pa je zaradi 
določila njegovega 5. člena, ki pravi: »Subjekti OSI morajo 
dajati informacijskim službam podatke samo. če zbiranje in 
zajemanje teh podatkov temelji na Zakonu oziroma Odloku, 
izdane na podlagi zakona ali na samoupravnem splošnem 
aktu«. 

Če hoče SR Slovenija dopolniti oziroma razširiti izbor poda- 
tkov in prikazanih dejstev iz Programa statističnih razisko- 
vanj. pomembnih za yso državo, mora sprejeti svoj Odlok o 
programu statističnih raziskovanj. Istočasno se s koordinacijo 
med informacijskimi službami za to delo dosega tudi enotnost 
s programom SFRJ glede na 12. člen Zveznega zakona o DSI 
in o informacijskem sistemu federacije. S programom SFRJ in 
s programom SRS določata SFRJ in SRS predvsem nume- 
ričen del potrebnih podatkov DSI. 

Zaradi enotnosti (vsebinske, časovne in prostorske) med 
programom SFRJ in programom SRS (12. člen zveznega 
zakona) so (v tem predlogu) uporabljale naslednje možnosti: 

a) dopolniti oziroma širiti že uvedeno statistično raziskova- 
nje iz Programa SFRJ (po zajetju in točnosti): 

b) razširiti z dodatnimi vsebinskimi vprašanji, pomembnimi 
za ŠR Slovenijo: 

c) uvesti samo za SR Slovenijo pomembna nova statistična 
raziskovanja. 

Podobno, glede na svoje obveznosti, določene v programu 
SFRJ. predlagajo dopolnila tudi v informacijske službe (SDK. 
NB). 

V predlogu odlok o določitvi programa SRS za leto 1985 so 
vključena tudi raziskovanja, ki naj bi se racionalizirala ozi- 
roma ukinila (priloga 1 z obrazložitvami). 

To pobudo so dali poleg Zavoda SR Slovenije za statistiko 
tudi nekateri drugi organi in organizacije. Vse to se vidi v 
prilogi, ki smo jo poslali tudi prizadetim uporabnikom z name- 
nom. da se v okviru resorjev Izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije ter resornih skupin dokončno uskladijo stališča v 
zvezi s temi raziskovanji. Odlok o določitvi Programa SRS za 
leto 1985 bo sprejet na podlagi usklajenih stališč in jasnih 
obveznosti v zvezi z njihovim izvajanjem. 

Zavod je pripravil predlog programa SRS za leto 1985 v 
skladu s stališči skupščinskih teles, ki so jih le-ta dala ob 
obravnavi njegovega programa za leto 1984. Eno od njih je 
bilo. naj bi odlok o programu statističnih raziskovanj obravna- 
vali ob koncu leta vzporedno z obravnavo resolucije c politiki 

izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za 
naslednje leto. 

Strokovna koordinacija, določena Zavodu SR Slovenije za 
statistiko s 16. členom republiškega zakona o DSI, poteka 
predvsem prek sosvetov, ki so organizirani med informacij- 
skimi službami in uporabniki ter v okviru upravnih in drugih 
teles, ki so za to pristojni. Več o delu sosvetov in koordinaciji 
vsebine podatkov DSI je v letnem poročilu Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko za leto 1983. Analiza normativnih in samo- 
upravnih aktov v SR Sloveniji, ki že poteka, bo nakazala tudi 
nove možnosti racionalizacije pri zbiranju podatkov ter selek- 
cijo med podatki, pomembnimi za DSI in drugimi. Problema- 
tika določene vsebine podatkov DSI je še odprta. V letošnjem 
letu smo dobili tudi "Odlok o obvezni enotni metodologiji in 
minimumu obveznih enotnih kazalcev, ki so potrebni za pri- 
pravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter planov družbenoplitičnih 
skupnosti" (Ur. list SFRJ, št. 45/84). ki razširja in uvaja neka- 
tere nove kazalce približno 60 spremenjenih in novih, v okviru 
minimuma obvezih enotnih kazalcev, uvaja hkrati tudi anali- 
tične projekcije in projekcije bilance. Pravna podlaga torej 
obstaja in s tem tudi obveznosti za službe družbenega 
sistema informiranja (med njimi tudi zavoda), ki morajo na 
podlagi odloka zagotavljati analitično-dokumentacjjsko 
osnovo za izdelavo minimuma obveznih enotnih kazalcev in 
analitično projekcijskih bilanc nosilcem planiranja. Kljub 
temu. da odlok o minimumu obveznih enotnih kazalcev že 
velja, še ni navodil za uporabo minimuma obveznih enotnih 
kazalcev, obveznih analitično-projekcijskih bilanc, katerih 
izdajo predpisuje odlok. Še več, sam odlok ne določa niti roka 
za njihovo izdajo. 

Tudi v okviru SR Slovenije pričakujemo nekatere predpise 
ter nekatere metodološke akcije, ki bodo zahtevale nove 
podatke in racionalizacijo starih. Ob tem Zavod SR Slovenije 
za statistiko, tudi glede na strokovne obveznosti pri koordina- 
ciji Programa statističnih raziskovanj iz 16. člena Republiš- 
kega zakona o DSI, sam ne more prevzeti celovite odgovorno- 
sti, ker ne gre samo za strokovne odločitve o tem, kaj se 
vključi v program SFRJ ali program SRS, marveč tudi za 
spremembe v dolgoročni ekonomski politiki. V zvezi s tem so 
dali Zavod SR Slovenije za statistiko ter republiški upravni 
organi in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nekaj konkret- 
nih pobud za delo v Republiškem in Zveznem družbenem 
svetu za DSI. 

Iz navedenega je razvidno, da je bil zavod pri pripravi 
Odloka o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za 

poročevalec 11 



SR Slovenijo za leto 1985, približno v enakem položaju kot v 
preteklem letu. Program SFRJ za leto 1985 še ni dokončno 
določen, vendar je zavod na osnovi osnutka programa SFRJ 
za leto 1985 izoblikoval svoj predlog Programa statističnih 
raziskovanj, pomembnih za SR Slovenijo za leto 1985 ter qa 
posredoval vsem prizadetim (OZD, SIS, DPO, SO, 'sosve- 
tom ..). Na osnovi pripomb je zavod pripravil ta predlog 
Odloka o določitvi Programa SRS za leto 1985. V njem še ni 
predložena anketa Minimuma enotnih kazalcev, ker stro- 
kovna dela še niso zaključena. 

Se veljavni zakoni o družbenem planiranju »Odlok o 
obvezni enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih 
kazalcev, ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in ure- 
sničevanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
planov družbenopolitičnih skupnosti«, že določajo precej 
nalog informacijskim službam v republiki. Te naloge razvr- 
stimo v tri glavne skupine: 

a) Posredovanje podatkov, ki so jih informacijske službe že 
zbrale ali jih zbirajo oziroma vračanje podatkov za pripravo 
doiočanje, usklajevanje ter sprejemanje planov. 

b) Delo na družbeno pomembnih ter predpisanih analitsko 
projekcijskih bilancah. 

c) Anketiranje oziroma zbiranje podatkov, ki so jih za priho- 
dnost planirali ali predvideli nosilci planiranja. 

Ker v tem času še ni navodil za izvajanje tega odloka, prav 
tako še nimamo ustreznega dodatka za republiške specifične 
potrebe, pa tudi zato, ker je metodologija planiranja še v 
razvoju, lahko zavod in druge informacijske službe v tem in 
naslednjem letu skrbijo predvsem za prvi skupek nalog, le 
deloma tudi za drugega, čeprav materialno nista pokrita. Za 
tretjo skupino nalog (ankete) pa menimo, da tudi v SR Slove- 
niji ne bodo izvedene v letu 1985, ker je v zadnji redakciji 
programa SFRJ za leto 1985 tudi ta naloga postala eksperi- 
mentalna. 

V zvezi z navedenimi in drugimi nejasnostmi je že vzpostav- 
ljena ustrezna koordinacija med informacijskimi službami v 
Sloveniji ter s strokovnimi organizacijami s področja družbe- 
nega planiranja. Obstoji namreč določena nevarnost da bi s 
prevelikimi količinami zahtevanih podatkov preveč obreme- 
nili tako dajalce, kot obdelovalce - informacijske službe 

Program SFRJ ter program SRS določata praktično vso 
vsebino dela Zavoda SR Slovenije za statistiko in večino dela 
večjih informacijskih služb. Ne glede na želje in predloge o 
pi etežnem financiranju teh nalog po principu svobodne 
menjave dela, se ves program SFRJ ter večji del programa 
SRS še financira proračunsko. Skupščina SR Slovenije je 
določila med drugim: da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bolj uveljavi sistem sofinanciranja naročnikov in uporabnikov 
statističnih raziskovanj, ki jih opravlja Zavod SR Slovenije za 
statistiko, da zavod predloži prikaz porabe sredstev po posa- 
meznih namenih in da se posveti posebno pozornost raciona- 
lizaciji zbiranja.podatkov. Zakon o proračunu SR Slovenije se 
pripravlja ter usklajuje v zadnjih štirih mesecih vsakega leta 
torej v času, ko program SFRJ in program SRS nista uskla- 
jena. Tako obvelja proračunski pristop (indeksiranje). Podo- 
bno je z medletnim usklajevanjem ter valorizacijami Torej so 
proračunske možnosti znane ter določene veliko prej kot je 
usklajena vsebina in delo s programom SFRJ in programom 
OrlO. 

Tak način dela, kjer določa večino nalog zvezna skupščina 
njihovo izvajanje pa materialno, kadrovsko, prostorsko ter 
tehnično omogoča proračun SR in SAP, ni najboljši tudi zato 
ker, s° informacijske službe v SR in SAP že tako v različnih 
položajih. 

S programom SRS določa Skupščina SR Slovenije samo 
majhen del vsebine potrebnih podatkov DSI. Podana je speci- 
fikacija stroškov samo za raziskovanja, ki so vsebinsko nave- 
dena v predlogu odloka o programu statističnih raziskovanj 
1985 (priloga 2). V planiranih sredstvih za izvedbo raziskovanj 
so upoštevani samo materialni stroški in stroški zunanjih 
sodelavcev, l/se ostalo, kot tudi vsa raziskovanja, pri katerih je 
napisana redna dejavnost, pa zavod opravlja že po ustaljenem 
postopku v okviru sredstev, dobljenih kot sredstva za osebne 
dohodke. 

Obveznosti, ki jih je določila Skupščina za večje sofinanci- 
ranje u abnikov, so le deloma izvršene. Samoupravne inte- 
resne t jnosti ter drugi subjekti svobodne menjave imajo 
vedno manj sredstev, razen tega tudi niso prve, sploh pa ne 
edine, ki so odgovorne za posamezna področja družbene 
reprodukcije, zlasti zaradi principov, da so IS skupščin odgo- 
vorni svojim skupščinam za vsa področja družbene reproduk- 
cije. V letu 1984 je Zavod SR Slovenije za statistiko nadaljeval 
z akcijo zaračunavanja oziroma evidentiranja uslug za upo- 
rabnike uslug zavoda, ki niso določene v programu SFRJ ali 
programu SRS. Vendar poteka to delo počasi, deloma tudi 
zato, ker za obračunavanje računalniških in drugih uslug v 
okviru republiške uprave še ni dokončnega koncepta. Del 
prihodkov iz uslug bo Zavod SR Slovenije za statistiko upora- 
bil za: 

a) nadomeščanje prihodkov, ki so bili v znižani vrednosti 
določeni s proračunom; 

b) nadomeščanje rasti materialnih stroškov, ki rastejo 
hitreje od dodeljenih sredstev za nadomestilo (investicijsko 
vzdrževanje opreme); 

c) za metodološke naloge. 
Republiški sekretariat za finance sicer redno spremlja 

porabo ter potrjuje zaključni račun. 
Sofinanciranje stroškov statističnih raziskovanj po načelu 

svobodne menjave dela Zavod SR Slovenije za statistiko prav 
tako lahko začne šele pri uporabi pridobljenih podatkov za 
razne namene (raziskovalne, strokovne, ter druge) ki niso 
določeni v programih. Te stroške pokrivajo naročniki s 
težavo, vendar je zavod pri tem dosleden. Nalog, ki jih 
določajo republiški upravni organi in organizacije med letom 
zavod ne mora zaračunavati, vendar jih stroškovno evidentira 

Zavod je uspel ekonomsko ovrednotiti ter pridobiva sred- 
stva za usluge, ki ne zadevajo podatkov DSI (računalniške 
usluge, stroški vnosa, tisk) in jih opravlja za uporabnike zunaj 
republiške uprave. 

Stabilizacija ter varčevanje s sredstvi, zlasti v negospodar- 
stvu, ki je še vedno pretežni porabnik podatkov in uslug, pa 
onemogoča hitrejše reševanje te problematike. Zakon o druž- 
benem sistemu informiranja ter druge usmeritve sicer 
določajo, da so podatki DSI večnamenski in na voljo vsem 
vendar bo tudi i/ prihodnje težko razdeliti stroške na sedanje 
in kasnejše uporabnike (družbeni proizvod, industrijska proiz- 
vodnja, zaposlovanje ipd). Izvršni svet zato ocenjuje, da bo to 
zahtevo mogoče uresničiti postopoma, šele ob dodatni uredi- 
tvi tega področja, saj je zavodu določenih 89,3% raziskovanj s 
programom statističnih raziskovanj, ki so pomembna za vso 
državo, stroške le-teh pa pokrivajo proračuni socialističnih 
republik in pokrajin. 

V predlogu proračuna za leto 1985 so predvidena tudi 
sredstva za posebne namene, oziroma za raziskovanja, ki 
imajo pomen za SR Slovenijo. Posebej so obrazložene neke 
nove naloge in naloge z razširjenim obsegom dela, ki so 
posebnega družbenega pomena (anketa o potrošnji gospo- 
dinjstev, ankete o številu živine, popis obrti). 
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PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

SR SLOVENIJE V LETU 1985 

Zap. it. - Raziskovanje Vsebina Podatke mora dati 

kdo kdaj 

Prvi 
rezultati 
obdelave 

STATISTIKA SAMOUPRAVLJANJA 
1. Samoprispevki (SA-II) (re- Območje, datum, obdobje, namen 

uvedbe, način odločitve, zbrana 
sredstva, stopnja plačevanja, učinki, 
zgrajeni objekti 

publiško raziskovanje) 
(izvaja Zavod SR Sloveni- 
je za statistiko - ZAVOD) 

STATISTIKA CEN 
2. Poročilo o cenah na 

drobno 
- industrijskih živilskih in 
industrijsko neživilskih 
proizvodov, obrazec C-12/ 
RD, obrazec C-13/RD (do- 
polnitev k zveznemu razi- 
skovanju). (Izvaja ZAVOD- 
)• 
- kmetijskih proizvodov. 
Obrazec C-11/RD (dopol- 
nitev k zveznemu razisko- 
vanju)(lzvaja ZAVOD). 

- za storitve, obrazec C- 
14/RD (dopolnitev k zvez- 
nemu raziskovanju) (Izva- 
ja ZAVOD) 

Prodajne cene v trgovini na drobno 
za industrijske živilske in industrijske 
neživilske proizvode, ki jih bodo zaje- 
male košarice (poleg že zajetih v 
zvezni raziskavi) za izračunavanje 
MŽS različnih kategorij potrošnikov. 

Najpogostejše cene na drobno v tr- 
govini in na trgu, ki jih bodo zajema- 
le košarice (poleg že zajetih v zvezni 
raziskavi) za izračunavanje MZS ra- 
zličnih kategorij potrošnikov. 
Cene na drobno za obrtne komunal- 
ne, prometne in druge storitve, ki jih 
bodo zajemale košarice (poleg že za- 
jetih v zvezni raziskavi) za izračuna- 
vanje MŽS različnih kategorij potroš- 
nikov 

STATISTIKA INDUSTRIJE 
3. Prognoza proizvodnje or- 

ganizacij združenega dela 
v industriji (KT-I)(republi- 
ško raziskovanje) (Izvaja 
ZAVOD) 

GRADBENA IN STANO- 
VANJSKA STATISTIKA 

4. Indeks gradbenih stroš- 
kov (ITG) (republiško raz- 
iskovanje) (izvaja ZAVOD) 

STATISTIKA OBRTI 
5. obrtne organizacije - 

Sprememba stanja obrt- 
nih organizacij (Obrt-1) 
(republiško raziskovanje) 
(Izvaja ZAVOD) 
- Dejavnosti, ki se oprav- 
ljajo s samostojnim oseb- 
nim delom z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina 
občanov (Obrt-3) (repu- 
bliško raziskovanje) (izva- 
ja ZAVOD) 
STATISTIKA PROMETA 
IN ZVEZ 

6. Problematika javnega 
cestnega prevoza (SAM-II, 
priloga) (dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja ZAVOD) 

7. Železniški prevoz (SZ/M- 
11) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju) (izvaja 
ZAVOD) 

8. PTT storitve (PTT/M-11) 
(dopolnitev k zveznemu 
raziskovanju) (izvaja ZA- 
VOD) 

Občinske skupščine, kra- 
jevne skupnosti 

Izbrane prodajalne v trgo- 
vini na drobno v 4 krajih v 
SRS 

Izbrane prodajalne v trgo- 
vini na drobno in zasebni 
prodajalci na trgu v 4 kra- 
jih v SRS 

Izbrane organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo 
storitve in delavnice v za- 
sebni iasti, ki opravljajo 
storitve v 4 krajih v SRS 

13. 1. 18. 4. 

Pričakovan obseg proizvodnje v me- 
secu in problematika sprememb v 
proizvodnji 

Stroški gradbenih in obrtniških del 
po pozicijah 

Število organizacij združenega dela v 
obrti, obratovalnice občanov 

Število in kvalifikacija delavcev v 
obratovalnicah samostojnih obrtni- 
kov 

maj in 1.7. 
november 30.12. 

maj in 1.7. 
november 30.12. 

maj in 1.7. 
november 30.12. 

Izbrane organizacije zdru- 20. v 26. 
ženega dela v industriji mesecu v mesecu 

Izbrane organizacije zdru- 10.4. 
ženega dela v gradbeniš- 10.10 
tvu 

Občinske skupščine 

Občinske skupščine 

16.1. 
8. 7. 

6.4 

30. 5. 
28. 11 

4. 3. 
4. 9. 

11.6. 

Izkoriščanje prometnih sredstev, 
zmogljivosti ob prometnih konicah, 
investicije, stroški, cene 

Prevoz potnikov in blaga v notranjem 
in mednarodnem prometu 

Vrste pošiljk, telefonske in telegraf- 
ske storijve, delavci, dohodki 

Organizacije združenega 
dela v javnem prometu 

15.1. 
9.4. 
9. 7. 
14. 10. 

Železniško gospodarstvo 10. 
Ljubljana v mesecu 

29. 1 
30.4 
30. 7. 
29. 10 

30. 
v mesecu 

Združene PTT organizacije 20. 30. 
Slovenije v mesecu v mesecu 

poročevalec 
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9. Mejni promet potnikov z 
vlaki, letali, ladjami (SŽ-3, 
SP-2, SV-3) (dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja ZAVOD). 

10. Prevoz z žičnicami (prom/ 
ZI-1,2) (republiško razi- 
skovanje) (izvaja ZAVOD) 

11. Cestni prevoz za lastne 
potrebe (SA/G21) (repu- 
bliško raziskovanje) (izva- 
ja ZAVOD) 

STATISTIKA TURIZMA IN 
GOSTINSTVA 

12. Mesečno poročilo o obi- 
skovalcih turističnih zani- 
mivosti (TU-2) (republiško 
raziskovanje) (izvaja ZA- 
VOD) 

STATISTIKA KOMUNAL- 
NIH DEJAVNOSTI 

13. Komunalne organizacije 
- letno poročilo o investi- 
cijah v komunalne objekte 
in naprave na območju 
občine (K-1) (republiško 
raziskovanje) (izvaja ZA- 
VOD) 
- Komunalne organizacije 
(K-3) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja ZAVOD) 

STATISTIKA PREBIVAL- 
STVA IN CENTRALNI RE- 
GISTER PREBIVALSTVA 
SR SLOVENIJE 

14. Statistika prebivalstva 
- Rojstva (DEM-1) (dopol- 
nitev k zveznemu razisko- 
vanju) (izvaja ZAVOD) 

— Smrti (DEM-2) (dopolni- 
tev k zveznemu raziskova- 
nju) (izvaja ZAVOD) 

- Sklenjene zakonske zve- 
ze (DEM-3) dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja ZAVOD) 

- Razveze zakonske zveze 
(RB-1) (dopolnitev k zvez- 
nemu raziskovanju) (izva- 
ja ZAVOD) 

- Priznanje očetovstva in 
posvojitve otroka (DEM-1 
a) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja ZAVOD) 

- Sprememba imena, pri- 
imka ali osebnega imena 
(SPROI) (republiško raz- 
iskovanje) (izvaja ZAVOD) 

Potniki v rednem ali maloobmejnem 
prometu, ki so prispeli ali odšli 

Prepeljane osebe, dohodki in izko- 
riščenost žičnic mesečno, kapacitete 
letno 

Število in zmogljivosti prevoznih 
sredstev po vrstah in avtodnevi, pre- 
voženi km, poraba goriva, prepeljani 
potniki in blago, potniški in tonski 
km, prihodki 

Domači in tuji obiskovalci turističnih 
zanimivosti, iztržek od prodanih 
vstopnic 

Investicije po virih sredstev, povrači- 
la za gospodarjenje s komunalnimi 
objekti in napravami skupne rabe 

Osnovna sredstva, investicije v 
osnovna sredstva, delavci po kvalifi- 
kacijah in cene komunalnih storitev 

Enotna matična številka občana in 
državljanstvo (tudi republiško) otro- 
ka, matere in očeta; ali je otrok pri- 
javljen v občinski register stalnega 
prebivalstva 
Enotna matična številka občana in 
državljanstvo (tudi republiško) umrle- 
ga, osebno ime, enotna matična šte- 
vilka in rojstni datum zakonca, poda- 
tki za umrle otroke od 1. do 7. leta 
starosti 
Enotna mnatična številka občana za 
moža in ženo 

Enotna matična številka občana za 
moža in ženo 

Enotna matična številka občana za 
otroka, očeta, mater, posvojitelja in 
posvojiteljico; datum, in kraj dogod- 
ka, vpis v rojstno matičlno knčjigo, 
datum vpisa zaznambe, osebno ime, 
datum rojstva in stalno prebivališče 
otroka, očeta, matere posvojitelja in 
posvojiteljice; spol otroka; poklic in 
položaj v poklicu očeta, matere, po- 
svojitelja in posvojiteljice, družinski 
stan posvojitelja in posvojiteljice ter 
kdo so posvojiteljik. 
Prejšnje osebno ime, enotna matična 
številka občana, rojstni datum, spol, 
novo osebno ime, datum spremembe 

Carinarnice 

Upravljalci žičnic 

10. 
v mesecu 

10. 
v mesecu 
8. 1. 

Organizacije združenega 15. 1 
dela, ki opravljajo prevoz 
za lastne potrebe 

izbrani turistični objekti 5. 
v mesecu 

Samoupravne interesne 20.3 
skupnosti za komunalno 
dejavnost 

Komunalne organizacije 10.4 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Temeljno sodišče 

Občinski upravni organi za 
notranje zadeve 

sproti 

sproti 

30. 
v mesecu 

30. 
v mesecu 
30. 1. 

15. 6 

20. 
v mesecu 

Občinski upravni organi za 
notranje zadeve 

20. 6. 

5. 7. 

5. v mes. 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 
5. v mes 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 

5. v mes. 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 
5. v mes. 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 
5. v mes. 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 

sproti 
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- Selitveno gibanje prebi- 
valstva (SEL-1) (republiš- 
ko raziskovanje)(izvaja 
ZAVOD) 

Enotna matična številka občana; prii- 
mek in ime; Priimek ob rojstvu; 
Rojstni datum (dan, mesec, leto); 
spol; rojstni kraj (republiko, občino, 
naselje, za rojene v tujni pa državo in 
kraj); novo stalno prebivališče (obči- 
na, naselje, ulica in hišna številka 
oziroma država in kraj); pripadnost 
narodu, narodnosti ali etnični skupi- 
ni; državljanstvo socialistične repu- 
blike; zakonski stan; šolska izobra- 
zba (najvišjo dokončano šolo); po- 
klic; zaposlitev (naziv organizacije 
oziroma skupnosti); Staro stalno pre- 
bivališče (občina, naselje, ulica in 
hišna številka oziroma država in 
kraj); registrsko številko osebne iz- 
kaznice, organ, ki jo je izdal in datum 
izdaje; vzrok selitve; priimek in ime 
očeta; Priimek matere pred sklenitvi- 
jo prve zakonske zveze in ime; prii- 
mek in ime osebe, ki vodi gospo- 
dinjstvo ter sorodstveno razmerje do 
te osebe; datum izpolnitve obrazca 
in podpis občana. 

Občinski upravni organ za 
notranje zadeve 

sproti 

KADROVSKA EVIDENCA 
IN KADRVOSKO STANJE 
POSLOVODNIH OR- 
GANOV 

15. Kadrovska evidenca v SR 
Sloveniji (KE-1, KE-11) 
(republiško raziskovanje 
po odloku IS Skupščine 
SRS, U. I. SRS, št. 26/75 in 
40/82) (izvaja Sekretariat 
za kadrovska vprašanja v 
IS Skupščine SR Sloveni- 
je). 

16. Spremljanje kadrovanja 
poslovodnih organov v 
SR Sloveniji v letu 1984 
(republiško raziskovanje, 
izvaja Sekretariat za ka- 
drovska vprašanja v izvrš- 
nem svetu Skupščine SR 
Slovenije) 

STATISTIKA DELA 
17. Osebni dohodki po pokli- 

cih (RAD-LDZ) (dopolnitev 
k zveznemu raziskovanju) 
(izvaja ZAVOD) 

Identifikacijski podatki, matična šte- 
vilka iz enotnega registra organizaci- 
je in skupnosti, enotna matična šte- 
vilka občana, strokovna izobrazba, 
oziroma z delom pridobljena delovna 
zmožnost ter poklic in delo, ki ga 
opravlja, vrsta in število funkcij, odli- 
kovanja in javne nagrade, posebna 
usposobljenost in pripravljenost 
občanov za delo na strokovnem, 
družbenopolitičnem in mednaro- 
dnem področju ter drugi podatki iz 
obrazcev kadrovske evidence (sprot- 
no vodenje evidence z vnašanjem 
novo popisanih, sprememb in odjav). 

Podatki o razpisnih postopkih za po- 
slovodne organe, prijavljenih kanida- 
tih za poslovodne organe, imenova- 
nih poslovodnih organih, vršilci dolž- 
nosti poslovodnih organov, začasnih 
poslovodnih organih in poslovodnih 
organih, ki jim poteče mandat. 
Podatki: 
a), matična številka iz enotnega re- 
gistra organizacije in skupnosti, oz- 
naka smaoupravne organiziranosti, 
oznaka naziva poslovodnega organa; 
b). priimek in ime, datum rojstva, 
enotna matična številka, delovno 
področje, vzroki za imenovanje, vzro- 
ki za odklonitev prijave, dopolnilno 
izobraževanje. 

Osebni dohodki in število zaposlenih 
delavcev za določene poklice z za- 
htevano kvalifikacijo in delovnimi iz- 
kušnjami 

18. Družbena prehrana (RAD- 
DPR) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja ZAVOD) 

Družbena prehrana v organizacijah 
in skupnostih glede na število in vr- 
sto obrokov, obliko organiziranosti 
(na tipičen dan v tednu od 13. do 17. 
maja) in način financiranja 

5. v mes. 
za 
predpre- 
tekli 
mesec 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in 
skupnosti ter občinske 
skupščine 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in 
skupnosti ter občinske 
skupščine 

Temeljne 
in druge 
organi- 
zacije 
združe- 
nega deia 
in 
Skupnosti 
do 7. v 
mesecu, 
občinske 
skupščine 
do 15. v 
mesecu 

31.1. 

sproti 

Temeljne organizacije 28.2. 
združenega dela, druge or- 
ganizacije in skupnosti 

Temelje organizacije zdru- 
ženega dela, druge organi- 
zacije in skupnosti 

20. 5. 

31. 3. 

Rok bo 
vsklajen z 
rokom v 
Programu 
statističnih, 
za vso 
državo 
pomemb. 
raziskovanj 
za leto 
1985 
16. 9. 
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STATISTIKA VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVAJA 

19. Študenti in diplomanti višjih in 
visokih šol 

- Vpis študentov (ŠV-20) 
(doponitev k zveznemu 
raziskovanju) (izvaja ZA- 
VOD) 
- Diplomanti (ŠV-50) (do- 
polnitev k zveznemu raz- 
iskovanju) (izvaja ZAVOD) 
- Doktorji znanosti (ŠV- 
70) (dopolnitev k zvezne- 
mu razsikovanju (izvaja 
ZAVOD) 
Diplomanti podiplomske 
stopnje (ŠV-80) dopolni- 
tev k zveznemu raziskova- 
nju (izvaja ZAVOD) 
- Vpis študentov na viso- 
košolske temeljne oz. de- 
lovne organizacije (ŠV-22) 
(republiško raziskovanje) 
(izvaja ZAVOD) 

20. Izobraževanje v organiza- 
cijah združenega dela 
(RAD-IZ) (republiško raz- 
iskovanje) (izvaja ZAVOD) 

21. Oblike vzgojnoizobraže- 
valnega dela v predšol- 
skih, osnovnošolskih in 
srednješolskih organiza- 
cijah 
- Podaljšano bivanje 
učecev osnovne šole (S- 
O) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju) (izvaja 
ZAVOD) 
- Statistično poročilo in- 
teresnih dejavnosti in or- 
ganizacij učencev na šoli 
(Š-A) (dopolnitev k zvez- 
nemu raziskovanju (izvaja 
ZAVOD) 
- Priprava otrok na 
osnovno šolo (PŠV) (do- 
polnitev k zveznemu raz- 
iskovanju) (izvaja ZAVOD) 

STATISTIKA TELESNE 
KULTURE 

22. Telesna vzgoja v vzgojno- 
izobraževalnem procesu 
in športno rekreativna de- 
javnost 
— Telesna vzgoja v vzgoj- 
novarstvenih in vzgojno- 
izobraževalnih orgnaizaci- 
jah (rep. razisk. ) (izvaja 
ZAVOD) 
a) Telesna vzgoja v vzgoj- 
novarstvenih organizaci- 
jah (TK-IC) 

- Dejavnost osnovnih or- 
ganizacij za telesno kultu- 
ro (TK-2) (republiško raz- 
iskovanje) (izvaja ZAVOD) 

STATISTIKA ZNANSTVE- 
NO RAZISKOVALNE DE- 
JAVNOSTI 

23. Raziskovanje o inovacij- 
skih dejavnostih (INOV) 
(republiško raziskovanje) 
(izvaja ZAVOD) 

Enotna matična številka študenta, 
podatki o strokovni izobrazbi staršev 

Enotna matična številka diplomanta, 
podatki o strokovni in šolski izobra- 
zbi staršev ali vzdrževalcev 
Enotna matična številka doktorjev 
znanosti, starši ali vzdrževalci po po- 
klicu, šolski in strokovni izobrazbi 

Enotna matična številka diplomanta 
podiplomske stopnje, starši ali vzdr- 
ževalci po poklicu, šolski in strokovni 
izobrazbi 
Študenti po načinu študija, letnikih, 
spolu, vpis na podiplomsko stopnjo, 
absolventi s statusom, novovpisani 
študenti 

Organiziranje in izvajanje izobraževa- 
nja v organizacijah združenega dela, 
vrsta, način in trajanje izobraževanja, 
udeleženci 

Oddelki podaljšanega bivanja, učen- 
ci v podaljšanem bivanju, uspešnost 
izobraževanja učencev v podaljša- 
nem bivaju, učitelji, ki vodijo oddelke 
podaljšanega bivanja. 
Organizacija učencev na šoli, učenci, 
včlanjeni v organizacijah, izven nje, 
področje interesnih dejavnosti 

Organizatorji priprave otrok na 
osnovno šolo, število otrok, oddelkov 
po celotnem programu, delavci, šte- 
vilo otrok, oddelkov po skrajšanem 
programu, delavci, trajanje skrajšane 
priprave otrok na osnovno šolo, 
brezplačni prevozi otrok k pripravi na 
osnovno šolo 

Telesnovzgojna dejavnost v VVZ, 
športna značka, strokovni kadri 

Članstvo osnovnih organizacij za te- 
lesno kulturo, akcije, dejavnost, fi- 
nanciranje in objekti 

Študenti visokošolskih ob vpisu 
TOZD oziroma delovnih or- 
ganizacij 

Študenti visokošolskih ob 
TOZD oziroma delovnih or- diplomi 
ganizacij 
Doktorji znanosti ob prijavi 

Diplomanti podiplomske ob 
stopnje diplomi 

Visokošolski TOZD oziro- 15. 10. 
ma delovne organizacije 

Temeljne organizacije 31.8. 
združenega dela 

Osnovne šole, vzgojnovar- 
stvene organizacije, orga- 
nizacije za usposabljanje 

Osnovne in srednje šole 

Vzgojno-varstvena organi- 
zacija osnovne šole, 
osnovne šole s prilagoje- 
nim predmetnikom in 
učnim načrtom 

25. 6. 

ob koncu 
šolskega 
leta 

25. 6. 

Vzgojnovarstvene organi- 25.6. 
zacije 

25. 3. v 
naslednjem 
letu 

25. 3. v 
naslednjem 
letu 
13. 2. v 
naslednjem 
letu 

13. 3. v 
naslednjem 
letu 

31. 10. 

28.11. 

16. 9. 

20. 12. 

3. 9. 

Podatki o zaposlenih delavcih, raz- 
iskovalcih, inovacijah in sredstvih 

Vse osnovne organizacije 
za telesno kulturo (društva, 
klubi) 

Vsi OZD 

31. 12. 

6. 8. 

20. 8. 

30. 4. 13. 9. 
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Podatki o oblikah obveščanja v zdru- 
ženem delu 

Organizacije združenega 
dela in skupnosti 

31. 12 
STATISTIKA KULTURE IN 
UMETNOSTI 

24. Sistem obveščanja v zdru- 
ženem delu (OBV-I) (repu- 
bliško raziskovanje) (izva- 
ja ZAVOD) 

25 Delavnost posredovanja Podatki o številu predstav, koncertov Poklicna (strokovna) zdru- 1.10. 
kulturnih vrednot (KU-6), in razstav po vrsti, doma in v tujim, zenja in društva 
poskusno republiško raz- število obiskovalcev, število umetniš- 
iskovanje (izvaja ZAVOD) kih delavcev-izvajalcev 

30. 4. 

27. 12. 

REGISTER TERITORIAL- 
NIH ENOT 

26. Register teritorialnih enot 
in teritorializacija podat- 
kov (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju) (izvaja 
ZAVOD, R.G.U., občinske 
G.U.) 

Teritorialne spremembe in preimeno- 
vanje osnovnih teritorialnih enot. 
Imenovanje in preimenovanje ulic, 
spremembe pri oštevilčenju hiš, no- 
vooštevilčene hiše in njihova pripa- 
dnost popisnemu okolišu ter tega 
statističnemu okolišu, katastrski 
občini, krajevni skupnosti, naselju, 
občini. 

Sproti Sproti 1. 12. 

STROŠKI STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ PRI DA- 
JALCIH PODATKOV 

27. Stroški statističnih raz- 
iskovanj pri dajalcih po- 
datkov (republiško raz- 
iskovanje) (izvaja ZAVOD) 

Končanje projekta, priprava softvvar- 
ske podpore, delovna metodologija 

Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko, enote opazovanja 

31. 12. 

RAZVOJ IN PREIZKUŠA- 
NJE METODOLOGIJ 

28. Projekt uporabe satelit- 
skih slik in podatkov za 
ugotavljanje površin - 
zemljišč in prinosov 

29. Materialne bilance SR 
Slovenije (področje: bar- 
vaste kovine, gradbeni 
material, kemični proiz- 
vodi, živilski proizvodi) 

30. Integralni sistem družbe- 
nih računov v SR Sloveniji 

31. Družbeno bogastvo SR 
Slovenije 1981,1982, 1983 

.32. Integrirani sistem demo- 
grafskih in družbenih sta- 
tistik 

33. Osnove za povezavo po- 
datkov v enotni kadrov- 
sko-informacijski sistem 

34. Skupne osnove DSI (stati- 
stične naloge; Sodelova- 
nje z Zveznim zavodom za 
statistiko - republiška 
koordinacija) 

35. Zbirka definicij 

36. Imenik članov organizacij 
združenih kmetov 

37. Stroški statističnih razi- 
skovanj (zvezna naloga) 

Analiza in interpretacija vseh teh vi- 
rov (teren, zračni satelitski posnetki) 
daljinsko zaznavnih podatkov za ob- 
močje SR Slovenije 

Prikaz stanja statistično-dokumenta- 
cijske osnove za izdelavo materialnih 
bilanc za izbrana področja s poizku- 
som konkretne kvantifikacije za leto 
1983 
Izpopolnjevanje predloga nove meto- 
dologije za integralni sistem družbe- 
nih računov republike 

Prikaz obsega in strukture proizvede- 
nih materialnih dobrin oziroma sta- 
nje proizvodnih in neproizvodnih 
fondov po sektorjih lastništva, podro- 
čjih, panogah in drugih vidikih 
Povezovanje demografskih-družbe- 
nih statistik v enotni sistem. Izdelava 
demografskih bilanc za republiko 
Racionalno in usklajeno zbiranje po- 
datkov 

Vzpostavitev in vodenje ter koordina- 
cijo postopkov za vodenje standar- 
dov DSI 

Pojmi in definicije iz statističnih razi- 
skav, teoretične statistike in informa- 
tike. Vzdrževanje zbirke definicij 
Podatki za identifikacijo kmetov 

Metodologija stroškovnega vidika 
dela pri statističnih raziskovanjih 

Zavod SR Slovenije za sta- 1.2. 
tistiko (vzorec na terenu), 
Geodetski zavod SR Slove- 
nije (avionski posnetki, sa- 
telitski posnetki) 

Podatki obstoječih stati- 
stičnih raziskovanj ter tudi 
drugih (splošnih združenj 
itd.) 

Izvedeni podatki obsto- - 
ječih statističnih razisko- 
vanj, SDK Slovenije, Naro- 
dne banke Slovenije, ter 
drugih 

Iz razpoložljivih podatkov 
SDK, statistike in drugih 
organov oziroma organiza- 
cij 

Izvedeni podatki že uteče- Letno 
nih statističnih raziskovanj 

Subjekti DSI ~ 

Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko, zunanje inštitucije 

Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko, zunanje inštitucije 

Organizacije združenih 
kmetov - (Iz popisa prebi- 
valstva 1981) 
zvezni zavod za statistiko 

31. 5. 

november 

vse leto 

oktober 

poročevalec 

12. 12. 

30. 11. 

sproti 

november 

30.6 
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38. Register obratovalnic Ena od osnovnih nalog registra je 
uvajanje in vodenje enote, avtomati- 
zirane evidence obratovalnic v kate- 
rih se opravlja osebno delo s sredstvi 
v lasti občanov. Register bo omo- 
gočal hitrejšo, bolj kvalitetno in ažur- 
no obdelavo različnih podatkov s te- 
ga področja. Evidenca bo tudi omo- 
gočala medsebojno primerjavo in po- 
vezavo podatkov iz statističnih razi- 
skovanj in z raziskovanji drugih in- 
formacijskih služb. Avtomatizirani 
enotni register obratovalnic bo zago- 
tavljal različne podatke o obratoval- 
nicah, njihovi organiziranosti, dejav- 
nosti in njihovi teritorialni opredelitvi 

Občinske skupščine (po- tekom 
gojno odvisno od določb leta 1985 
obrtnega ali drugega zako- 
na) 

izdelava 
enotne 
metodo- 
logije do 
30. 9. 
1985 

U i EMELJITEV RAZISKOVANJ PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

STATISTIKA SAMOUPRAVLJANJA 
Zavod SR Slovenije za statistiko zbira od leta 1975 dalje z 

etmm statističnim raziskovanjem podatke o samoprispevkih, 
ki se uvajajo na območju SR Slovenije na ravni občin, krajev- 
nli2skLJPnosti in manjših območij (delov krajevnih skupnosti) Podatki se zbirajo za vsak samoprispevek, ki je bil uveden v 
opazovanem obdobju na območju, po datumu, obdobju 
uvedbe, namenu uvedbe, po vsoti in porabi zbranih sredstev 

Poročila izpolnjujejo skupščine za vse vrste samoprispev- 
kov, deloma pa organizirajo izpolnjevanje poročil v krajevnih 
skupnostih za območja krajevnih skupnosti in manjša 
območja (zap. št. 1). 1 

nijeaZ'Sk°Van^e '0 b''° uvedeno na Pobudo RKSZDL Slove- 

STATISTIKA CEN 
V okviru raziskovalnega projekta »Življenjski stroški«, kate- 

rega nosilec je Inštitut za ekonomska raziskovanja pri Eko- 
nomski fakulteti v Ljubljani, je bil izdelan predlog metodolo- 
gije za izračunavanje normalnih in minimalnih živlienjskih 
Stroškov različnih kategorij potrošnikov, ki je v letu 1984 še v 
fazi preverjanja, za leto 1985 pa je predviden začetek redneaa 
izračunavanja življenjskih stroškov po košaricah. 

Za izračunavanje življenjskih stroškov po košaricah pa je po 
novi metodologiji treba zajeti cene za približno še enkrat 
tohko cen predmetov in storitev, kot jih sedaj spremljamo z 
rednimi statističnimi raziskovanji: s področja cen. Zato bo 
moral zavod dopolniti listo predmetov in storitev za spremlja- 
nje cen na drobno za te potrebe. 

Zato se bo povečal dosedanji obseg dela opazovalcev cen 
na terenu, kar bo treba v večjih krajih rešiti z dodatno sistemi- 
zacijo. V manjših pa bo treba poiskati druge ustrezne rešitve. 
Ustrezno se bo povečal tudi obseg deia na zavodu (kontrola, 
zajemanje in obdelava podatkov), kar pa v predračunu potreb- 
nih sredstev ni zajeto, ker še ne vemo. kako bo delo potekalo 
(zap. st. 2). 

STATISTIKA INDUSTRIJE 
Redna mesečna raziskovanja, ki se opravljajo .po vsej 

državi, dopolnjuje v naši republiki raziskovanje o predhodnih 
rezultatih indeksa količinskega obsega industrije proizvodnje 
^prognoza) ob koncu tekočega meseca za tekoči mesec (zap. 

GRADBENA IN STANOVANJSKA STATISTIKA 
Ker poskusno četrtletno raziskovanje o cenah gradbenih 

objektov (C-50) se ni redno raziskovanje, pomembno za vso 
državo, se bo zaradi kontinuitete rezultatov iz prejšnjih let 
vzporedno izvajalo republiško raziskovanje ITG. Z njim bomo 
zbirali podatke o storških gradnje in obrtnih delih za tipske 
zgradbe po posameznih pozicijah (zap. št. 4). 

STATISTIKA OBRTI 
V zaostrenih gospodarskih razmerah in ob vse večjem 

poudarku o udeležbi drobnega gospodarstva (s tem tudi 
dejavnosti, ki jih opravljajo s samostojnim osebnim delom) v 
izvozu in v njem možnosti povečanja zaposlovanja, se s poda- 
tki, ki jih zbira statistika obrti, planira in spremlja dinamika 
razvoja obrti. Vendar v programu statističnih raziskovanj. 
po^bHih za vso državo, ni planirano s tega področja za leto 1983 nobeno raziskovanje (zap. št. 5). 

STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ 
Dopolnilna raziskovanja s tega področja omogočajo vpo- 

gled v te dejavnosti na področju republike. Za potrebe vse 
države posreduje enake podatke centralizirana obdelava teh 
podatkov (Zajednica JPTT. Zajednica jugoslovanskih želez- 
nica) - (zap. št. 6. 7. 8. 9). 

Za našo republiko pa so znaimivi tudi podatki o dejavnosti 
zicnic. zlasti v zimski sezoni (zap. št. 10). 

. Raziskava o cestnem prevozu za lastne potrebe se je doslej 
izvajala letno na zveznem nivoju, po spremenjeni metodolo- 

za'etih le še cca 66 organizacij združenega dela od 
1400. kar ne zagotavlja primerljivost in kontinuiteto serij 
podatkov. Raziskava se bo zato poslej izvajala kot republiška- 
(zap. st. 11). 

STATISTIKA TURIZMA !N GOSTINSTVA 
Raziskava o turističnih zanimivostih je v repubiškem merilu 

vpeljana že vrsto let. Daje informacije o izletniškem turizmu - 
o domačih in tujih obiskovalcih turističnih zanimivosti (zaD 
št. 12). 

STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
Pri izvajanju statističnih raziskovanj s področja komunalne 

statistike nastaja problematika pri definiranju enot opazova- 
nja. Zato in zaradi samih sprememb (v zakonu o komunalnih 
dejavnosti. Uradni list SRS. št. 8 82) je Zavod SR Slovenije za 
statistiko v dogovoru z uporabniki podatkov zagotovil zajetje, 
dopolnitev adresarja. metodologije in revizije obrazcev. 
Menimo, da opravljanje komunalnih deljavnosti omogoči 
enotno, ekonomično in učinkovito izkoriščanje komunalnih 
objektov in naprav (zap. št. 13). 

STATISTIKA PREBIVALSTVA IN CENTRALNI 
REGISTER PREBIVALSTVA SR SLOVENIJE 

V centralni register prebivalstva SR Slovenije, se evidenti- 
rajo in vnašajo spremembe v naravnem in selitvenem gibanju 
prebivalstva. Zato je potrebno dopolniti z dodatnimi vprašanji 
nekatera raziskovanja, pomembna za vso državo (zap. št. 14: 
DEM-1. DEM-2. DEM-3. RB-1) in dodati posebna raziskovanja, 
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ki se izvajajo samo v SR Sloveniji (zap. št. 14: DEM-1 a, SPROI, 
SEpostopke za delo na centralnem registru prebivalstva SR 
Slovenije bo potrebno uskladiti z novimi pravnimi predpisi. 
Glede na težnjo po medsebojnem povezovanju^ evidenc 
kadrovske vsebine v enotno bazo podatkov o občanih, bo 
težišče dela na sodelovanju z informacijskimi službami skup- 
nega pomena v republiki. Novim zahtevam bo treba dopolniti 
in prilagoditi programsko opremo in zagotoviti uspešno izko- 
riščanje registra. 

KADROVSKA EVIDENCA IN KADROVSKO 
STANJE POSLOVNIH ORGANOV 

Sekretariat za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije na podlagi 44. člena zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/ 
80, 12/82), vodi evidenco kadrov za potrebe kadrovanja na 
samourpavne, javne in druge družbene funkcije v družbeno- 
političnem in samoupravnem sistemu, ki je bila vzpostavljena 
po popisu kadrov z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26/75 in 40/82). 

Strokovno vodenje kadrovske evidence omogoča posredo- 
vanje kvalitetnih podatkov o kadrih, spremljanje razmer na 
področju kadrovske politike, predlaganje ustreznih ukrepov 
za izvajanje kadrovske politike ter načrtno kadrovanje na 
samoupravne, javne in druge družbene funkcije in kadrovanje 
strokovnih delavcev v upravne organe in organizacije. 

Da kadrovska evidenca dosega namen, za katerega je vzpo- 
stavljena, je nujno potrebno dopolnjevanje evidence z novo- 
popisanimi kadri v skladu s kriteriji odloka, sprotno spremlja- 
nje vseh spremenjenih in dopolnjenih podatkov o posamez- 
niku in vnašanje teh v kadrovsko evidenco. 

Sekretariat za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Sku- 
pščine SR Slovenije v letu 1984 vodi kn ažurira register enot 
dogodkov izključno iz enotnega registra organizacij in skup- 
nosti, ki ga vodi Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Za evidenco enot dogodkov bo sekretariat odslej črpal 
podatke iz omenjenega registra, zato bodo občinske kadrov- 
ske službe oziroma enote dogodkov opustile vodenje enot 
dogodkov na obrazcih KE-2 in KE-3, kar bo zmanjšalo njihov 
obseg dela in podvajanje podatkov (zap. št. 15). 

V okviru programa aktivnosti krepitve v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in skupnostih Sekretariat za 
kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
spremlja kadrovanje poslovnih organov v SR Sloveniji za 
potrebe družbenopolitičnih organizacij in drugih organov in 
organizacij. 

Spremljanje kadrovanja poslovodnih organov je tudi stalna 
naloga udeležencev družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji (zap. št. 16). 

STATISTIKA DELA 
Statistično raziskovanje o osebnih dohodkih za določene 

poklice (ob upoštevanju določenih kvalifikacij in določenih let 
delovnih izkušenj) se po programu statističnih, za vso državo 
pomembnih raziskovanj izvaja v vseh republikah in pokraji- 
nah vsaki dve leti, in sicer za skupno 200 izbranih poklicev. 

V SR Sloveniji pa se rezultati tega raziskovanja uporabljajo, 
med drugim tudi kot osnova za analizo realizacije samouprav- 
nih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih 
dohodkov, kot osnova za določanje priznanih osebnih dohod- 
kov osebam, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo 
razne gospodarske dejavnosti ipd. 

Zato to statistično raziskovanje v naši republiki izvajamo 
vsako leto. Poleg tega pa zaradi specifičnih potreb uporabni- 
kov vsako leto dopolnujemo oziroma povečujemo število 
poklicev, za katere zbiramo podatke. 

V letu 1984 je bilo to raziskovanje v celoti izvedeno kot 
republiško raziskovanje (in ne le kot dopolnitev k 2-letnemu 
zveznemu raziskovanju). 

V letu 1985 pa bo statistično raziskovanje RAD-LDZ izva- 
jano po programu statističnih, za vso državo pomembnih 
raziskovanj, za potrebe naše republike pa bo dopolnjeno z 
okoli 30 poklici (zap. št. 17). 

Glede na velik pomen organiziranega družbenega prehra- 
njevanja je bilo na pobudo Republiškega sveta Zveze SindiKa- 
tov Slovenije v SR Sloveniji uvedeno republiško statistično 
raziskovanje, ki nam nudi podatke o oblikah organiziranja 
družbene prehrane o načinu priprave oziroma zagotavljanja, 
o številu in vrstah obrokov ter o načinu financiranja družbene 
prehrane v organizacijah in skupnostih (zap. št. 18). 

STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Zavod SR Slovenije za statistiko dopolnjuje vsebino 

statističnih poročil, predpisanih z načrtom statističnih raz- 
iskovanj, pomembnih za vso državo, s podatki, ki osvetljujejo 
socialnoekonomsko strukturo študentov, diplomantov, magi- 
strov in doktorjev znanosti. To so predvsem podatki o stro- 
kovni kvalifikaciji staršev ali vzdrževalcev in podatki o 
poklicni strukturi. Ta dopolnitev je bila uvedena s študijskim 
letom 1973/74 in se izvaja vsako leto (zap. št. 19: SV-20, SV-50, 
ŠV-70, ŠV-80) 

Prav tako je Zavod SR Slovenije za statistiko v šolskem letu 
1978/79 dopolnil statistično poročilo ŠV-21, predpisano z 
načrtom statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo, s 
statističnim poročilom ŠV-22. S tem raziskovanjem so zainte- 
resiranim takoj po vpisu na voljo podatki o vpisu študentov po 
usmeritvah, letnikih, načinu študija in o prilivu novih študen- 
tov v prvi letnik (zap. št 19: ŠV-22). 

Raziskovanje o izobraževanju v organizacijah združenega 
dela je bilo uvedeno v 1976. letu na pobudo Zavoda SR 
Slovenije za šolstvo in Gospodarske zbornice. Zajema izpo- 
polnjevanje strokovne izobrazbe in usposabljanje delavcev, 
družbenopolitično in splošno izobraževanje ter izobraževanje 
za pridobitev strokovne izobrazbe. Raziskovanje daje podatke 
o proizvodnem delu in delovni praksi učencev in študentov, 
organizatorjih in izvajalcih vzgojno izobraževalnega dela v 
ozdu ter o stroških izobraževanja v združenem delu (zap. št. 
20). 

Podaljšano bivanje učencev je posebna vzgojnoizobraže- 
valna dejavnost osnovne šole in predstavlja pot k celodnevni 
šoli ki je cilj vseh osnovnih šol. Zato Zavod SR Slovenije za 
statistiko dopolnjuje vsebino statističnega poročila o osnov- 
nem izobraževanju, predpisanega z zveznim načrtom stati sti- 
čnih raziskovanj, s podatki o razširjenosti oddelkov podal|ša- 
neqa bivanja, o učencih v podaljšanem bivanju in njihovi 
uspešnosti izobraževanja ter o učiteljih, ki vodijo te oddelke 
(zap. št. 21: Š-O). 

Zaradi kontinuitete iskanih podatkov o interesnih dejavno- 
sti učencev osnovnih in srednjih šol je Zavod SR Slovenije za 
statisko uvedel posebno raziskovanje o teh dejavnostih, ki 
dopolnjujejo letna statistična poročila osnovnih in srednjih 
šol (zap. št. 21 :Š-A). 

Priprava otrok na osnovno šolo (mala šola) je po zakonu o 
vzaoji in varstvu predšolskih otrok obvezna oblika vzgoje in 
izobraževanja otrok pred vstopom v šolo. Do leta 1980 so bila 
vprašanja o mali šoli sestavni del obrazcev S-O in PSV. Dvo- 
tirni sistem zbiranja teh podatkov ni bil ustrezen, zato se od 
leta 1981 podatki o pripravi otrok na osnovno šolo zbirajo na 
posebnem listu raziskovanja PŠV (zap. št. 21: PSV). 

STATISTIKA TELESNE KULTURE 
Ker je razvijanje in pospeševanje telesne kulture v naši 

družbi pomembno kar vsebuje tudi predlog smernic za druž- 
beni plan SRS, se je pokazala potreba po statističnem sprem- 
ljanju te dejavnosti v telesnokulturnih organizacijah, vzgoj- 
noizobraževalnih organizacijah in v celotnem združenem 
delu Po načrtu zveznih statističnih raziskovanj ss spremlja 
samo dejavnost telesnokulturnih organizacij po tri letni perio- 
diki Po načrtu republiških statističnih raziskovanj Zavod SR 
Slovenije za statistiko izvaja raziskovanja s področja te esne 
kulture od 1973. Po predlogu sosveta za statistiko telesne 
kulture se bodo vsa raziskovanja razen raziskovanja o osnov- 
nih organizacijah za telesno kulturo izvajala periodično. V 
letu 1985 bo Zavod SR Slovenije za statistiko po dveletni 
periodiki izvajal statistično raziskovanje o telesni vzgoji v 
vzgojnovarstvenih organizacijah (zap. št. 22). 



STATISTIKA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE 
DEJAVNOSTI 

Inovacijske dejavnosti pospešuje gospodarski napredek z 
večanjem znanja in uporabo le-tega v delovnih procesih. 
Raziskovanje o inovacijskih dejavnostih izvaja Zavod SR Slo- 
venije za statistiko od leta 1977 vsako drugo leto na željo 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo, Raziskovalne skupnošti Slovenije, Službe družbeneaa 
knjigovodstva in Gospodarske zbornice Slovenije. Z razisko- 
vale™ se zbirajo podatki o vlaganju inovacijske dejavnosti. V 
letu 1984 se je izvajalo poskusno raziskovanje, v letu 1985 se 
bo raziskovanje ponovno izvajalo (zap. št. 23). 

STATISTIKA KULTURE IN UMETNOSTI 
Raziskovanje o sistemu obveščanja v združenem delu se 

izvaja na pobudo Zveze Sindikatov Slovenije. Prvič je bilo 

lavnena0 h* 1982' Z nj'm so na vo|J° kazalci stanja javnega obveščanja v združenem delu kot tudi podatki o 
načinu informiranja (interna glasiia-časopis, oglasna deska 
razglasna radijska postaja itd. (zap. št. 24). 

Na pobudo Republiškega komiteja za kulturo in druaih 
J'anov sosveta za statistiko kulture in umetnosti so se v letu 

. f 'fvajale metodološke priprave za dejavnost posredova- nja kulturnih vrednot. V letu 1984 je potekalo poskusno raz- 
iskovanje, v letu 1985 pa se bo raziskovanje ponovno izvajalo 
Raziskovanje dopolnjuje druga statistična raziskovanja s pod- 
ročja kulture in umetnosti ter ima svojo osnovo v zakonu o 
kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot (zap. št. 25). 

REGISTER TERITORIALNIH ENOT 

cd ci0prede'i'eVr,poda"lov Centralnega registra prebivalstva 
.°x®ul,e ln ,Re9,stra organizacij in skupnosti, ter večine statističnih raziskovanj je nujno, da zavod razpolaga s točnimi 

in ažurnimi podatki o osnovnih teritorialnih enotah, ulicah in 
hišnih številkah. Na osnovi grafično tehnične dokumentacije 
za posamezne občine, ki jo vodijo in vzdržujejo pristoini 
organi za geodetske zadeve pri občinah, zavod zbira in ažu- 
rira osnovne teritorialne enote, ulice in evidenco hišnih številk 
tako za potrebe organov in organizacij republike kot tudi 
občin. (zap. št. 26). 

STROŠKI STATISIČNIH RAZISKOVANJ 
PRI DAJALCIH PODATKOV 

Raziskovanje o ekonomskem vidiku statističnih razisko- 
vanj, točneje o stroških statističnih raziskovanj pri dajalcih 
podatkov, ki so soudeleženi pri kreiranju statističnega infor- 
macijskega sistema. Cilj tako oblikovanega statističnega raz- 
iskovanja je realno ovrednotenje posameznih statističnih raz- 
iskovanj, ekonomska upravičenost sprememb in dopolnitev 
posameznega raziskovanja, ovrednotenje dela vseh subjek- 
tov, ki sodelujejo na področju revizije in razvoja in ne nazad- 
nje standardizacija ekonomskega vidika raziskovanj pri vseh 
pooblaščenih organih in organizacijah. Za posamezno stati- 
stično raziskovanje so stroški, ki bremenijo zavod znani zato 
bomo spremljal1 le stroške, ki se pojavljajo v poročevalskih 
enotah. Naloga se nadaljuje v letu 1985 zaradi zamud Dri 
usklajevanju na zveznem nivoju (zap. št. 27). 

OBRAZLOŽITEV METODOLOŠKIH NALOG 
KI JIH ZAVOD PRIPRAVLJA ZA UPORABO V 
VSEJ SFR JUGOSLAVIJI1 1 

1) Projekt uporabe satelitskih slik in podatkov za ugotavljanje 
površin - zemljišč in primerov št. 28. 

Zavod SRS za statistiko razvija in preverja ustrezno meto- 
dologijo za pridobivanje vsakoletnih podatkov o razpoložljivih 
površinah za kmetijstvo v SR Sloveniji, oziroma v SFRJ, z 

'Zavod te metodološke naloge, z izjemo št. 36. pripravlja za upo- 
rabo V vsej SFRJ, zato jih ne moremo dokončno sprejeti preden iih 
no potrdijo vse SR in SAP. Zaradi razmeroma dolge procedure 
usklajevanja tudi ne moremo določiti roka za njihovo veljavnost. 

("remofe^sing).23 da'iinSk° zaznavanie ~ teledetekcijo 
Izdelava metodologije sloni na treh virih podatkov vzorče- 

rjrrrenu aerooosnetki in digitalni satelitski podatki V letu 1984 smo zaključili z delom na vzorčnem modelu analize 
in interpretacije območja Savinjske doline. 

V prvi polovici leta 1985 bomo izdelali računalniške pro- 

nrame f Pnkl,UČitev °MR 100' R°TE BMDP paketa ter pro- 
n«m! h« čas°vno ,a"ailzo satelitskih podatkov. Izdelane pro- ,bom° d,°P0lnili s programi za obdelavo TM podatkov z 
velikostjo piksla 30x30 m. * 

V drugi polovici leta 1985 bomo analizirali območje Slove- 
nije zajeto v eno skanirano sceno (185 kvm) do nivoja občin 
Ce bomo lahko nabavili več trakov s satelitskimi podatki bi 
lahko ze v letu 1985 interpretirali celotno Slovenijo in analizi- 
rali natančnost dobljenih rezultatov in s tem zaokrožili I. in II 
fazo dela projekta in razširili dejavnost projekta na oceno 
kmetijskih površin v SFRJ. V letu 1985 se bomo skušali 
vključiti tudi v evropski projekt SPOT. 

2) Materialne bilance SR Slovenije (poizkus izdelave za 
izbrana področja) št. 29 

Zagotavljanje informacij in podatkov za sestavljanje mate- 
rialnih bilanc proizvodov je eden od osnovnih temeljev za 
nadaljnje razvijanje izpopolnjevanja evidenc in statistike 
spremljanja gospodarskih procesov v sedanjih razmerah. 
Sistem informacij, ki bi temeljil na konceptu materialnega 
bnansiranja ključnih proizvodov, bi omogočil spremiianie 
stanja in gibanja surovin, polproizvodov in proizvodov v sferi 
proizvodnje, menjave in potrošnje ter tudi zagotavljal inteqri- 
rln°u. 'n .®notnost definicij izvora in metodologije za isti objekt raziskovanja. 

V letu 1984 je bilo predvideno delo na prikazu statistične- 
dokumentacijske osnove za izdelavo materialnih bilanc za 

letoair983P°drOČ'a S poizkusom konkretne kvantifikacije za 
Delo je bilo začeto, ne pa tudi končano zaradi preusmeri- 

tve na izgradnjo projekta baze podatkov ekonomskih odno- 
sov s tujino, ki smo ga zaradi velikega interesa v vsei SFRJ 
ocenili kot prioritetnega. 

3. Integralni sistem družbenih računov SR Slovenije št. 30. 
V letu 1984 smo dokončali študije »Osnutek nove metodo- 

Jogije družbenih računov republike: Družbeni računi SR Slo- 
venije 1980«. ki je rezultat skupnega dela članov skupine 
»Sosvet za integralni sistem družbenih računov« pri Zavodu 
SR Slovenije za statistiko in Zavodu SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. Ta študija je marca 1984 izšla kot posebna 
publikacija našega zavoda. S tem je bilo zaokroženo dve- 
letno delo te skupine. 

Študija je sintetičen prikaz reprodukcijskega procesa slo- 
venskega gospodarstva v letu 1980 s pomočjo sistema raču- 
nov razdelitve družbenega proizvoda republike. Predvsem Da 
študija predstavlja osnutek nove metodologije (nerešeni pro- 
blemi dosedanjih metodoloških pristopov pri izdelavi nove 
metodologije), ki je namenjena kot podlaga za razprave stati- 
sti kov in planerjev v Jugoslaviji. 

V letu 1984 smo predvidevali, da bi Zvezni zavod za stati- 
stiko organiziral posvetovanje na temo družbenih računov, s 
ciljem primerjati dosedaj predložene pristope družbenih 
računov republike (naš. zvezni...) ter jih uskladiti in argu- 
mentirati izbrane rešitve. Končni cilj je standardizacija meto- 
dologije družbenih računov za republiko, z upoštevanjem 
zahtev porimerljivosti na nivoju SFRJ in z mednarodnimi 
standardi. Zvezni zavod za statistiko je prevedel naše študije 
na srbohrvaški jezik, vendar pa do posvetovanja iz neznanih 
razlogov v letošnjem letu še ni prišlo. Menimo, da bi v tei 
smeri morali nadaljevati delo na projektu »Integralneaa 
sistema družbenih računov republike« v SFRJ v letu 1985. 

4. Družbeno bogastvo SR Slovenije 1981, 1982, 1983 št. 31 
Za leto 1980 bo obračun družbenega bogastva SR Slove- 

nije pripravlja do konca 1984. leta. gradivo pa bo izšlo v 
začetku 1985. leta. Do konca 1985. leta bo pripravljen pre- 
gled družbenega bogastva SR Slovenije s stanjem ob koncu 

i!j Zu obdobje 1981 1984 v tekočih cenah in naknadno za obdobje 1981 1983 tudi v stalnih cenah. 
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5. Integralni sistem demografskih in družbenih statistik št. 
32. 

Zaradi kadrovskih težav delo na tej nalogi še ni začeto. 

6. Osnove za povezavo podatkov v enotni kadrovsko- 
informacijski sistem št. 33 

V sodelovanju z nosilci kadrovskih evidenc,^ posebej s 
Sekretariatom za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije delamo na osnovah, potrebnih za 
povezavo in izmenjavo podatkov v bazah podatkov kadrov- 
sKe vsebine. 

Do sedaj smo pripravili pregled in analizo vseh šifrantov, ki 
se v bazah podatkov uporabljajo. Rezultat te analize je pred- 
log enotnih šifrantov, ki naj bi jih uporabljali v vseh bazah 
podatkov. Na širšem sestanku predstavnikov inštitucij, ki 
vodijo kadrovske evidence — je bil ta predlog sprejet. V 
naslednjem letu bomo analizirali vse definicije pojmov ter 
izdelali in sprejeli enotne identifikacijske znake, nato pa 
začeli s poskusnim prevzemom podatkov. 
7. Skupne osnove DSI št. 34 
Enotna nomenklatura proizvodov naj bi zboljšala urejenost, 
ažurnost in računalniško zbiranje podatkov za družbene 
sisteme informiranja, neposredno iz materialnega poslovanja 
OZD. Olajšano bi bilo neposredno komuniciranje z OZD-i in 
informacijskimi službami. V tem sistemu enotne nomenkla- 
ture proizvodov, bi poleg proizvodov vključil tudi storitve, ki 
so prav tako predmet poslovanja med OZD-i in družbenim 
sistemom informiranja. Zavod SR Slovenije za statistiko je 
skupaj z ZZS pri tem delu opravljal v glavnem koordinacijsko 
funkcijo, ker za sestavo tako slabo zastavljene nomenklature 
nima na voljo ustreznih kadrov. 
8. Zbirka definicij št. 35 

Glede na odlok o določitvi statističnih raziskovan], 
pomembnih za vso državo, je bila na Zavodu SR Slovenije za 
statistiko formirana skupina za izdelavo kataloga definicij 
pojmov. V prvi fazi dela je narejena poskusna zbirka pri- 
bližno 100 pojmov, obdelanih s pomočjo programskega 
paketa IBIS. Preizkusili smo ustreznost programskega 
paketa, možnosti uporabe in določili končno obliko vnosa. V 
ta namen smo pripravili navodila za vnos pojmov. 

Zavod bo 1985 pripravil pojme iz področij statističnih raz- 
iskovanj, matematične statistike, informatike in drugih pod- 
ročij družbenega sistema informiranja. Zbirka definicij bo na 
zavodu tekoče vzdrževana in bo občasno publicirana z vsemi 
dopolnitvami in spremembami. 

9. Imenik članov organizacij združenih kmetov št. 36 
Zavod SR Slovenije za statistiko je po Zakonu o združeva- 

nju kmetov zadolžen, da predpiše minimalno vsebino ime- 
nika članov organizacij združenih kmetov. 

V dogovoru z Zadružno zvezo Slovenije in nekaterimi dru- 
gimi zainteresiranimi organizacijami smo v letu 1983 in 1984 
pripravili predlog obrazcev in navodil. Imenik pa še ni pred- 
pisan, ker ni bila dosežena soglasnost za vsebino in zajetje. 

10. Stroški statističnih raziskovanj št. 37 
V okviru Zveznega zavoda za statistiko je bila že v prete- 

klosti ustanovljena delovna skupina za oblikovanje sistema 
stroškov statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo. 
Pripravljeno je bilo gradivo (Upitnik o troškovima statističkih 
istraživanja) za priprave ustreznih poročil, vendar se delo v 
letu 1984 zaradi različnih težav in nesoglasij ni nadaljevalo in 
je naloga prenešena v planirane metodološke naloge v letu 
1985. 

11. Enotni register obratovalnic št. 38 
Ena od osnovnih nalog registra je uvajanje in vodenje 

enotne avtomatizirane evidence obratovalnic, v katerih se 
opravlja osebno delo s sredstvi v lasti občanov. Register bo 
omogočal hitrejšo, bolj kvalitetno in ažurno obdelavo razli- 
čnih podatkov tega področja. 

Evidenca bo tudi omogočala medsebojno primerjavo in 
povezavo podatkov iz statističnih raziskovanj drugih infor- 
macijskih služb. Avtomatizirani enotni register obratovalnic 
bo zagotovljal različne podatke o obratovalnicah, njihovi 
organiziranosti, dejavnosti in njihovi teritorialni opredelitvi. 

V letu 1984 se je začelo delo na enotni metodologiji regi- 
stra obratovalnic za SFRJ. Zaradi usklajevanja se predvideva, 
da bo metodologija dokončana do konca leta 1985. Uvajanje 
samega registra pa je odvisno od razpoložljivih finančnih 
sredstev in kadrov. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
ZAVOD SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO 

SPREMEMBE K PREDLOGU 

statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1985 

V skladu z razpravami danimi ob sprejemanju odloka o 
programu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1984 in v 
postopku usklajevanja programa statističnih raziskovanj za 
leto 1985 predlaga Zavod SR Slovenije za statistiko nekatere 
spremembe, ki se nanašajo na racionalizacijo programa. 

Vprašanja, ki se nanašajo na te spremembe, kakor tudi 
nekatera druga vprašanja v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz 
programa aktivnosti za izvajanje zakona o družbenem 
sistemu informiranja, bodo obravnavana in predložena Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije v okviru gradiva o odprtih 
vprašanjih statističnega sistema v SR Sloveniji in SFR Jugo- 
slaviji do 28. februarja 1985. 
Predvidene spremembe so naslednje: 

• 
STATISTIKA INDUSTRIJE 
Prognoza proizvodnje organizacij združenega dela v industriji 
(KT-1) (republiško raziskovanje) 

Predlog o ukinitvi daje Zavod SR Slovenije za statistiko 

Prognoza proizvodnje organizacij združenega dela v indu- 
striji (KT-1) je mesečno raziskovanje, s pomočjo katerega 
ocenjujemo mesečni indeks fizičnega obsega industrijske 

poročevalec 

proizvodnje po panogah za tekoči mesec. Podatke pošilja 
okoli 1000 industrijskih organizacij 22. v mesecu za tekoči 
mesec, indeksi pa so na voljo okoli 28. v mesecu. Ker morajo 
vse industrijske organizacije vsak mesec pošiljati istovrstne 
podatke na poročilu IND-1 (Po programu statističnih razisko- 
vanj pomembnih za vso državo) pomeni, da izbrane organiza- 
cije poročajo o industrijski proizvodnji dvakrat v 14 dneh. 
Precejšnji del organizacij ima težave že pri doseganju roka za 
INF-1 (6. v mesecu), zato so podatki za prognozo (ki naj bi 
temeljili na dejanski proizvodnji za 20 dni) veliko slabše kvali- 
tete, kot za dejansko proizvodnjo, še zlasti zato, ker jih pravi- 
loma ne dajejo najbolj kvalificirane osebe, ki najbolje poznajo 
pogoje poslovanja. 

Indeksov, ki jih dobimo iz tega, razmeroma zelo velikega 
vzorca, po izkušnjah zadnjih let praviloma ne moremo nepo- 
sredno uporabiti, temveč jih korigiramo z drugimi metodami. 

Zato menimo, da rezultati po svoji kvaliteti ne opravičujejo 
stroškov za razpošiljanje, zbiranje, kontrolo in obdelavo okoli 
12.000 poročil letno, oziroma dvojne obremenitve poročeval- 
skih enot. , , . 

Za sedaj lahko dovolj kvalitetno ocenjujemo indeks indu- 
strijske proizvodnje s pomočjo matematičnega modela, lahko 
pa že v naslednjem letu proučimo možnost prognoziranja 
panožnih indeksov na enak način. Neodvisno od teh ugotovi- 
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tev menimo, da v 14 dneh, kolikor je treba čakati od ocene do 
dejanskih pomožnih indeksov ni mogoče bistveno boli vpli- 
vati na potek industrijske proizvodnje. 

STATISTIKA DELA 
Družbena prehrana (RAD-DPR) 
(republiško raziskovanje) 

Predlog o prehodu na dvoletno periodiko in sofinanciranje 
daje Zavod SRS za statistiko 

Raziskovanje o družbeni prehrani (RAD-DPR) je bilo leta 
1976 na pobudo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije uvedeno kot republiško statistično raziskovanje v SR 
Sloveniji. ' 

Namen tega statističnega raziskovanja je spremljanje reali- 
zacije priporočil Zveze sindikatov na področju družbene pre- 
hrane ter zbiranje in prikazovanje podatkov o stopnji in obli- 
kah organiziranja družbene prehrane, o številu in vrstah obro- 
kov ter o načinu financiranja in višini sredstev, ki jih imajo za 
družbeno prehrano v organizacijah in skupnostih 

Ker je uporaba rezultatov tega raziskovanja omejena na 
manjše število uporabnikov, raziskovanje pa je izredno draqo 
zavod za statistiko meni, da bi morali uporabniki nalogo 
sofinancirati, poleg tega pa bi bilo treba zmanjšati frekvenco 
zajemanja na dve leti. 

STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje v organizacijah združenega dela (RAD-IZ) 
(republiško raziskovanje) 

Predlog o prehodu na dvoletno periodiko oziroma sofinanci- 
ranju daje Zavod SRS za statistiko 

Z raziskovanjem RAD-IZ spremljamo izobraževanje v 7300 
organizacijah združenega dela. Glede na to, da so gibanja iz 
leta v leto znana že iz dosedanjih raziskovanj in lahko služijo 
kot osnova za planiranje menimo, da bi dvoletna periodika 
zadostovala za potrebe spremljanja planiranja. Glede na to, 
. raz's'<ovanje poroča veliko število organizacij, so stroski za njegovo izvedbo vsako leto sorazmerno veliki 

Sosvet za statistiko telesne kulture je sprejel leta 1983 novo 
metodologijo popisa in predlagal, da se izvaja vsaki dve leti 
od leta 1985 dalje. 

STATISTIKA TELESNE KULTURE 
Dejavnost osnovnih organizacij za telesno kulturo (TK-2) 
(republiško raziskovanje) 

Predlog o prehodu na dvoletno periodiko in reviziji metodolo- 
gije daje Zavod SRS za statistiko 

Sosvet za statistiko telesne kulture bo v letu 1985 skupaj z 
Republiško telesno kulturno skupnostjo in Zvezo telesno kul- 
turnih organizacij Slovenije izdelal novo metodologijo in 
izbral sistem zbiranja podatkov. 

Objavljanje ter analiza podatkov, kjer poročevalske enote 
(društva) izpolnjujejo obveznosti samo 50-odstotno ni stati- 
stično korektno. Ker pa je statistično spremljanje prostega 
Časa zelo pomembno, je potrebno v letu 1985 skupaj s priza- 
detimi doseči sprazum o enotnem spremljanju tega pojava 

Poleg tega je bil dan tudi predlog s strani Zbora občin 

Skupščine SR Slovenije (37. seja z dne 25. 7. 1984) o ukinitvi 
raziskovanja Telesna vzgoja v vzgojno varstvenih organizaci- 
jan (rK-1 C). 

RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE METODOLOGIJ 

rim9"6 °snove DSI (statistične naloge; sodelovanje z Zvez- nim zavodom za statistiko - republiška koordinacija) 

2T,S?RV2TS»ow 2v'm zavo<l" s",islito <"!> 

Zvezni svet za DSI je na osnovi pobude republiškega Izvrš- 

naPoaoVmetodinikda SR S'0Vemje za statistlko določil, da to 
sttko Pn tP l7 »H Pr'PraVI Ler reŠuje Zvezni zavod za stati- Pri tej izredno pomembni nalogi s področja skuDnih 
osnov DSI bomo sodelovali, le da zavod ne more biti formalno 
nosilec izdelave standardov DSI, ki so pomembni za vso 

STATISTIKA CEN 
Opazovanje cen v SR Sloveniji 

Naloga Zavoda SR Slovenije za statistiko je, da s pomočjo 
posebnih statističnih raziskovanj spremlja cene in zagotavlja 
podatke o njihovem gibanju. 

Do leta 1976 smo spremljali v naši republiki cene v štirih 
krajih (nekaj časa tudi v osmih). Tako dobljeni podatki so kot 
pokazatelji dovolj zanesljivi le za republiko kot celoto in za 
bf-HJ, ne zadoščajo pa za nižje družbenopolitične skupnosti. 

Zato smo se sredi leta 1975 s predstavniki Republiškeaa 
komiteja za tržišče in cene in takratnega Zavoda za cene 
dogovorili o povečanju števila krajev, v katerih naj bi statistika 
v naši republiki spremljala cene. Dobili smo nalogo zaciotoviti 
taksne podatke o cenah in gibanju cen, ki bodo zadostili 
potrebam vsake slovenske občine. Ker bi bilo neracionalno 
organizirati in opazovati cene v vseh občinah, smo se po 
predhodnem dogovoru omejili na spremljanje cen v tistih 
občinskih središčih, ki so istočasno tudi središča posameznih 
območij. 

Od začetka 1979 tako spremljamo cene na drobno, cene na 
debelo, cene gostinskih storitev ter še nekatere druqe cene 
(razen cen pri proizvajalcih, ki jih poročajo proizvodne oraa- 
nizacije same) s pomočjo opazovalcev cen v 14-tih in ne ver 
samo v 4 krajih. 

Povečanje števila krajev pri opazovanju cen v naši repu- 
bliki ni bila pobudnik statistika. Prav tako tudi bistveno ne 
vpliva na izboljšanje podatkov za republiko in SFRJ za kar ie 
statistika pravzaprav zadolžena. Namenjeno je bilo spremlja- 
nju cen in njihovem gibanju po regijah. 

Zavod SR Slovenije za statistiko predlaga, da od leta 1985 
da^e spremljamo cene spet samo v štirih krajih v naši repu- 
bliki (to je v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Kopru) 
Menimo pa, da o večjem ali manjšem številu krajev za opazo- 
vanje cen ne moremo odločati sami, temveč širši krog upo- 
rabnikov predvsem pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
(prva pobuda za povečanje števila krajev za opazovanje cen v 
naši republiki je namreč prišla od njih) ter Svet republiškeaa 
raziskovalnega projekta »Življenjski stroški«. 

V zvezi s tem je na Zavodu SR Slovenije za statistiko 
narejena analiza rezultatov spremljanja indeksov cen na 
drobno v štirih in štirinajstih krajih SR Slovenije. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o Narodni banki 

Slovenije (ESA-598)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 44. seji dne 10. 1. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O NARO- 
DNI BANKI SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiš- 
kem sekretariatu za finance, 

- Ljubo LUIN, pomočnik republiškega sekretarja za fi- 
nance. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejetju odlokov o' 
zaključnih računov Narodne banke .SI?ve"''eJ?k'.et' 982 ^ 
1983 priporočila, da naj se razporejanje presežka pr hodkov 
nad izdatki Narodne banke Slovenije sl^temsk°u !nfh °L 
nrpdlaaana sprememba 69. člena zakona o Narodni banki 
Slovenije, po kateri se presežek prihodkov nad izdatki Naro- 

dne banke Slovenije, ugotovljen v zaključnem računu, razpo- 
reja temeljnim organizacijam združenega dela za namene, 
določene s srednjeročnim družbenim planom SR Slovenije 
oziroma z vsakoletno resolucijo o uresničevanju srednjero- 
čnega družbenega plana SR Slovenije. 

1. člen 
69. člen zakona o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, 

št. 24-1511/77) se spremeni tako, da se glasi: 
»Presežek prihodkov iz 67. člena nad izdatki iz 68. člena 

teqa zakona, ugotovljen z zaključnim računom Narodne 
banke Slovenije, se razporedi temeljnim organizacijam zdru- 

ženega dela za namene, določene s srednjeročnim družbenim 
planom SR Slovenije oziroma z letnimi akti o uresničevanju 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije«. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela 
dne 26. 12. 1984 obravnavala predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o Narodni banki Slovenije z osnutkom 
zakona Zbor združenega dela je sprejel predlog za izdajo 
zakona, prav tako pa seje strinjal z združitvijo prve m druge 
faze zakonodajnega postopka. Zbor združenega de a je Izvrš- 
nemu svetu Skupščina SR Slovenije kot predlagatelju naročil, 
da pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge 
in mnenja dane v poročilih delovnih teles skupščine in zbora. 

Glede na to, da v skupščinski razpravi o predlogu za izdajo 
zakona z osnutkom zakona ni bilo spreminjevalnih predlogov 
je predlog zakona sestavljen v enakem besedilu kot osnutek 
zakona. 

2. 
Z 69 členom zakona o Narodni banki Slovenije je določeno, 

da ie presežek prihodkov nad izdatki Narodne banke Slove- 
niie ugotovljen z zaključnim računom, del dohodka temeljnih 
organizacij. Tako ugotovljeni presežek vrne Narodna banka 
Slovenije preko temeljnih bank temeljnim organizacijam 

Z zakonom niso določena merila za vračilo presežka, zato je 
Skupščina SR Slovenije vsako leto posebej ob sprejemanju 

poročevalec 

odloka o potrditvi zaključnega računa Narodne banke Slove- 
nije določala merila in namen za razporeditev presežka. Pri 
tem je bilo uveljavljeno širše pojmovanje vračila teh sredstev 
tako, da zaradi določenih namenskih usmeritev sredstev pre- 
sežka niso bile uvedene obremenitve dohodka temeljnih 
organizacij, ki bi jih bilo potrebno sicer uvesti. 

Zaradi spremenjenih ukrepov tekoče kreditno-monetarne 
politike nastaja v zadnjem času pri Narodni banki Slovenije 
relativno visok presežek prihodkov nad izdatki. Ustava in 
predpisi ne določajo konkretnih subjektov niti kriterijev, na 
podlagi katerih naj bi se ta sredstva razporedila vsako leto. Za 
razliko od načel, ki so uveljavljena pri razporejanju ugotovlje- 
nega prihodka temeljnih in združenih bank, pri katerih se ta 
sredstva oblikujejo kot posledica uspešnega gospodarjenja s 
finančnimi sredstvi, se relativno visok presežek prihodkov 
nad izdatki pri Narodni banki Slovenije oblikujejo v zadnjem 
času kot posledica ukrepov kreditno-monetarne politike, 
predvsem na podlagi povečanih obrestnih mer za kredite iz 
primarne emisije. To je tudi najpomembnejši vir prihodkov 
Narodne banke Slovenije. 

Ta presežek prihodkov nad izdatki ni torej neposredno 
rezultat gospodarjenja s finančnimi in drugimi sredstvi v 
Narodni banki Slovenije, zato ga ni mogoče razdeliti po ena- 
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kih načelih kot to vetja za temeljne in združene banke, saj bi s 
tem razvrednotili pričakovane učinke politike obrestnih mer. 

Da bi omogočili vsakoletno tehtanje utemeljenosti predla- 
ganih namenov razporeditve presežka prihodkov nad izdatki 
Narodne banke Slovenije in tak način razporejanja trajneje 
uredili, je Skupščina SR Slovenije predlagala, da naj se razpo- 
rejanje presežkov Narodne banake Slovenije sistemsko uredi. 
Pri tem je bila posredovana pobuda za proučitev umestnosti 
za uveljavitev ureditve začasnega razporejanja presežkov tudi 
po periodičnih obračunih. 

Zaradi izvršitve teh usmeritev je predlagana sprememba 
določb 69. člena Zakona o Narodni banki Slovenije. Po pred- 
lagani ureditvi se presežek prihodkov nad izdatki Narodne 
banke Slovenije, ugotovljen v zaključnem računu, razporedi 
temeljnim organizacijam združenega dela za namene, 
določene s srednjeročnim družbenim planom SR Slovenije 
oziroma z vsakoletno resolucijo. Kolikor bodo z letnimi reso- 
lucijami določeni nameni razporeditve presežka prihodkov 
nad izdatki Narodne banke Slovenije že vnaprej za leto. v 
katerem bodo presežki oblikovani, bo s tem omogočeno 
Narodni banki Slovenije, da že med letom - na osnovi ugoto- 
vitev o zneskih oblikovanih presežkov prihodkov nad izdatki v 
periodičnih obračunih - začasno Usmerja del ali celoto ugo- 
tovljenih presežkov za vzdrževanje tekoče likvidnosti v poslo- 
vanju temeljnih organizacij združenega dela 

3. 
Za izvajanje tega zakona ne bo potrebno zagotavljati sred- 

stev iz republiškega proračuna oziroma iz občinskih pro- 
računov. 

Z izvajanjem zakona bo vsakoletni presežek prihodkov nad 
izdatki Narodne banke Slovenije razporejen za namene, ki 
bodo opredeljeni s srednjeročnim družbenim planom SR Slo- 
venije oziroma z vsakoletno resolucijo kot prioritetni, kar bo 
predstavljalo zmanjšanje obveznosti zagotavljanja sredstev iz 
drugih virov v enakem znesku. 

Z uveljavitvijo tega zakona za organizacije združenega dela 
in druge uporabnike družbenih sredstev ne bodo nastale nove 
obveznosti, ki bi zahtevale dodatna administrativno tehnična 
ah strokovna opravila. 

PREGLED 
določb zakona o Narodni banki 
Slovenije, ki se spremenijo: 

69. člen 
Presežek prihodkov iz 67. člena nad izdatki iz 68. člena tega 

zakona, ugotovljen z zaključnim računom Narodne banke 
Slovenije, je del dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in ga Narodna banka Slovenije po potrditvi zaključnega 
računa vrne prek temeljnih bank temeljnim organizacijam 
združenega dela. 

POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IZ OBČINE MARIBOR - 
TABOR ZA SISTEMSKO REŠITEV 
USPOSABLJANJA ZA DELO 
DIPLOMANTOV USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 

Skupini delegatov za delegiranje delegatov v zbor združe- 
nega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije skupščine 
občine Maribor Tabor sta se na 48 skupni seji, ki je bila dne 
15. 11. 1984 seznanili s stališčem, ugotovitvami in pobudami 
odbora za planiranje, zaposlovanje ter socialno politiko pri 
Občinski skupnosti za zaposlovanje občine Maribor-Tabor v 
zvezi z usposabljanjem za delo diplomantov usmerjenega 
izobraževanja. Naveden odbor je obravnaval Družbeni dogo- 
vor o izvajanju pripravništva oziroma usposabljanja za poklice 
II., III. in IV. stopnje zahtevnosti za diplomante srednjega 
usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1983/84, ki nimajo 
zagotavtjenega pripravništva. V sklopu tega dogovora je bilo 
potrebno v tem letu rešiti 101 diplomanta usmerjenega izo- 
braževanja. Sredstva, ki so jih za izvedbo te naloge zagotovile 
Skupnosti za zaposlovanje občin Maribor, znašajo predvi- 
doma 20.000.000 din. Vendar je to bila le rešitev za letošnje 

POBUDE DELEGATOV - 

leto. Ostaja pa odprto vprašanje, kako reševati zadevo v 
bodoče, saj bomo drugo leto prišli že diplomanti V stopnje 
usmerjenega izbraževanja. Odbor je po temeljiti razpravi oce- 
nil. da se za diplomante usmerjenega izobraževanja proces 
izobraževanja zaključi šele z opravljenim programom uspo- 
sabljana za delo. * 

Odbor je ugotovil, da je nujno potrebno sistemsko urediti 
vprašanja usposabljanja vseh težavnostnih stopenj. Proces 
usposabljanja za delo bi moral biti sestavni del izobraževanja, 
saj je le-ta v skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju 
zaključen šele po uspešno opravljenem usposablianiu za 
delo. 

Skupni delegatov sta ob obravnavi te problematike podprli 
ugotovitve navedenega odbora in tako dajeta Skupščini SR 
Slovenije predlog: 

1. Opredeliti je potrebno status diplomantov usmerjenega 
izobraževanja vseh težavnostnih stopenj v organizacijah zdru- 
ženega dela za čas usposabljanja za delo, ki pa ne more biti 
identičen statusu pripravnika. 

2. Iz tako opredeljenega statusa je potrebno urediti sistem 
financiranja usposabljanja za delo diplomantov usmerjenega 
izobraževanja vseh težavnostnih stopenj. 

Pobuda, da je potrebno posebej opredeliti status diploman- 
tov usmerjenega izobraževanja za vse stopnje zahtevnosti 
dela za čas usposabljanja za delo. ki ne bi bil identičen 
statusu pripravnika, ni sprejemljiva, kar je že bito ugotovljeno 
ob nekaterih podobnih pobudah in delegatskih vprašanjih, 
zlasti pa ob pripravi pravilnika o pripravništvu in strokovnih 
izpitih pripravnikov v gospodarstvu, ki ga je sprejela Gospo- 
darska zbornica Slovenije. Že takrat so pristojni organi v SR 
Sloveniji (Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slove- 
nije. Republiški komite za zakonodajo, Republiški komite za 
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delo in Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo) ugotovili, da se z uvedbo usmerjenega izo- 
braževanja odnos med izobraževanjem in urejanjem delov- 
nega razmerja po svoji vsebini nič ne spreminja, saj tudi v 
usmerjenem izobraževanju diploma dokazuje, da si je njen 
imetnik pridobil strokovno izobrazbo, poklic oziroma stro- 
kovni naslov, na podlagi česar lahko sklepa delovno razmerje 
za dela, za katera se zahteva taka strokovna izobrazba, poklic 
oziroma strokovni naslov. Usposabljanje po pridobljeni stro- 
kovni izobrazbi torej ni in ne more biti pogoj za dokončanje 
izobraževanja ali za sklepanje delovnega razmerja, ampak je 
samo pogoj, ki ga mora izpolniti delavec za samostojno 
opravljanje dela na delih in nalogah, na katere je v skladu s 
pridobljeno izobrazbo oziroma poklicem razporejen. V skladu 
z načelom, da sklepa delovno razmerje za dela svoje stroke 
kot pripravnik, kdor v okviru programa izobraževanja za 
poklic ni imel programa praktičnega pouka, proizvodnega 
dela ali delovne prakse v takem obsegu, da bi lahko samo- 
stojno opravljal delo v svoji stroki, pa se inštitut pripravništva 

razširja tudi na delavce, ki si pridobivajo strokovno izobrazbo 
za dela na II., III. in IV. stopnji zahtevnosti. 

Status diplomantov usmerjenega izobraževanja, ki sklepajo 
delovno razmerje, je urejen s predpisi na področju delovnih 
razmerij. Zanje velja, da sklepajo delovna razmerja kot delavci 
ali kot delavci pripravniki. Status delavca oziroma delavca 
pripravnika pa je s predpisi jasno določen in sicer tako, da je 
tudi pripravnik delavec v združenem delu z vsemi pravicami in 
odgovornostmi, ki izhajajo iz dela in na podlagi dela. Zato 
menimo, da ni nikakršnih razlogov za posebno urejanje sta- 
tusa diplomantov usmerjenega izobraževanja, pa tudi ne 
razlogov za posebno ureditev financiranja usposabljanja za 
delo. To usposabljanje - kadar je potrebno, namreč poteka v 
času pripravništva, katerega organizacijo, trajanje, potek, 
program, vodstvo in način preizkušanja pridobljenih delovnih 
izkušenj med trajanjem pripravniške dobe urejajo delavci v 
temeljni organizaciji s samoupravnim splošnim aktom v 
skladu z zakoni in samoupravnim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 1 -8.1. 1985 sta v Prilogi na strani 40 v 

drugi koloni zgoraj izpadli točki 6 in 7, ki se glasita: 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih občanov 

Pristojna: Zbora združenega dela 
zbor občin 

Pristojna delovna telesa: odbora za finance, odbor Zbora 

združenega dela za družbenopolitični sistem, odbor Zbora 
združenega dela za agrarno politiko 

Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela 

7. Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin ■» 

Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 

dela 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Povečanje izvoza - ključno za 

uresničevanje prve faze ekonomske 

stabilizacije 

• Cilji in naloge ekonomske politike v letu 1985 so: rast proizvodnje in izvoza, zmanjševanje tujih 
dolgov, upočasnjevanje rasti inflacije in upadanja osebnih dohodkov, povečevanje zaposlenosti in 
hitrejši razvoj nerazvitih krajev 
• Rast družbenega proizvoda bo znašala najmanj 3 odstotke, industrijske proizvodnje več kot 4 
odstotke, kmetijske pa okoli 2 odstotka 
• Izvoz blaga in storitev, ki je ključna naloga uresničevanja prve faze stabilizacijskega programa, se 
mora povečati za 12 odstotkov, na konvertibilno območje pa za 15 odstotkov 
• Sprejeti bodo ustrezni ukrepi, da bi se leta 1985 zaposlenost v družbenem sektorju povečala za 
okoli 2,5 odstotka, v individualnem sektorju pa je treba delovno angažirati še okoli 50.000 ljudi 
• Splošna in skupna poraba bo ostala na ravni leta 1984 

Po večdnevnem usklajeva- 
nju stališč skupščin republik in 
pokrajin je Zbor republik in po- 
krajin 28. decembra 1984 spre- 
jel Resolucijo o družbenoeko- 
nomskem razvoju in ekonom- 
ski politiki SFR Jugoslavije v 
letu 1985 (AS - 451). 

Ker je bil Osnutek tega do- 
kumenta, ki smo ga objavili v 
glasilu Skupščine SFRJ, pre- 
cej spremenjen, širše povze- 
mamo sprejeto besedilo naj- 
pomembnejšega dokumenta 
na področju razvojne politike 
Jugoslavije v letu 1985. 

CILJI IN NALOGE 
EKONOMSKE 
POLITIKE 

Dosedanje uresničevanje 
politike ekonomske stabiliza- 
cije in nadaljnjega družbenoe- 
konomskega razvoja, je ome- 
njeno na začetku Resolucije, 
je prineslo prve, čeprav začet- 
ne, uspehe. Začeli so se na- 
mreč pozitivni procesi prilaga- 
janja gospodarstva in drugih 
družbenih dejavnosti zahte- 
vam ekonomske stabilizacije. 
Ta gibanja pa še niso stabilizi- 
rana, prav tako pa še niso od- 
pravljeni vzroki motenj v toko- 
vih družbene reprodukcije, ta- 
ko da so težave tekočih eko- 
nomskih in dolgoročnih raz- 

vojnih problemov še naprej 
glavni vir nestabilnosti, inflaci- 
je in upadanja realnih osebnih 
dohodkov. Pri tem so posebej 
veliki problemi s poravnanjem 
dospelih obveznosti za dolgo- 
ve v tujini. 

V sedanji fazi uresničevanja 
Dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije je ključno 
vprašanje povečevanje izvoza, 
s tem pa tudi uvoza, namenje- 
nega krepitvi domačega tr- 
žišča kot objektivnega pogoja 
za sprožitev vseh kvalitativnih 
sprememb in razvojnih proce- 
sov. Ob upoštevanju doseže- 
nega, problemov in teženj, ki 
se prenašajo iz minulega v le- 
tošnje leto, bodo temeljni cilji 
in naloge ekonomske politike: 

1. Razvijanje kakovosti go- 
spodarjenja in nadaljnja rast 
izvoza in proizvodnje. 

- Temeljne smeri podpira- 
nja rasti proizvodnje in kako- 
vosti gospodarjenja ter odlo- 
čne usmeritve k intenzivnejše- 
mu vključevanju v mednaro- 
dno delitev dela, ki zajema tudi 
kvalitetnejše osnove tega 
vključevanja, bodo krepitev 
združevanja dela in sredstev, 
zmenjševanje materialnih 
stroškov na enoto proizvoda, 
povečevanje produktivnosti 
dela in boljše izkoriščanje 
zmogljivosti. Usmeritve so na- 

dalje tudi smotrno investira- 
nje, produktivno zaposlovanje, 
zmanjševanje zalog in hitrejše 
obračanje sredstev, usklajeva- 
nje odnosov v strukturi ponud- 
be in povpraševanja in ohra- 
njanje porabe v mejah razpo- 
ložljivih sredstev in realnega 
dohodka. 

2. Zagotavljanje ekonom- 
skih pogojev za zmanjševanje 
inflacije. 

- Nadaljnja uporaba real- 
nih ekonomskih kategorij, kre- 
pitev delovanja tržnih meril in 
sprejemanje ukrepov ekonom- 
ske politike bodo omogočili 
preprečevanje inflacijskega 
pritiska. Z akcijo vseh gospo- 
darskih in družbenih subjek- 
tov, ukrepi ekonomske politike 
in gospodarsko-sistemskimi 
rešitvami naj bi zavrli nadaljnje 
naraščanje inflacije in zagoto- 
vili zniževanje njene stopnje. 

3. Zaviranje upadanja real- 
nih osebnih dohodkov. 

- Ukrepi in dejavnosti za 
povečevanje proizvodnje in 
izvoza, povečevanje učinkovi- 
tosti dela in poslovanja in 

ukrepi na področju delitve, bo- 
do onemogočili nadaljnje upa- 
danje realnih osebnih dohod- 
kov, njihovo povečevanje v 
TOZD, ki dosegajo večjo proiz- 
vodnjo, večji izvoz, povečujejo 
produktivnost in učinkovitost 
poslovanja. 

Z uresničevanjem teh ciljev 
in nalog ter spodbujevalnimi 
ukrepi je treba zagotoviti tudi 
hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in najhi- 
trejši razvoj SAP Kosovo. 

KAZALCI RAZVOJA 
Ko so našteti zakoni, ki jih 

bo Zvezni izvršni svet do kon- 
ca marca predložil Skupščini 
SFRJ (ta naj bi zakone sprejela 
do junija) so navedeni kazalci 
razvoja v letu 1985. 

Uresničevanje določenih na- 
log politike ekonomske stabili- 
zacije, omenja Resolucija, mo- 
ra omogočiti realno povečanje 
družbenega proizvoda celot1 

nega gospodarstva za najmanj 
3 odstotke, industrijske proiz- 
vodnje za več kot 4 odstotke, 

vseoooooGOGOsooooooooooaooaoooooooooe^ 

RESOLUCIJA O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU 
IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJI V LETU 
1985 - AS 451 
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kmetijske proizvodnje za okoli 
2,5 odstotka, zaposlenosti v 
družbenem sektorju za približ- 
no 2,5 odstotka, produktivno- 
sti dela v industriji pa za okoli 
1,5 odstotka. Splošna in skup- 
na poraba pa mora ostati na 
doseženi realni ravni iz leta 
1984. 

Izvoz blaga in storitev se mo- 
ra nominalno povečati za 12 
odstotkov, na konvertibilno 
območje pa za 15 odstotkov, 
medtem ko se mora uvoz bla- 
ga in storitev povečati za 6 od- 
stotkov. Pri tem je treba izvozi- 
ti za okoli 11,9 milijarde dolar- 
jev blaga in s turizmom doseči 
1,3 milijarde dolarjev devizne- 
ga priliva. S prometnimi stori- 
tvami naj bi dosegli okoli 1,4 
milijarde dolarjev deviznega 
priliva, z drugimi storitvami 
(vključno investicijskimi deli) 
pa približno milijardo dolarjev. 
Z okoli 0,9 milijarde dolarjev 
suficita v tekoči plačilni bilanci 
in refinanciranjem dela dospe- 
le glavnice bi poravnali obvez- 
nosti iz tujih dolgov v letu 1985 
in zmanjšali znesek skupnega 
dolga v tujini za približno 0,4 
milijarde dolarjev. 

POLITIKA CEN 
Cene bodo v skladu s tržnimi 

pogoji samostojno oblikovale 
organizacije združenega dela. 
Hkrati s tržnim oblikovanjem 
cen pa bo omogočen svobodni 
uvoz. Na gibanje cen naj bi 
vplivale tudi intervencije iz re- 
zerv in sprejem drugih ukre- 
pov, ki naj bi vplivali na poča- 
snejšo rast cen. 

Cene osnovnih surovin in re- 
produkcijskih materialov se 
lahko, na podiagi realnih trž- 
nih razmerij in interesov proi- 
zvajalcev in predelovalcev, 
oblikujejo na temelju samo- 
upravnih sporazumov. Uskla- 
jevana pa bodo tudi relativna 
razmerja med cenami in od- 
pravljene obstoječe disparite- 
te, predvsem v procesu spora- 
zumevanja in dogovarjanja, 
vendar tudi z ukrepi ekonom- 
ske politike, skladno z oprede- 
litvami Dolgoročnega progra- 
ma ekonomske stabilizacije. 

Monopolno oblikovanje cen 
bo onemogočeno. Preučili pa 
naj bi tudi sedanja merila, ki so 
podlaga oceni, kaj sodi med 
monopolno oblikovanje cen. 
Če bo potrebno, bodo ta meri- 
la dopolnjena. 

Zvezni izvršni svet bo določil 
cene premoga in električne 
energije in jih uskladil tako, da 
bodo te cene hitreje naraščale 
od rasti cen industrijskih izdel- 
kov. S tem naj bi hitreje odpra- 
vili njihovo dispariteto, pri 
čemer naj bi dispariteto cen 
premoga in električne energije 

občutneje odpravili v prvi po- 
lovici leta, kar je tudi v skladu z 
Dolgoročnim programom eko- 
nomske stabilizacije. Cene 
nafte, naftnih derivatov in pli- 
na se bodo oblikovale v skladu 
z odlokom ZIS o načinu njiho- 
vega oblikovanja. Pri oblikova- 
nju cen energije pa se bodo 
usklajevala medsebojna ra- 
zmerja cen posameznih vrst 
energije in energentov. 

Cene železniškega (potniš- 
kega in blagovnega) prometa, 
kakor tudi cene PTT prometa, 
bo določal Zvezni izvršni svet. 
Cene železniškega in PTT pro- 
meta bodo določene tako, da 
bodo naraščale hitreje od pov- 
prečne rasti cen izdelkov in 
storitev. 

Cene umetnih gnojil bo do- 
ločal Zvezni izvršni svet in jih 
pravočasno usklajeval, pri 
čemer bo upošteval vpliv cen 
uvoženih surovin. Zaradi večje 
porabe umetnih gnojil, bodo 
proizvajalci dobivali regres, v 
skladu z Družbenim dogovo- 
rom o zagotavljanju sredstev 
za regresiranje porabe umet- 
nih gnojil in sredstev za var- 
stvo rastlin v letih 1984 in 1985, 
ki določa pogoje in način upo- 
rabe teh sredstev. 

Zvezni izvršni svet bo do- 
ločal cene moke, kruha, olja in 
sladkorja, pri čemer bo upoš- 
teval gibanje cen izdelkov, po- 
trebnih v proizvodnem proce- 
su, izhodišče pa bo tudi eko- 
nomski položaj proizvajalcev. 

Pristojni organi republik in 
avtonomnih pokrajin ter občin 
bodo določali cene komunal- 
nih storitev (vode, ogrevanja, 
mestnega prometa in drugo), 
stanarine, naročnine za radio 
in TV ter dnevnike. 

Resolucija omenja tudi za- 
gotavljanje pogojev, da se bo- 
do prometne cene, v skladu s 
pogoji na tržišču, svobodneje 
oblikovale. Zvezni izvršni svet 
bo za leto 1985 predpisal način 
oblikovanja cen v prometu na 
veliko oziroma na drobno, ka- 
kor tudi oblikovanja cen uvo- 
ženega blaga. 

KREPITEV IZVOZNE 
USMERITVE 

Z ukrepi ekonomske politike 
in družbenimi aktivnostmi bo- 
sta omogočeni nadaljnja kre- 
pitev izvozne usmeritve in iz- 
boljšanje konkurenčne spo- 
sobnosti domačega gospodar- 
stva s prilagajanjem strukture, 
kakovosti in izbire izdelkov za- 
htevam svetovnega tržišča. 
Spodbujane bodo strukturne 
spremembe gospodarstva, na- 
menjene izvozni usmeritvi kot 
razvojni potrebi in uresničeva- 
nju strategije pospeševanja 
ekonomskega sodelovanja s 

tujino na podlagi usklajenih 
izvoznih programov. To bo še 
posebej veljalo tudi za sodelo- 
vanje z državami v razvoju in 
drugimi območji v svetu, kjer 
je nujno treba zagotoviti stalno 
prisotnost jugoslovanskega 
gospodarstva na tržiščih po- 
tencialnih partnerjev. 

S hitrejšim povečevanjem 
izvoza blaga in storitev, pose- 
bej na konvertibilno območje 
in povečanim vključevanjem v 
svetovne razvojne tokove, se 
bo izboljšal položaj jugoslo- 
vanskega gospodarstva v med- 
narodni delitvi dela, pri čemer 
bodo zagotovljeni tudi boljši 
pogoji za zmanjšanje zunanje 
zadolženosti in normalizacijo 
zunanjega finančnega sodelo- 
vanja. Taka izvozna usmeritev 
bo med drugim uresničena: 

1. s povečanjem dohodkov- 
ne motiviranosti organizacij 
združenega dela za izvoz bla- 
ga in storitev, ki bi jo dosegli 
predvsem s politiko realnega 
tečaja dinarja, kreditno in dav- 
čno politiko, kakor tudi z dru- 
gimi ukrepi spodbujanja deviz- 
nega priliva od izvoza blaga in 
storitev; 

2. s povezovanjem organiza- 
cij združenega dela zaradi pri- 
lagajanja in povečevanja pro- 
izvodnje blaga in storitev za 
izvoz, ki daje večji neto devizni 
učinek, predvsem z izvozom 
izdelkov višje stopnje predela- 
ve. To pa je tudi vzrok za zago- 
tovitev smotrnega in ekonom- 
sko upravičenega uvoza nujne 
opreme, tehnologije in repro- 
dukcijskega materiala, ob 
ukrepih, ki omogočajo krediti- 
ranje take proizvodnje, kakor 
tudi njenega izvoza. Zagotovili 
pa naj bi še učinkovitejši me- 
hanizem kontrole izdelkov in 
storitev, namenjenih izvozu; 

3. s povečanjem obsega in 
ureditvijo trajnih virov sredstev 
za kreditiranje proizvodnje in 
izvoza, posebej za povečeva- 
nje izvoza opreme, tehnologi- 
je, ladij in izvajanjem investicij- 
skih del v tujini; 

4. s politiko bolj uravnoteže- 
ne menjave s posameznimi ob- 
močji in državami, in sicer na 
višji ravni celotne menjave in 
ekonomskega sodelovanja; 

5. s sprejemanjem ukrepov 
za vzpostavitev višjih oblik 
ekonomskega sodelovanja s 
tujino na trajnejših temeljih 
(industrijska kooperacija, 
transfer domače tehnmologije, 
skupna vlaganja, finančno so- 
delovanje in drugo). 

Fiksne in garantirane obvez- 
nosti organizacij združenega 
dela v tujini, ki ne smejo izva- 
žati svojih izdelkov zaradi pre- 
povedi ali omejitev, kakor tudi 
medsebojne obveznosti bank 
po 240. členu Zakona o deviz- 

nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino se bodo po- 
ravnavale z devizami, ki jih bo- 
do te organizacije in banke 
prednostno kupovale na deviz- 
nem tržišču. V primeru, ko na 
tem tržišču ne bo deviz ali pa 
pooblaščena banka, pri kateri 
je devizni račun ali banka, ki je 
izdala garancijo za tujino, ne 
bo imela dovolj deviznih sred- 
stev, bo Narodna banka Jugo- 
slavije posredovala na deviz- 
nem tržišču iz tekočih deviznih 
rezerv. 

Če ne bo mogoče na ta 
riačin ali z uporabo drugih 
predpisov poravnati fiksnih in 
garantiranih obveznosti proi- 
zvajalcev, ki jim je prepovedan 
ali omejen izvoz določenih iz- 
delkov, bo ZIS lahko dovolil 
izvoz teh proizvodov, in sicer 
do višine fiksnih in garantira- 
nih obveznosti, pri čemer bo 
upošteval položaj na do- 
mačem tržišču. Devizni priliv 
na podlagi izvoza je mogoče 
oprostiti obveznosti izločanja 
dela teh sredstev, skladno z 
odlokom o skupni devizni poli- 
tiki. 

UVOZNA POLITIKA 
Uvozna politika bo spodbu- 

jala povečevanje proizvodnje 
blaga in nudenja storitev, na- 
menjenih izvozu, kakor tudi 
preskrbo domačega tržišča z 
nujno potrebnim blagom. 
Uvoz blaga se bo gibal v okviru 
plačilnobilančnih možnosti dr- 
žave, pri čemer bo upoštevano 
tudi smotrno nadomeščanje 
uvoza. Uvozna politika bo ure- 
sničena; 

1. z zagotavljanjem pogojev 
za nujen uvoz energije, suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala za proizvodnjo, s katerim 
se bo, ob uporabi domačih re- 
sursov, predvsem zagotavljal 
izvoz na konvertibilno ob- 
močje; 

2. z zagotavljanjem uvoza in 
plačevanja v okviru družbeno 
priznanih reprodukcijskih po- 
treb. V skladu z Zakonom o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino bodo 
sprejeli ukrepi za delovanje 
enotnega deviznega tržišča, 
pri čemer bo učinkovitejši tudi 
sedanji mehanizem delovanja 
družbeno priznanih reproduk- 
cijskih potreb. 

Devize za plačilo dogovorje- 
nih skupnih potreb iz uvoza in 
plačilo obveznosti federacije 
ter družbenopolitičnih skup- 
nosti, kakor tudi za poenoten 
uvoz, ki je pomemben za pre- 
skrbo proizvodnje in domače- 
ga tržišča, bodo zagotovljene z 
izločanjem iz tekočega deviz- 
nega priliva. Te obveznosti bo- 
do določene v fiksnem znesku 
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in odstotku, vendar največ do 
določenega zneska. 

MONETARNO - 
KREDITNA POLITIKA 

V nadaljevanju Resolucija 
govori o nadaljnjem sodelova- 
nju z mednarodnimi finančni- 
mi organizacijami, nato pa 
predstavlja ukrepe na podro- 
čju monetarno-kreditne poli- 
tike. 

Monetarna in kreditna politi- 
ka ter finančna konsolidacija 
bodo spodbujali načrtovano 
rast proizvodnje in gospodar- 
ske rasti, predvsem proizvod- 
njo blaga in nudenja storitev, 
namenjenih izvozu, kmetijsko 
proizvodnjo, proizvodnjo ener- 
gije in surovin. Ukrepi na tem 
področju naj bi vplivali tudi na 
omevanje rasti domačega pov- 
praševanja in zmanjševanje in- 
flacijske stopnje. V skladu s 
tem bo uveljavljena politika 
počasnejše rasti denarne ma- 
se, neto domače aktive in pla- 
smaja bank, od ustvarjene no- 
minalne rasti družbenega pro- 
izvoda. Hkrati bodo sprejeti 
ukrepi za ublažitev likvidnost- 
nih problemov gospodarstva 
in bank in za krepitev material- 
nega in finančnega položaja 
organizacij združenega dela. 

Za uresničitev teh nalogov 
bo med drugim sprejeto na- 
slednje: 

1. banke bodo nadaljevale z 
reprogramiranjem kreditnih 
obveznosti organizacij združe- 
nega dela na selektivnih teme- 
ljih do ravni možnosti bank, 
določene z bilanco sredstev; 

2. Zvezni izvršni svet bo do 
konca januarja 1985 predložil 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na za pokrivanje tečajnih ra- 
zlik, ki nastajajo iz tujih kredi- 
tov, (convertiranih v dinarje, in 
tistih, ki so komulirani v Naro- 
dni banki Jugoslavije. Pripravil 
pa bo tudi predlog virov in di- 
namike pokrivanja tečajnih ra- 
zlik. 

S tem zakonskim predpisom 
bo določen, na podlagi objek- 
tiviziranih kriterijev in kazal- 
cev, del tečajnih razlik, ki se 
bodo diferencirano pokrivale v 
posameznih panogah in gru- 
pacijah oziroma gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo, pri čemer bo 
izhodišče njihov ekonomski 
položaj, kakršnega povzročajo 
problemi tečajnih razlik. 

Na podlagi objektiviziranih 
meril in kazalcev bodo določe- 
ne panoge in grupacije, v okvi- 
ru katerih bo organizacijam 
združenega dela predlagano 
diferencirano solidarno pokri- 
vanje dela tečajnih razlik. 

S tem Zakonom in drugimi 
predpisi bo določen tudi način 

uresničevanja pravice do po- 
krivanja tečajnih razlik; 

3. Skupščina SFRJ bo ZIS 
predlagala tudi sprejetje po- 
trebnih ukrepov, da bi izboljša- 
li likvidnost gospodarstva in 
bank, posebej v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo, in sicer v okviru 
določene kreditno-monetarne 
politike; 

4. zagotovljeni bodo naju- 
godnejši pogoji kreditiranja 
priprave proizvodnje in stori- 
tev za izvoz, izvozne proizvod- 
nje posebej na konvertibilno 
območje, izvoza v okviru dol- 
goročne proizvodne koopera- 
cije, izvoza blaga in storitev na 
klirinško območje, ki poteka 
po meddržavnih aranžmajih, 
kakor tudi proizvodnje, odku- 
pa in zalog osnovnih kmetij- 
skih in prehrambenih proiz- 
vodov v primerjavi z drugimi 
selektivnimi nameni, določeni- 
mi v monetarnih in kreditnih 
okvirih; 

5. s posebnim zakonom, 
vendar v določenih material- 
nih okvirih, bo zagotovljena 
uporaba dela sredstev iz pri- 
marne emisije za časovno pre- 
moščanje prilivanja sredstev 
za odpravljanje posledic potre- 
sov na območju SR Slovenije 
brez območja pokrajin; 

6. merila Narodne banke Ju- 
goslavije bodo Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje omogoči- 
la uporabo reeskontnih kredi- 
tov oziroma monetizacijo nje- 
nih terjatev za dopolnilno kre- 
ditiranje izvoza, tako da bo ta 
banka lahko zagotovila do- 
ločen znesek za te namene; 

7. s politiko usmerjanja pri- 
marne emisije naj bi nadaljeva- 
li s postopnim povečevanjem 
deleža primarne emisije preko 
linearne monetizacije vre- 
dnostnih papirjev; 

8. omejevala se bo uporaba 
kreditov bankam iz primarne 
emisije, če kreditirajo organi- 
zacije združenega dela, ki od- 
kupujejo osnovne kmetijske 
pridelke in prehrambne proiz- 
vode v nasprotju z določili 
sklenjenih dogovorov o orga- 
niziranem odkupu teh proiz- 
vodov, ne spoštujejo določene 
cene s področja neposredne- 
ga nadzorstva nad cenami ali 
ravnajo monopolistično, kakor 
tudi, če kreditirajo organizaci- 
je, ki v zakonitem roku ne 
plačajo svojih dolgov v tujini 
oziroma kopičijo zaloge in po- 
vzročajo umetno pomanjkanje 
blaga na jugoslovanskem tr- 
žišču. 

Zaloge končnih izdelkov ne 
bodo kreditirane pri proizvajal- 
cih. Izjema bodo tiste organi- 
zacije združenega dela, Ki jih 
bo določil Odlok o ciljih in na- 

logah skupne emisijske in de- 
narne politike in skupnih 
osnovah kreditne politike v le- 
tu 1985. 

DAVČNI SISTEM 
Na podlagi Dogovora u 

uskaljevanju davčnega siste- 
ma in Dogovora o temeljih 
davčne politike, se bosta leta 
1985 začela izvajati usklajeni 
davčni sistem in davčna politi- 
ka republik in pokrajin. 

Spremembe v obdavčeval- 
nem sistemu in spremembe, ki 
bodo izpeljale leta 1985, bodo 
v sistemu obdavčevanja do- 
hodka organizacij združenega 
dela zagotovile plačevanje 
davka po proporcionalnem gf- 
banju dohodka. Za občane pa 
bo obdavčevanje prilagojeno 
njihovi sorazmerni ekonomski 
moči. Z izvajanjem davčnega 
sistema bodo izenačeni tudi 
pogoji gospodarjenja, ublaže- 
ne pa bodo tudi socialne ra- 
zlike. 

Diferencirana politika davč- 
nih stopenj in davčnih olajšav 
ter oprostitev naj bi prispevala 
k hitrejšemu razvoju določenih 
prednostnih dejavnosti in dru- 
gih dogovorjenih razvojnih ci- 
ljev in nalog (večjemu zaposlo- 
vanju, izvozu, razširitvi drob- 
nega gospodarstva, večji sta- 
novanjski graditvi, inovativni 
dejavnosti in podobno), kakor 
tudi k boljšemu uresničevanju 
ciljev socialne politike. 

PRIDOBIVANJE 
IN RAZPOREJANJE 
DOHODKA 

Uresničevanje Družbenega 
dogovora o skupnih temeljih 
in merilih samoupravnega ure- 
janja razmerij pri pridobivanju 
in razporejanju dohodka v 
SFRJ in nadaljnje razbreme- 
njevanje gospodarstva bodo 
omogočili pozitivne spremem- 
be na področju delitve dohod- 
ka, in sicer na temeljih Dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije. Hkrati bo zago- 
tovljena večja delovna in do- 
hodkovna motiviranost delav- 
cev za povečanje ekonomično- 
sti in rentabilnosti proizvodnje 
ter produktivnosti dela. Na teh 
temeljih pa bo zavrto tudi na- 
daljnje upadanje realnega 
osebnega dohodka. 

Z družbenimi dogovori v re- 
publikah in pokrajinah ter sa- 
moupravnimi sporazumi orga- 
nizacij združenega dela bodo 
razčlenjene osnove in merila 
delitve dohodka in čistega do- 
hodka. Pri tem bodo dosled- 
neje upoštevani kazalci: doho- 
dek na delavca, dohodek v pri- 
merjavi s povprečno uporab- 
ljenimi sredstvi, bruto osebni 

dohodek na delavca in akumu- 
lacija v primerjavi s povprečno 
uporabljenimi sredstvi, kakor 
tudi uporaba drugih kazalcev 
in določb Zakona o združenem 
delu. Zagotoviti pa je treba tu- 
di hitrejše naraščanje dela do- 
hodka za razširjanje material- 
ne osnove združenega dela 
glede na izločena sredstva za 
druge namene. Pri razporeja- 
nju čistega dohodka pa je nuj- 
no treba zagotoviti večjo stop- 
njo medsebojne odvisnosti 
med gibanjem osebnih dohod- 
kov in akumulacijo. 

POLITIKA 
SOCIALNEGA 
RAZVOJA 

Z aktivno politiko socialnega 
razvoja kot integralnega dela 
celotne razvojne politike in 
ukrepi ekonomske politike, bo 
spodbujena večja proizvodnja 
in produktivnost dela, kar bo, 
ob boljšem vrednotenju proiz- 
vodnega in kreativnega dela 
ter dela v težjih delovnih pogo- 
jih, zagotovilo pogoje za zavi- 
ranje upadanja in postopno 
naraščanje življenjskega stan- 
darda kot motivacijskega de- 
javnika nadaljnjega ekonom- 
skega in socialnega razvoja. 

Krapitev delovne in dohod- 
kovne motiviranosti delavcev 
za kreativnejše in produktiv- 
nejše izkoriščanje vseh razpo- 
ložljivih rezerv, kakor tudi brz- 
danje rasti življenjskih stroš- 
kov, bodo zavrli nadaljnje upa- 
danje realnih osebnih dohod- 
kov in omogočili organizaci- 
jam združenega dela, ki dose- 
gajo pozitivne rezultate, da 
osebne dohodke povečujejo v 
skladu s produktivnostjo dela 
in učinkovitostjo poslovanja. 

Druga sredstva, ki sodijo 
med tako imenovane osebne 
prejemke: pokojnine, otroški 
dodatki, socialne pomoči, na- 
domestila za čas nezaposleno- 
sti in bolezni, pa se bodo iz- 
plačevala v skladu z zakonski- 
mi predpisi. 

INVESTICIJE 
Največji del razpoložljivih 

sredstev za investicije je treba 
predvsem usmeriti v zmoglji- 
vosti, ki bodo omogočile po- 
večanje izvoza blaga in stori- 
tev ter smotrno nadomeščanje 
uvoza, v proizvodnjo energije 
iz domačih virov, pridelavo 
hrane, proizvodnjo in nakup 
tirnih vozil in ladij, v razvoj 
drobnega gospodarstva, ki 
mora prav tako ustrezati pred- 
nostnim usmeritvam, v realiza- 
cijo razvojnih programov na 
podlagi samoupravnega zdru- 
ževanja sredstev Sklada fede- 
racije za kreditiranje razvoja 
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gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, kakor 
tudi za modernizacijo in re- 
konstrukcijo zmogljivosti, kar 
naj bi zagotovilo izboljšanje 
njihove tehnološke ravni v de- 
javnostih, pomembnih za hi- 
trejše strukturno prilagajanje 
gospodarstva, ob hratnem za- 
četku graditve novih objektov, 
ki bodo omogočili nadaljeva- 
nje proizvodnje, posebej na 
energetskem področju. 

S tem bo na selektivnih te- 
meljih omogočen začetek real- 
ne rasti gospodarskih investi- 
cij v osnovna sredstva, kakor 
tudi vlaganja v stanovanjsko 
graditev. Nujno pa je treba po- 
večati učinkovitost investira- 
nja s hitrejšo graditvijo in smo- 
trnejšim izkoriščanjem razpo- 
ložljivih sredstev za dokonča- 
nje začetih vlaganj v investicij- 
ske objekte in doslednim izva- 
janjem načel ekonomske učin- 
kovitosti ter družbene upra- 
vičenosti novih investicij. V 
skladu z ustreznimi predpisi je 
nujno treba doseči skladnejša 
razmerja vlaganj v osnovna in 
trajna obratna sredstva. 

OŽIVLJANJE 
INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE 

Z ukrepi ekonomske in raz- 
vojne politike bodo zagotovlje- 
ni pogoji za nadaljevanje in 
stabiliziranje procesa oživlja- 
nja industrijske proizvodnje za 
izvoz, proizvodnje energije, 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, ki zagotavljajo bolj- 
šo preskrbljenost proizvodnje 
za izvoz in v precejšnji meri 
nadomeščajo uvoz, kakor tudi 
proizvodnje za zadovoljevanje 
življenjskih potreb prebival- 
stva. To bo med drugim mo- 
goče izpeljati: 

1) s pospešeno rastjo izvoz- 
no usmerjene proizvodnje viš- 
je stopnje obdelave, posebej 
na konvertibilno območje, ka- 
kor tudi z njeno hitrejšo mo- 
dernizacijo in prilagajanjem 
zahtevam svetovnega tržišča; 

2) s spremembami strukture 
proizvodnje, ob hitrejšem uva- 
janju avtomatike, robotike in 
novih informacijskih sistemov 
v proizvodne procese in osva- 
janje njihove proizvodnje, ka- 
kor tudi uvajanje nove tehno- 
logije, in v druge dejavnosti 
ter, na tej podlagi, zmanjševa- 
nje tehnično-tehnološke uvoz- 
ne odvisnosti in povečevanje 
konkurenčne sposobnosti in- 
dustrije. K temu mora prispe- 
vati tudi hitrejši razvoj lastne- 
ga znanstveno-raziskovalnega 
in inovatorskega dela. 

Usklajenejši proizvodni in 
izvozno-uvozni tokovi bodo 
zagotovljeni tudi z omogoča- 

njem krepitve ekonomske inte- 
gracije na samoupravnih te- 
meljih. 

POVEČANJE 
PROIZVODNJE 
ENERGIJE 

S povečano proizvodnjo 
energije iz domačih virov in 
možnim uvozom bodo zago- 
tovljeni dovolj veliki energetski 
okviri za nemoteno reproduk- 
cijo v industriji in na drugih 
gospodarskih področjih, kakor 
tudi za zadovoljevanje potreb 
široke porabe. 

Zainteresirane elektrogo- 
spodarske skupnosti republik 
in avtonomnih pokrajin se bo- 
do sporazumevale o skupnem 
izkoriščanju kosovskega ligni- 
ta, intenzivirale pa bodo tudi 
pripravo gradnje objektov za 
izkoriščanje hidroenergetske- 
ga potenciala reke Drine za 
proizvodnjo električne ener- 
gije. 

Smotrna poraba in varčeva- 
nje vseh vrst energije bo, pose- 
bej ob upoštevanju uvozne 
odvisnosti, vplivala na zmanj- 
ševanje deleža energije na 
enoto izdelka na vseh področ- 
jih porabe. 

Z ukrepi ekonomske politike 
bo zagotovljen kontinuiran 
razvoj energetike, vključno z 
novimi ali obnovljenimi vrsta- 
mi energije, tako da energetika 
ne bi postala omejitveni dejav- 
nik celotnega gospodarskega 
razvoja države. 

Energetska bilanca Jugosla- 
vije za leto 1985 bo določila 
obseg proizvodnje in porabe 
električne energije, premoga, 
nafte in naravnega plina, mo- 
žen uvoz nafte in naftnih deri- 
vatov, plina, premoga za koksi- 
ranje in urana ter drugih virov 
energije po energetski bilanci, 
kakor tudi ukrepe za uresniče- 
vanje začrtanih postavk. 

Zvezni izvršni svet bo sprejel 
ekonomske in vse druge nujne 
ukrepe, če bo prišlo do težave 
pri enakomerni preskrbi vseh 
območij države z naftnimi deri- 
vati, in sicer pod enakimi po- 
goji- 

SUROVINE IN 
REPRODUKCIJSKI 
MATERIAL 

Proizvddnja surovin in re- 
produkcijskega materiala se 
bo povečala. Zaradi tega bo 
pospešena dograditev in zače- 
tek obratovanja začetih zmog- 
ljivosti primarnih faz, posebej 
rudnikov kovin in nekovin ter 
zmogljivosti za plemenitenje 
teh kovin in usklajevanje te in- 
dustrije s predelovalnimi 
zmogljivostmi. Prav tako bo 
treba pospešiti začetek obra- 

tovanja zmogljivosti z visoko 
stopnjo zaključenosti del za 
proizvodnjo bazičnih kemičnih 
proizvodov. 

Sprejeti bodo posebni ukre- 
pi za smotrnejše izkoriščanje 
lesne mase, povečanfe dostop- 
nosti gozdov ter za povečanje 
obsega in kakovosti gozdar- 
sko-vzgojnih del. 

S povečanjem proizvodnje 
domačih surovin in reproduk- 
cijskega materiala ter uvozom, 
ob upoštevanju tržnih pogojev 
na območjih, od koder te suro- 
vine in material uvažamo, bo- 
do preko samoupravnega spo- 
razumevanja zainteresiranih 
organizacij združenega dela in 
z ukrepi ekonomske politike, 
zagotovljeni pogoji za po- 
spešeno rast proizvodnje, po- 
sebej za izvoz industrije prede- 
lave kovin, kemično-predelo- 
valne industrije, tekstilne in 
usnjarsko-predelovalne indu- 
strije ter finalne predelave lesa 
itd. 

Leta 1985, poudarja Resolu- 
cija, bo zavrto nadaljnje 
zmanjševanje gradbenih del v 
državi, povečal pa se bo tudi 
obseg izvajanja gradbenih del 
v tujini. V skladu s sklepi Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ bodo v ta namen sprejeti 
ustrezni ukrepi in dejavnosti. 

KMETIJSTVO 
Povečala se bo tudi proiz- 

vodnja kmetijskih in prehram- 
benih proizvodov, ki bo omo- 
gočila boljšo preskrbljenost 
tržišča v državi, zagotovila nuj- 
ne rezerve in rast izvoza. 

S posebnimi ukrepi eko- 
nomske politike bo spodbujen 
razvoj proizvodnje hrane, med 
drugim: 

1. z ukrepi kreditno-mone- 
tarne politike bodo zagotovlje- 
na sredstva za kreditiranje 
družbeno organizirane proiz- 
vodnje, zalog in rezerv osnov- 
nih kmetijskih in prehrambe- 
nih proizvodov, kakor tudi na- 
jugodnejši pogoji kreditiranja. 
V razvojni politiki bo imelo 
kmetijstvo na področju obrest- 
nih mer enak položaj kot dru- 
ge prednostne dejavnosti. S 
samoupravnim sporazumom 
bank pa bo zagotovljeno 
usmerjanje sredstev pod 
ugodnejšimi pogoji za spod- 
bujanje združevanja sredstev, 
namenjenih vlaganjem v razvoj 
kmetijske proizvodnje, pose- 
bej za urejanje in razširjanje 
obdelovalnih površin družbe- 
nega sektorja kmetijstva in 
družbeno organizirane proiz- 
vodnje ter za hidrotehnične 
meliorizacije; 

2. z zagotovitvijo sredstev za 
regrese za mineralna gnojila in 
za sredstva za varstvo rastlin v 
skladu z gibanji cen ter repro- 

dukcijskega materiala v letu 
1985, v skladu z Družbenim 
dogovorom o zagotavljanju 
sredstev za umetna gnojila in 
za sredstva za varstvo rastlin v 
letih 1984 in 1985 in v skladu s 
pogoji in načinom uporabe teh 
sredstev; 

3. z zagotavljanjem delova- 
nja mehanizmov devizne kom- 
penzacije v primeru prepovedi 
izvoza kmetijskih in prehram- 
benih proizvodov, in sicer v 
okviru plačilne bilance; 

4. pri kompenzacijskih po- 
slih s tujino se bo dovoljeval 
izvoz proizvodov s področja 
agrokompleksa prednostno 
zaradi uvoza reprodukcijskega 
materiala za potrebe kmetij- 
stva; 

5. zagotovljene bodo devize 
za prednostno plačevanje uvo- 
za nujnih surovin in reproduk- 
cijskega materiala za potrebe 
kmetijstva, v skladu z Družbe- 
nim dogovorom o zagotavlja- 
nju in uporabi deviz za plače- 
vanje prednostnega uvoza do- 
ločenih izdelkov oziroma suro- 
vin za njihovo proizvodnjo v 
letu 1985 na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču. 

PROMET IN TURIZEM 
Na področju prometa bodo 

sprejeti taki ukrepi in dejavno- 
sti, ki bodo omogočili razvoj 
tehnologije in organizacije de- 
la, povečanje učinkovitosti in 
varnosti prevoza, izboljšanje 
kakovosti storitev ter zmanjše- 
vanje transportnih stroškov in 
njihovega deleža v ceni izdel- 
ka. Tako naj bi promet usposo- 
bili za uspešno zadovoljevanje 
potreb uporabnikov storitev. S 
samoupravnim organiziranjem 
in sprejetjem ustreznih predpi- 
sov bodo zagotovljeni pogoji 
za krepitev tehnično-tehnološ- 
ke enotnosti železniškega pro- 
meta in razvijanje sodelovanja 
med in znotraj posameznih 
prometnih panog v državi. 

Prednost pri razvoju bodo 
imeli železniški, pomorski in 
rečni promet, v okviru tega pa 
modernizacija proge Jesenice- 
-Gevgelija in nakup tirnih vo- 
zil ter pomorskih in rečnih la- 
dij. Nadaljevala se bodo tudi 
vlaganja v graditev avtomobil- 
ske ceste Bratstva in enotno- 
sti. razvoj zmogljivosti inte- 
gralnega transporta, položitev 
koaksialnega kablovskega si- 
stema z ustreznimi priključki 
in graditev enotnega javnega 
omrežja za prenos podatkov v 
skladu z materialnimi mož- 
nostmi. 

Spodbujala se bo tudi hitrej- 
ša modernizacija zmogljivosti, 
tako da bi bile uspešneje 
vključene v mednarodni pro- 
met in bi se povečal njihov de- 

30 poročevalec 



lež pri prevozu blaga in potni- 
kov ter tudi povečal tranzit. 

Z ukrepi ekonomske in raz- 
vojne politike bo spodbujen 
tudi hitrejši razvoj turizma kot 
kompleksne dejavnosti, ki je 
pomembna tako za celoten go- 
spodarski razvoj kot za zapo- 
slovanje in življenjski stan- 
dard. 

Da bi povečali devizni priliv 
od turizma, bodo sprejeti po- 
sebni programi ukrepov in de- 
javnosti v vseh organizacijah 
združenega dela ter asociaci- 
jah turističnega gospodarstva, 
in sicer v sodelovanju z organi- 
zacijami iz drugih dejavnosti, 
ki sodelujejo v turistični po- 
nudbi. Spodbujen bo tudi pro- 
ces združevanja dela in sred- 
stev, učinkovito in smotrno in- 
vestiranje ter razširjanje turi- 
stičnih zmogljivosti. 

Povečevanje deviznega prili- 
va od turizma nujno terja tudi 
boljšo in učinkovitejšo propa- 
gando, raziskovanje tržišča, 
organiziran nastop na njem, 
boljšo preskrbljenost, višjo ka- 
kovost storitev, povečanje zu- 
najpenzionske porabe, podalj- 
šanje turistične sezone in uva- 
janje drugih dejavnosti, ki bo- 
gatijo turistično ponudbo. 

RAZVOJ DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

Razvoj drobnega gospodar- 
stva bo slonel na hitrejšem raz- 
voju kooperacije velikih proiz- 
vodnih organizacij z organiza- 
cijami združenega dela drob- 
nega gospodarstva in nosilci 
osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov pri proizvodnji delov, 
sklopov in blaga za široko po- 
rabo, kakor tudi na razvoju de- 
ficitarnih storitvenih zmoglji- 
vosti. 

Davčna politika in drugi 
ukrepi bodo spodbujali obča- 
ne, posebej delavce, ki se 
vračajo z začasnega dela v tuji- 
ni, da bodo sredstva vlagali v 
odpiranje samostojnih obrato- 
valnic in ustanavljanje pogod- 
benih organizacij združenega 
dela, ali pa k temu, da bodo 
združevali delo in sredstva z 
organizacijami združenega 
dela. 

Občine bodo z zemljiško in 
davčno politiko, zagotavlja- 
njem poslovnih prostorov in 
poenostavljanjem postopkov 
za pridobitev delovnih dovo- 
ljenj, spodbujale razvoj drob- 
nega gospodarstva. Republike 
in pokrajini pa bodo spremeni- 
le in dopolnile predpise na 
področju osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov, prila- 
godile izobraževalne plane in 
programe potrebam drobnega 
gospodarstva, preučile in do- 
polnile predpise o poslovnem 

prostoru itd. Federacija pa bo 
sprejela ustrezne ukrepe in do- 
polnila predpise iz svoje pri- 
stojnosti. 

STANOVANJSKA IN 
KOMUNALNA 
POLITIKA 

Izvajanje Družbenega dogo- 
vora o določanju skupnih ele- 
mentov stanovanjske in komu- 
nalne politike ter ukrepov te- 
koče ekonomske politike bo 
omogočilo dinamičnejšo in 
smotrnejšo stanovanjsko gra- 
ditev, namenjeno oživljanju 
celotne gospodarske dejavno- 
sti, povečevanju zaposlenosti 
in reševanju stanovanjskih 
problemov prebivalstva, pred- 
vsem z večjim angažiranjem 
osebnih sredstev delovnih lju- 
di in občanov, uvajanjem ob- 
vezne lastne udeležbe pri pri- 
dobitvi družbenega stanova- 
nja, in sicer v skladu z mate- 
rialnimi možnostmi, z dolgoro- 
čnim namenskim varčevanjem 
za stanovanja itd. Kreditna, 
zemljiška in davčna politika ter 
drugi ukrepi bodo spodbujali 
stanovanjsko zidavo v lasti 
občanov in hitrejši razvoj sta- 
novanjskih zadrug. 

Nadaljnje povečevanje sta- 
narin bo zagotovilo več sred- 
stev za vzdrževanje in enostav- 
no reprodukcijo stanovanjske- 
ga sklada v družbeni lasti. 

Hkrati s povečevanjem sta- 
narin pa se bo uresničevala 
politika subvencioniranja sta- 
narin občanom z nizkimi pre- 
jemki na člana gospodinjstva 
in podnajemnikom, v skladu z 
Družbenim dogovorom o 
skupnih elementih stanovanj- 
ske in komunalne politike. 

DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 

Materialni položaj družbenih 
dejavnosti se bo usklajeval z 
družbenimi možnostmi, tako 
da bo obseg sredstev, ki se 
zbirajo iz dohodka in osebnih 
dohodkov, ostal na doseženi 
realni ravni iz leta 1984. Na- 
daljevala se bo revizija obsega 
in načina uresničevanja pravic 
delovnih ljudi in občanov na 
področju zdravstva, izobraže- 
vanja in drugih. Sprejeti bodo 
tudi ukrepi za smotrnejše or- 
ganiziranje in poslovanje v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih ter organizacijah zdru- 
ženega dela družbenih dejav- 
nosti, da bi na ta način poveča- 
li standard in kakovost stori- 
tev. Z razvojem svobodne me- 
njave dela v teh dejavnostih 
naj bi zagotovili enakopravnej- 
ši družbenoekonomski položaj 
in realnejše dohodkovne 
odnose. Z gospodarsko-si- 
stemskimi instrumenti in ukre- 

pi ekonomske politike bo omo- 
gočeno uresničevanje družbe- 
nih opredelitev in ciljev razvoja 
družbenih dejavnosti. V skladu 
s potrebami in materialnimi 
možnostmi v republikah in av- 
tonomnih pokrajinah: 
' 1. se bo nadaljevalo z ize- 

načevanjem osnov izobraže- 
valnega sistema na ravni drža- 
ve, z racionalizacijo omrežja 
šol in fakultet; 

2. povečale se bodo dejav- 
nosti za ohranitev in razvijanje 
zdravstvenega stanja prebival- 
stva. Zaradi zaustavitve nadalj- 
njega poslabševanja material- 
nega položaja zdravstva in ka- 
kovosti zdravstvenih storitev, 
bo s selektivnim pristopom in 
stimulativnimi ukrepi zagotov- 
ljen boljši ekonomski položaj 
zdravstva. Izvajanje resolucij- 
skih ukrepov in temeljev politi- 
ke zdravstvenega varstva pre- 
bivalstva pa bo omogočilo 
prednostni razvoj primarnega 
in preventivnega zdravstvene- 
ga varstva. 

V vseh družbenopolitičnih 
skupnostih in organizacijah 
združenega dela je treba spre- 
jeti učinkovite ukrepe in inten- 
zivirati dejavnosti ter povečati 
odgovornost za varstvo in ra- 
zvijanje človekovega življenj- 
skega in delovnega okolja. 

ZNANOST IN 
TEHNOLOGIJA 

Določena bo skupna strate- 
gija in politika znanstvenega in 
tehnično-tehnološkega raz- 
voja Jugoslavije v okviru celot- 
ne dolgoročne strategije druž- 
benoekonomskega razvoja dr- 
žave. V letu 1985 bo treba za- 
četi tudi izvajati te usmeritve. 
Znanstvenoraziskovalna de- 
javnost in raziskovalno-raz- 
vojni tehnično-tehnološki pod- 
vigi in programi bodo obravna- 
vani kot temeljni materialni de- 
javniki napredka proizvodnih 
sil družbe, za katere ne bodo 
veljali omejitveni ukrepi na 
področju porabe. 

Zagotovljeno bo tudi na- 
raščanje sredstev za znanstve- 
no-raziskovalno delo, tako da 
bo ta rast hitrejša od rasti do- 
hodka družbenega gospodar- 
stva. Izboljšani bodo nadalje 
pogoji financiranja investicij 
na področju znanosti, omo- 
gočen bo uvoz nujne razisko- 
valne opreme v okviru razisko- 
valno-razvojnih projektov, ka- 
kor tudi uvoz znanstvene stro- 
kovne literature. Sredstva re- 
publiških in pokrajinskih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju znanosti je 
treba izvzeti iz bilance sred- 
stev splošne družbene in skup- 
ne porabe. 

Preučiti pa bo treba in na 
novo uvesti različne oblike 

davčnih, kreditnih in drugih 
olajšav, da bi tako omogočili 
hitrejši razvoj in uveljavitev 
znanstvenega in tehnično-te- 
hnološkega napredka. 

POVEČEVANJE 
ZAPOSLENOSTI 

V letu 1985 bo izvajana poli- 
tika produktivnega zaposlova- 
nja. V skladu s stabilizacijskim 
programom bodo sprejeti kon- 
kretni ukrepi in dejavnosti, do- 
ločene v Družbenem dogovoru 
o skupnih temeljih politike za- 
poslovanja in njenem izvajanju 
v SFRJ. Na tej podlagi bodo 
zagotovljeni ustrezni ekonom- 
ski in družbeni pogoji, da bi 
bilo mogoče doseči približno 
2,5-odstotno rast zaposlenosti 
v družbenem sektorju, na ne- 
kmetijskem zasebnem podro- 
čju delovno angažirati še okoli 
50.000 ljudi in hkrati zavreti 
naraščanje nezaposlenosti. 

Ukrepi ekonomske politike 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti bodo podpirali programe 
in plane organizacij združene- 
ga dela, ki na produktivni pod- 
lagi povečujejo število zapo- 
slenih, tako da večje število 
delavcev hkrati pomeni tudi, 
smotrno izrabo zmogljivosti na 
temelju dela, znanja in delov- 
nega časa. S tem bodo organi- 
zacije izvajale določeno politi- 
ko zaposlovanja, posebej na ti- 
stih območjih države, kjer je 
več težav zaradi nezaposleno- 
sti, med drugim pa posebej: 

1. s prestrukturiranjem pro- 
izvodnje, reorganizacijo poslo- 
vanja in prekvalifikacijo in 
dokvalifikacijo delavcev, na- 
menjeno zaviranju rasti neza- 
poslenosti, učinkovitejšemu 
izkoriščanju razpoložljivega 
delovnega potenciala in večje- 
mu zaposlovanju, posebej 
mladih strokovnih kadrov; 

3. z odstopanjem drugim 
organizacijam ali nezaposle- 
nim osebam naprav, strojev in 
opreme, ki jo organizacije ne 
uporabljajo ali pa se izkorišča 
pod ekonomsko upravičeno 
ravnijo; 

4. s povečanjem števila za- 
poslenih, skladno z ekonom- 
skimi merili gospodarjenja, 
predvsem s povečanjem proiz- 
vodnje in storitev, namenjenih 
izvozu. 

SKUPNA IN SPLOŠNA 
PORABA 

Skladno s stabilizacijskim 
programom bodo izločanja za 
splošne družbene in skupne 
potrebe, ki se zagotavljajo pre- 
ko proračunov družbenopoliti- 
čnih skupnosti in kot prihodki 
samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti in drugih samo- 
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upravnih organizacij in skla- 
dov družbenopolitičnih skup- 
nosti ostala na realni ravni iz 
leta 1984. Potemtakem morajo 
sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družbenih in skupnih 
potreb naraščati leta 1985 po 
stopnji, ki bo za 10 odstotkov 
nižja od stopnje nominalne ra- 
sti dohodka družbenega go- 
spodarstva. Izjema pri tem so 
izplačila za pokojnine, prejem- 
ke borcev in vojaških invali- 
dov, invalidnine in drugi oseb- 
ni prejemki (nadomestila za 
čas bolezni, otroški dodatki, 
posebne pomoči in drugo), ki 
bodo naraščala v skladu z za- 
konskimi predpisi. 

Nosilci splošne in skupne 
porabe v republikah oziroma 
avtonomnih pokrajinah lahko 
določijo diferencirano rast 
sredstev selektivno po virih, 
posameznih namenih oziroma 
uporabnikih, pri čemer pa mo- 
ra skupna rast teh sredstev 
ostati v resolucijsko predvide- 
nih okvirih. 

Iz tega se izvzemajo sredstva 
za izplačilo prispevka proraču- 
na federacije, za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč, 
za premoščanje razlik, ki so 
nastale zaradi različnih rokov 
vplačil in izplačil sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, prispevkov 
Skladu solidarnosti z neuvr- 
ščenimi državami in državami 
v razvoju ter za druge obvez- 
nosti na podlagi dogovorov re- 
publik in pokrajin ali zveznih 
zakonov. Ta sredstva se bodo 
povečevala v skladu s predpisi 
oziroma dogovori, ki urejajo ta 
vprašanja. 

V letu 1985 lahko sredstva za 
samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje 
narastejo največ do realne rav- 
ni iz leta 1984. 

Sredstva za splošne družbe- 
ne in skupne potrebe v repu- 
blikah in avtonomnih pokraji- 
nah se bodo usklajevala z gi- 
banji dohodka družbenega go- 
spodarstva po periodičnih 
obračunih v teku leta 1985. 

Če bi sredstva med letom 
presegla resolucijsko predvi- 
deno raven, bodo republike 
oziroma avtonomni pokrajini 

sprejele ukrepe in dejavnosti, 
da se sorazmerno tem sred- 
stvom zmanjšajo stopnje dav- 
kov in prispevkov iz dohodka 
organizacij združenega dela 
ali osebnega dohodka delav- 
cev. Ustvarjeni prihodki, ki bo- 
do presegli resolucijske okvi- 
re. bodo prenešeni v porabo za 
prihodnje leto. ob zmanjšanju 
davčne in prispevne stopnje iz 
dohodka organizacij združe- 
nega dela ali osebnih dohod- 
kov delavcev. 

Do konca prvega polletja le- 
ta 1985 bodo oblikovane osno- 
ve za financiranje splošnih 
družbenih in skupnih potreb v 
naslednjem srednjeročnem 
planskem obdobju, od leta 
1986 do 1990. 

S skupnim obsegom odhod- 
kov proračuna federacije za le- 
to 1985 bo zagotovljeno finan- 
ciranje uporabnikov proračun- 
skih sredstev, omogočena pa 
bo tudi vrnitev dela obveznosti 
federaciji. 

Proračun federacije daje pri 
razporeditvi sredstev prednost 
financiranju JLA. tako da bo 
zanjo zagotovljen določen od- 
stotek sredstev od ustvarjene- 
ga nacionalnega dohodka go- 
spodarstva v letu 1985. 

Za financiranje invalidsko- 
borčevskega varstva in za vo- 
jaške pokojnine bodo zagotov- 
ljena sredstva za tekoče izpol- 
njevanje obveznosti, v skladu z 
zakonskimi predpisi. 

Dopolnilna sredstva za manj 
razvite republike in SAP Koso- 
vo bodo letos za 44.9 odstotka 
večja kot lani. zagotovljena pa 
bodo tudi posebna sredstva za 
modernizacijo določenih služb 
v SAP Kosovo. 

Sredstva za druge uporabni- 
ke proračuna federacije bodo 
zagotovljena v skladu z gibanji 
splošne in skupne porabe. 

RAZVOJ MANJ 
RAZVITIH 

Uresničevanje politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo 
se bo nadaljevalo tudi v letu 
1985. 

Hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo bo treba doseči z opi- 

ranjem na lastne moči. učinko- 
vitejšim samoupravnim zdru- 
ževanjem dela in sredstev in s 
finančnimi spodbudami iz 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, z dopol- 
nilnimi sredstvi iz proračuna 
federacije in drugimi, z dogo- 
vorom določenimi ukrepi. 

V okviru politike zadolževa- 
nja v letu 1985 bo gospodar- 
sko manj razvitim republikam 
in SAP Kosovo omogočeno, da 
v skladu z uvoznim režimom, 
določenim v skupni devizni 
politiki, uvozijo specifično 
opremo in rezervne dele. ki jih 
ne izdelujemo v Jugoslaviji, in 
sicer za objekte, ki se gradijo z 
združevanjem dela in sredstev 
na podlagi dela stalnih, sred- 
stev Sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, namenje- 
nih za združevanje. 

Za izboljšanje likvidnosti go- 
spodarstva in bank v gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kah in SAP'Kosovo, ki imajo 
večjo stopnjo zadolženosti od 
povprečja v državi, pri tem pa v 
okviru reševanja problemov 
tečajnih razlik, ki so nastale 
zaradi tujih finančnih kreditov, 
bodo predložene ustrezne 
rešitve za pokrivanje doslej na- 
stalih in tekočih tečajnih ra- 
zlik. 

Zvezni izvršni svet pa bo do 
konca marca 1985 v okviru do- 
ločene kreditno-monetarne 
politike predložil Skupščini 
SFRJ sprejetje ustreznih ukre- 
pov. ki naj bi rešili likvidnostne 
probleme gospodarstva in 
bank v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. 

Posebne dejavnosti bodo 
namenjene uresničevanju poli- 
tike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo. Na podlagi dogovorje- 
nih dejavnosti pa bodo sprejeti 
tudi določeni dodatni ukrepi. 

Zvezni izvršni svet bo že do 
konca aprila 1985 analiziral 
uresničevanje teh ukrepov in. 
če bo potrebno, predlagal tudi 
ustrezne rešitve za njihovo 
uresničevanje. O tem bo obve- 
stil Skupščino SFRJ. 

Do konca februarja 1985 bo 
Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. na podlagi 
analize in stališč Zveznega 
izvršnega sveta, obravnaval 
uspehe, težnje in probleme 
razvoja območja SR Srbije 
brez območja avtonomnih po- 
krajin v tekočem srednjero- 
čnem obdobju. O tem bodo tu- 
di sprejeta stališča o teh vpra- 
šanjih. 

SPLOŠNA LJUDSKA 
OBRAMBA 

Nadaljevali se bosta krepitev 
in razvijanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite. posebej: 

1. nadalje se bosta podružb- 
Ijali splošna ljudska obramba 
in družbena samozaščita, da bi 
učinkoviteje pripravili in uspo- 
sobili vse družbene subjekte 
za uspešno delovanje v izre- 
dnih razmerah in vojni: 

2. zagotovljeni bodo mate- 
rialni in drugi pogoji za ure- 
sničitev programa in nalog iz 
srednjeročnega razvojnega 
plana na tem področju, pose- 
bej v organizacijskem in ka- 
drovskem smislu, kakor tudi 
pri materialno-tehnični moder- 
nizaciji oboroženih sil SFRJ in 
varnostnih sil: 

3. zagotovljena bodo sred- 
stva za financiranje JLA. ki bo- 
do omogočala modernizacijo 
in stalno bojno pripravljenost, 
pri čemer delež sredstev za fi- 
nanciranje JLA znaša 4.82 od- 
stotka ustvarjenega narodne- 
ga dohodka celotnega gospo- 
darstva Jugoslavije po tekočih 
cenah: 

4. v skladu z razpoložljivimi 
možnostmi se bo razvoj drugih 
sestavin splošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite financiral po potrebah 
in prednostih, določenih v 
srednjeročnem planu: 

5. v skladu z razpoložljivimi 
možnostmi se bodo še naprej 
uresničevali programi razvoja 
obmejnih, hribovskih in pla- 
ninskih ter otoških območij: 

6. okrepljeni bodo varnostni 
ukrepi in dejavnosti proti so- 
vražnemu delovanju, pojavom 
kriminalitete in odtujevanju 
družbene lastnine. 
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OSNUTEK RESOLUCIJE 

o razvoju in napredku 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

v Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji 

Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije 
izhajajoč iz dejstva, da je znanost osnovno gibalo razvoja in 
napredka družbe, gibalo preobrazbe celotne dejavnosti in 
življenja sodobnega človeštva, zaradi česar je opiranje na 
znanost tudi imperativ našega časa; 

- glede na to, da je znanost integralni del celotnega družbe- 
nega dela in da je zato potrebno dograjevati in razvijati 
organizacijsko-institucionalne odnose znantvenorazisko- 
valne dejavnosti in drugih delov družbenega dela ter samo- 
upravno zagotavljati čim boljše materialne in družbene 
pogoje za njen razvoj in učinkovitejšo uporabo njenih dosež- 
kov v praksi; 

- spejela potrebo po ustvarjanju pogojev, da bo znanost 
prisotna v delegatskem odločanju in predpostavka dela dele- 
gatskih skupščin, izvršilnih organov, Zveze komunistov, 
Socialistične zveze in drugih socialističnih sil, izhajajoč pri 
tem iz spoznanja, da bi postala naša družbena praksa brez 
marksistične analize konzervativna; 

- upoštevaje dejstvo, da je način uporabljanja dosežkov 
znanstveno-tehnološke revolucije v bistvu odvisen od značaja 
družbenega sistema in razredne strukture, da razvojne odloči- 
tve niso samo tehnične, kar postavlja pred našo državo 
nalogo, da hitreje ustvarja pogoje za ravoj znanstvenorazisko- 
valne dejavnosti in uporabo znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov v skladu z zgodovinskimi interesi delavskega 
razreda in cilji graditve humane socialistične samoupravne 
skupnosti; 

- glede na to, da poteka razvoj znanosti v svetovnih okvirih 
znotraj antagonističnih odnosov, kjer je znanstveni in tehno- 
loški potencial najpogosteje podrejen interesom privatnega 
in državnega kapitala, birokracije, tehnokracije in vojaških 
blokov, kar postavlja pred našo državo nalogo, da za ohrani- 
tev suverenosti in za nasprotovanje »intelektualnemu« in dru- 
gim oblikam neokolonializma razvije lasten znanstveni in 
tehnološki potencial in sposobnost kritičnega prenosa znanja 
ter na enakopravnih temeljih sodeluje v svetovnem znanstve- 
nem, tehnološkem in civilizacijskem napredku; 

- obravnavala stanje in probleme znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti v naši državi na sejah delovnih teles Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ januarja in februarja 1984 in na seji 
Zveznega zbora dne 15. februarja 1984 na podlagi elaboratov, 
predlogov in mnenj, ki so jih zainteresirani organi in organiza- 
cije in znanstveni delavci, dali v javni razpravi o tej problema- 
tiki; 

in je sprejela na podlagi 2. točke prvega odstavka 281. člena 
in 287. člena ustave SFRJ na seji Zveznega zbora dne 1985 

RESOLUCIJO 
0 RAZVOJU IN NAPREDKU 
ZNANSTVENORAZISKOVALNE 
DEJAVNOSTI V SOCIALISTIČNI 
FEDERATIVNI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI 

1 
OCENA STANJA 

Skupščina SFRJ ocenjuje, da je bila znanost kot subjek- 
tivna moč sicer prisotna v dosedanjem razvoju, vendar naša 

družba kljub potrebam ni posvečala dovolj pozornosti ustvar- 
janju pogojev za ustrezen in kontinuirano ugoden razvoj 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri nas. Vseeno pa smo 
zgradili omrežje okrog 850 znanstvenoraziskovalnih organi- 
zacij, oblikovali pomemben kadrovski potecial z več kot 
25.600 raziskovalci s polnim delovnim časom (v letu 1982), in 
v težkih razmerah dosegli tudi velike uspehe, od katerih 
nekateri so prispevek k svetovni znanosti. Ustanovili smo 
akademije znanosti in umetnosti tudi v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, kjer jih prej ni bilo. 

Stanje v znanstvenoraziskovalni dejavnosti in njen položaj v 
naši družbi pa nista v skladu z vlogo, ki naj jo ima znanost. Za 
razliko od mnogih držav sveta, v katerih znanost in tehnolo- 
gija kot konstitutivni del proizvodnih sil večkratno povečujeta 
človekove proizvodne možnosti in postajata eno najpomemb- 
nejših gibal družbenega razvoja - od hitrejše materialne rasti 
in dviga življenjskega standarda do izobrazbenega, zdravstve- 
nega in kulturnega napredka - pa pri nas nimamo takih 
dosežkov. 

Čeprav je znanost po programskih dokumentih Zveze 
komunistov Jugoslavije, SZDLJ in Skupščine SFRJ, zlasti pa 
po ustavi SFRJ in zakonu o združenem delu pomembna 
proizvodna sila, pa jo v praksi prestavljamo v področje 
porabe. Zaradi takega odnosa je izpostavljena različnim ome- 
jitvam, ki so jo med drugim pripeljale do stanja, v katerem je 
danes. Poleg tega pri nas tudi ni dovolj razvita sposobnost 
sprejemanja znanstvenih spoznanj niti potreba po opiranju na 
znanstvenoraziskovalne rezultate na različnih področjih 
gospodarskega, tehničnega in družbenega življenja, tudi ko 
gre za kritično analizo družbenih pojavov. V praksi je priha- 
jalo do izraza tudi pojmovanje, po katerem je družbeni, razvoj 
identičen z materilanim razvojem, s tem pa je prihajalo do 
večjega opiranja na naravoslovne in tehnične vede in do tega, 
da nista bila dojeta mesto in vloga družbenih in humanističnih 
ved v razvoju države, kar neugodno vpliva na njen celotni 
družbeni, civilizacijski in kulturno-zgodovinski razvoj. 

Na podlagi razpoložljivih kazalcev lahko ugotovimo, da 
znanstvenoraziskovalna dejavnost pri nas, z izjemo nekaterih 
domačih vrhunskih tehnologij, po svojih rezultatih zaostaja za 
visoko razvitimi državami za dve do tri desetletja, zaostaja pa 
tudi za nekaterimi sosednimi državami približno enake ravni 
razvitosti. Pri nas pride na 10.000 prebivalcev samo 11 raz- 
iskovalcev. Po tem kazalcu zaostajamo 2-3 krat za visoko 
razvitimi državami in približno dvakratno za nekaterimi sose- 
dnimi državami. 

Čeprav danes v svetu rastejo vlaganja v znantvenorazisko- 
valno dejavnost hitreje kot družbeni proizvod, se je delež 
skupnih vlaganj v nacionalnem dohodku pri nas v zadnjih 
petih letih (1978-1983) zmanjšal z 1,07 odstotka na 0,91 
odstotka. Posledice zaostajanja vloge znantvenoraziskoval- 
nega dela pri reševanju razvojnih nalog se kažejo v poglablja- 
nju prepada metf nami in razvitimi državami. 

Po celotnih vlaganjih v znanost zaostajamo za razvitimi 
državami za 15-30 krat, po vlaganjih na enega raziskovalca pa 
za 4-5 krat, pri čemer so zaradi tendence nadaljnjega upada- 
nja deleža vlaganj v znanstvenoraziskovalno dejavnost v druž- 
benem proizvodu (leta 1982 je znašal 0,85 odtotka, torej toliko 
kot leta 1975) naša vlaganja sedaj že relativno manjša kot v 
nekaterih manj razvitih državah. 

Glede na to, da je manj kot petina prihodkov znanstveno- 
raziskovalnih organizacij družbeno usmerjena, je očitno, da 
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tudi ne moremo imeti celovite znanstvene politike, temveč da 
so dominantni dejavniki politike razvoja te dejavnosti pogosto 
trenutni in parcialni interesi gospodarstva ali drugih repre- 
zentantov družbe oziroma eksistencialni problemi znanstve- 
nih delavcev, ki jih silijo tudi v komercializacijo. 

V nekaterih republikah in avtonomnih pokrajinah so vlaga- 
nja zmanjšana tudi v primerjavi z vlaganji v druge družbene 
dejavnosti (od leta 1979 do leta 1983 ponekod celo za 4 
odstotke). Investicije v znanstvenoraziskovalni dejavnosti 
znašajo pičlih 0,19 odstotka investicij na družbenem pod- 
ročju, kar onemogoča zamenjavo odpisane znanstvene 
opreme in zožuje možnost razširitve materialno-tehnične 
osnove znanstvenoraziskovalnega dela. 

V' razvitih državah imajo okrog 50-60 odstotkov raziskova- 
lcev v gospodarstvu. Pri nas pa je še vedno premalo razisko- 
valno-razvojnih enot in recepcijskih jeder v gospodarstvu, ki 
bi bili materialno in kadrovsko usposobljeni za spreminjanje 
novih znanj v tehnologijo in za prenos znanstvenih rezultatov 
v proces materialne proizvodnje. 

Številne so tudi slabosti v znanstvenoraziskovalni dejavno- 
sti: neugodna struktura kadrov, razdrob st mreže organi- 
zacij in medsebojna nepovezanost potencialov, nezadostna 
vključenost v reševanje raziskovalnih nalog za potrebe gospo- 
darstva in družbe, premalo prizadevanj za samoorganiziranje 
itd. 

Ker nimamo dolgoročne strategije tehnično-tehnološkega 
razvoja države, je prišlo do zaostajanja v tehnološkem razvoju 
in do velike tehnološke odvisnosti od tujine. Prenos tehnolo- 
gije je bil v glavnem enosmeren in z velikim odstotkom restrik- 
tivnih klavzul, ki so postavljale naše gospodarstvo v neugo- 
den položaj. Ob kupovanju licenc in patentov smo pogosto 
brez kritičnega preverjanja sprejemali restriktivne klavzule, ki 
so prepovedovale domači razvoj in oplemenjevanje tuje 
tehnologije, določale obvezno kupovanje surovin, reproduk- 
cijskega materiala in polizdelkov od prodajalcev licenc, hkrati 
pa smo delili trg celo v okviru SFRJ. 

Podrejen odnos pri kupovanju tujega znanja je prispeval k 
resni odvisnosti našega gospodarstva, zlasti industrije, od 
tuje, pretežno zahodne tehnologije. Ker ukrepi ekonomske 
politike ne spodbujajo gospodarskih organizacij k vlaganju v 
znanstvenoraziskovalno delo in razvoj v državi, te tudi niso 
mogle krepiti lastnega potenciala, ki bi bil sposoben izpopol- 
njevati uvoženo znanje in tehnologijo in ustvarjati lastne 
tehnološke inovacije 

Stanje je še slabše, če upoštevamo, da še večji volumen 
znanja, tehnike in tehnologije prihaja v državo s kupovanjem 
opreme. Ta je osnovna postavka debalansa mednarodne 
menjave, ki pogojuje tudi druge odvisnosti od tujine (repro- 
dukcijki material, energija, nadomestni deli idr.). 

Razmerje domačih in tujih vlagateljev prijav patentov je bilo 
več let približno 1:2. Delež institucionalno organizirane zna- 
nosti v razvoju domače tehnologije je zelo majhen, kajti znan- 
stvenoraziskovalni instituti prijavljajo le 2-3 odstotke, 
temeljne organizacije združenega dela po 10-14 odstotkov 
izumov. 

K zaostajanju v tehnološkem razvoju in razvoju domačega 
znanstvenoraziskovalnega dela so veliko prispevali tudi 
praksa teritorializacije in zapiranja, medsebojna neusklaje- 
nost uvoženih tehnologij (celo za enotne tehnične sisteme v 
državi), vpliv multinacionalnih družb na tokove tehnološkega 
razvoja države in na razedinjenje gospodarstva, zanemarjenje 
izvoza znanja in menjave naših dosežkov (všetvši licence) za 
vrhunske dosežke v drugih državah, še posebej pa nepriprav- 
ljenost našega gospodarstva za medsebojno sodelovanje in 
povezovanje z domačim znanstveno-tehnološkim poten- 
cialom. 

Zaostajanje razvoja znanosti pri nas je posledica tudi vrste 
drugih vzrokov: a) nezadostne uveljavitve znanja in drugih: 
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja: b) pomanjkanja 
sistemskih pogojev za obvezno in ekonomsko motiviranost 
združenega dela za vlaganja v razvoj znanosti; c) pomanjka- 
nja širšega inovacijskega ambienta v družbi v celoti; d) 
apriorističnega uvrščanja znanosti v družbeno porabo in 
negativnega vpliva posameznih intervencijskih zakonov s 
področja ekonomske politike, davčnega, deviznega in carin- 
skega sistema na položaj znanstvenoraziskovalnega dela; e) 
dejstva, da nimamo jugoslovanske politike dolgoročnega 
znanstvenega in tehnološkega razvoja države; f) neustrezno- 

sti in razdrobljenosti omrežja, sredstev in opreme v raziskova- 
lnih organizacijah: g) avtorkičnosti. regionalizacije in parciali- 
zacije znanosti in njenega zapiranja v republiške in pokrajin- 
ske meje: h) nezgrajenega enotnega sistema znanstvenih in 
tehnoloških informacij in dokumentacijskega sistema itd. 

Poleg tega. da sta izobraževanje in izpopolnjevanje znan- 
stvenoraziskovalnega kadra odvisna tudi od nerešenih vpra- 
šanj financiranja in materialnega položaja znanstveno-učnih 
organizacij, so na tem področju tudi tele slabosti: nezadostno 
zaposlovanje in stihija pri izbiri podmladka, pozno pridobiva- 
nje znanstvenega znanja, blažja merila za pridobitev magiste- 
rijev in doktoratov znanosti, prepočasno uvajanje znanstvenih 
dosežkov v izobraževanje, dejstvo, da kadrov, ki so za znan- 
stvenoraziskovalno delo neustrezni in nepotrebni, ni moč 
preusmerjati. 

Neupoševanje ustvarjalnega prispevka pri vrednotenju dela 
in neugodenmaterialni položaj raziskovalcev in znanštveno- 
učiteljskega kadra, zlasti na nekaterih fakultetah in inštitutih, 
povzročata neutemeljene razlike v standardu med delavci v 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti in delavci v materialni pro- 
izvodnji in na drugih področjih združenega dela. Splošni 
delovni pogoji, nerešena stanovanjska vprašanja, nizki osebni 
dohodki itd. odvračajo mlado generacijo od te dejavnosti, kar 
vse bolj pospešuje proces staranja znanstvenih kadrov in 
negativno selekcijo. 

Poglabljanje tega stanja bi imelo še težje posledice za 
gospodarski, tehnološki, družbeni, in kulturni razvoj države. 
Zato je treba določiti konkretno politko. ukrepe in nosilce ter 
razviti ustrezno družbeno dejavnost za nujno reševanje druž- 
benoekonomskega položaja znanstvenoraziskovalne dejav- 
nosti. 

II. 

TEMELJI POLITIKE 

1. Temeljne opredelitve 
1.1. Znanost mora postati ena ključnih sil našega celotnega 
razvoja. Rezultati znanstvenoraziskovalne dejavnosti so izje- 
mnega pomena za celoten družbeni razvoj države, za hitrejši 
razvoj gospodarstva, za dvig njegove konkurenčne sposobno- 

• sti v mednarodni delitvi dela. za pospeševanje produktivnosti 
.na vseh področjih družbenega dela: za nadaljnjo humaniza- 
cijo življenjskih in delovnih razmer ter dvig kakovosti življenja, 
za stalni kulturni napredek države, za krepitev obrambne in 
samozaščitne moči in zlasti za nadaljnji socialistični samo- 
upravni razvoj. 

Strateški pomen znanstvenoraziskovalne dejavnosti in nje- 
nih rezultatov terja, da mora imeti družbeni položaj prvorazre- 
dne proizvodne sile. 

S sistemskimi rešitvami in ukrepi ekonomske politike je 
treba odpraviti vse restriktivne omejitve, ki izvirajo iz odnosa 
do znanosti kot do področja družbene porabe in omogočiti 
njen hitrejši in kakovostnejši razvoj na podlagi enotne strate- 
gije in enotnih temeljev politike dolgoročnega razvoja znan- 
stvenoraziskovalne dejavnosti na ravni države. 

1.2. Strategija in temelji te politike morajo biti v funkciji 
strategije in politike dolgoročnega družbenoekonomskega 
tehnološkega in socialnega razvoja države ter pogoj za nji- 
hovo uresničevanje. 

Strategija in politika dolgoročnega razvoja znanosti morate 
biti okvir integracije dela in sredstev na območju Jugoslavij« 
ter odpiranja Jugoslavije proti svetu. Določiti je treba priori 
tete, ki ustrezajo perspektivnim smerem razvoja znanstveno 
raziskovalnega dela v svetu in glavnim ciljem in potrebarr 
našega družbenega razvoja, pri čemer je treba tudi razvo 
znanstvenega potenciala šteti za izrazito prioriteto. 

Pri določanju te strategije in politike moramo upoštevati ir 
natančneje določiti tudi izjemno pomembno splošno kul 
turno, humanistično in civilizacijsko vlogo znanosti. 

1.3. Glavni cilji strategije in politike na področju znanstve 
noraziskovalne dejavnosti morajo biti usmerjeni v razvoj last 
nega znanja. 

Dolgoročni tehnološki razvoj in uresničevanje tehnološki 
samostojnosti naj temelji predvsem na razvoju znanstvenora 
ziskovalnega dela. vendar tudi na nujnem prenosu tuje tehno 
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logije, na kooperaciji v razvoju tehnologije ter na uporabi 
svetovnih merii pri vrednotenju rezultatov znanstvenorazisko- 
valnega dela. 

Znanstvena raziskovanja za potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite morajo postati pomemben 
del celotne strategije razvoja znanosti. Glavna usmeritev v 
nadaljnjem razvoju znanstvenoraziskovalnega dela na tem 
področju naj bo opiranje na celotne znanstvene potenciale 
države, pa tudi pospeševanje in razvijanje specializiranih 
znanstvenih institucij v oboroženih silah in ustanovah druž- 
bene samozačite za opravljanje znanstvenoraziskovalnih 
nalog, ki jih ni mogoče izpolnjevati v obstoječih znanstvenih 
institucijah družbe. 

1.4. Srednjeročne plane znanstvenega in tehnološkega raz- 
voja je treba določati na vseh ravneh organiziranosti združe- 
nega dela in družbenopolitičnih skupnosti. Njihovo ogrodje 
so veliki znanstveni programi in projekti, ki se uresničujejo v 
sodelovanju in delitvi dela med posameznimi znanstvenimi 
oziroma razvojno-raziskovalnimi organizacijami v republikah 
in avtonomnih pokrajinah in na celotnem ozemlju Jugoslavije. 

1.5. Nujno je izdelati enoten sistem znanstvenih in tehnološ- 
kih informacij in dokumentacije na ravni družave, nenehno 
dograjevati in razvijati omrežje informatike kot podlago 
sistema informiranja v celoti. S tem bi omogočili spremljanje 
znanstvenega in tehnološkega razvoja v svetu in sistematično 
zbiranje, obdelavo, širjenje in uporabo znanstvenih in tehno- 
loških informacij v SFRJ (od organizacij združenega dela do 
federacije). Poleg tega bi enotni sodobni sistem znanstvenih 
informacij prispeval k uspešni koordinaciji znanstvenorazi- 
skovalnega dela v državi ter k lažjemu in uspešnejšemu 
tehnološkemu, ekonomskemu, programskemu, razvojnemu 
in poslovnemu povezovanju ter spodbujanju inovacijske 
ustvarjalnosti. 

1.6. Založniški dejavnosti v znanosti je treba posvetiti vso 
pozornost. Znanstvene publikacije niso samo oblika sporoča- 
nja rezultatov znanstvene ustvarjalnosti, temveč morajo 
postati tudi dejavnik znanstvene kritike. Na samoupravni pod- 
lagi jim moramo zagotavljati potrebna sredstva in ustvarjati 
vse druge pogoje, zlasti za dvig kakovosti in uveljavitev naših 
rezultatov v svetu. 

1.7. Spremeniti je treba odnos do znanosti v sredstvih 
javnega obveščanja. Nujno je redno, popolno in popularno 
obveščanje javnosti o možnostih in rezultatih znanstvenorazi- 
skovalne dejavnosti ter o vlogi in nalogah znanstvenorazisko- 
valnega dela v sistemu družbene reprodukcije in pri razvijanju 
političnega in drugih sistemov. 

S popularizacijo znanosti bomo v prihodnjem obdobju 
spodbujali ustvarjanje splošnega ugodnejšega ozračja za raz- 
voj znanosti in hitrejšo in popolnejšo uporabo njenih rezulta- 
tov v praksi. 

2. Razvoj samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov 

2.1.Družbeno planiranje 
znanstvenoraziskovalnega dela 

(1) uspešen gospodarski in družbeni razvoj iahko dose- 
žemo le s planskim vgrajevanjem funkcij znanosti v delo vseh 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti. Zato je nujno, da postane planiranje znanstvenora- 
ziskovalnega dela temelj celotnega sistema družbenega pla- 
niranja. 

Pomembnejše razvojne in druge družbene odločitve morajo 
temeljiti na znanstvenih spoznanjih; zagotavljati je treba, da 
pri planiranju družbenega razvoja ter pri določanju potrebnih 
investicijskih in tehnoloških posegov sodelujejo v procesu 
izbire in odločanja o njihovi realizaciji tudi znanstveni delavci. 

(2) Nujno je zagotoviti, da bodo nosilci planiranja potreb po 
rezultatih znanstvenoraziskovalnega dela in po razvoju znan- 
stvenoraziskovalne dejavnosti delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela na obeh področjih združenega 
dela. Te skupne potrebe je treba planirati v skladu z resolucijo 
o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih. 

Potrebe po rezultatih uporabnih in razvojnih raziskovanj je 
treba proučevati in poenotiti predvsem na širših ravneh zdru- 
ževanja dela in sredstev, potrebe po fundamentalnih razisko- 
vanjih in razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v celoti 

,pa prek samoupravnih interesnih skupnosti in v njihovem 
okviru. 

V postopku pripravljanja in sprejemanja planskih aktov s 
tega področja naj sodelujejo gospodarske zbornice, akade- 
mije znanosti in umetnosti, univerze, znanstvenoraziskovalne 
organizacije in ustrezna znanstvena in strokovna društva. 

(3) Samoupravne interesne Skupnosti za znanstveno delo 
morajo postati glavno mesto planiranja in samoupravnega 
sporazumevanja o politiki zadovoljevanja skupnih potreb po 
rezultatih znanstvenoraziskovalnega dela, razvoja znanstvene 
dejavnosti ter samoupravne koordinacije teh potreb in sred- 
stev za njihovo zadovoljevanje. 

Ustvarjati je treba vse kadrovske, organizacijske in druge 
pogoje za nujno samoupravno in funkcionalno koncentracijo 
vseh raziskovalnih zmogljivosti, za realizacijo fundamentalnih 
in s srednjeročnim planom določenih drugih pomembnih 
projektov, zlasti pa za razširitev materialne osnove znanstve- 
nosti raziskovalnega dela, usposabljanje znanstvenega pod- 
mladka in sistema znanstvenih in tehničnih informacij. 

(4) Razvoj družbe na rezultatih znanosti naj temelji na 
velikih raziskovalnih programih in projektih, pomembnih za 
vso državo. Planirati jih moramo po eni strani na podlagi 
razvojnih planov organizacij združenega dela in za njihovo 
realizacijo nujnih infrastrukturnih tehnologij, po drugi strani 
pa na podlagi ciljev in potreb družbenega, kulturnega in 
političnega razvoja države. Na teh temeljih je za njihovo 
uresničevanje nujno samoupravno in najširše funkcionalno 
povezovanje kadrov, sredstev in opreme. To je treba doseči 
ne le prek republiških in pokrajinskih samoupravnih intere- 
snih skupnosti za znanstveno delo, temveč tudi na druge 
načine, predvsem pa v neposrednih odnosih združevanja dela 
in sredstev, ne glede na republiške in pokrajinske meje. 

(5) Z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti je 
treba ob njihovi popolni odgovornosti usklajevati razvoj znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti s potrebami materialne proiz- 
vodnje in družbe v celoti ter z gibanji družbenega dela. 

(6) Z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti in plani 
večjih samoupravnih organizacij in skupnosti je treba spod- 
bujati celotno znanstvenoraziskovalno dejavnost v družbi, da 
pomembno prispeva h krepitvi obrambne in samozaščitne 
moči države. Zagotoviti moramo, da se v ustrezne znanstvene 
projekte, ne glede na to, kdo je njihov nosilec, vključijo in 
raziskujejo obrambno-samozaščitni vidiki oziroma da 
postane vključevanje potreb splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v znanstvena raziskovanja redna 
naloga znanstvenih delavcev in inštitucij. V ta namen je nujno 
zagotoviti popolno sodelovanje znanstvenih organizacij v 
dnJžbi z nosilci znanstvenih raziskovanj v oboroženih silah in 
institucijah družbene samozaščite; samoupravno dogovarja- 
nje in interesno organiziranje in povezovanje za skupno delo 
pri projektih in za boljše izkoriščanje znanstvenoraziskoval- 
nih zmogljivosti; ustrezno koordinacijo in spremljanje razvoja 
raziskovalnih programov, izmenjavo znanstvenih informacij 
idr. 

2.2. Pridobivanje dohodka v znanstvenih in 
raziskovalno-razvojnih organizacijah 
(1) Ključno vprašanje razvoja družbenoekonomskih odnosov 
v znanosti je vzpostavljanje in razvijanje dohodkovnih odno- 
sov znanstvenoraziskovalne dejavnosti, po vseh podlagah 
pridobivanja dohodka (60. člen zakona o združenem delu). Za 
kakovost teh odnosov je odločilno pridobivanje dohodka prek 
vsebinskega in trajnega povezovanja vseh področij družbe- 
nega dela in znanosti na podlagi svobodne menjave dela in 
skupnega ustvarjanja dohodka. 

(2) V skladu s 54. členom zakona o združenem delu je treba 
razmejiti (klasificirati) vse skupne potrebe v znanosti glede na 
odnose, v katerih jih je treba zadovoljevati. 

»Skupne potrebe družbe« v znanosti naj se zadovoljujejo s 
svobodno menjavo dela prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti za znanstveno delo v njihovem okviru, vse ostale vrste 
skupnih potreb pa na drugih podlagah pridobivanja dohodka. 

a) Svobodna menjava dela v odnosih neposrednega 
združevanja dela in sredstev 

(1) Na tej podlagi pridobivanja dohodka je treba uresniče- 
vati »posamezne« in »skupne potrebe organizacij združenega 
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dela« po znanstvenih rezultatih. To so konkretne potrebe 
določene organizacije združenega dela ali delovne organiza- 
cije (»posamezne potrebe«) ali več organizacij združenega 
dela, ene reprodukcijske celote, gospodarske panoge ali gru- 
pacije ali ene družbene dejavnosti v celoti ali njena dela 
(»skupne potrebe organizacij združenega dela«) 

Med »posamezne« ali »skupne potrebe organizacij združe- 
nega dela« štejemo: 

- največji del razvojnih raziskav, 
- večji del uporabnih raziskav. 
(2) Raziskovalne organizacije, ki opravljajo razvojne in upo- 

rabne raziskave, pridobivajo na tej podlagi največji del svo- 
jega celotnega prihodka. 

(3) V neposrednih odnosih svobodne menjave dela je treba 
vse bolj zadovoljevati tudi tiste »skupne družbene potrebe« 
po raziskovanjih, s katerimi se neposredno prispeva k ustvar- 
janju nove vrednosti s povečanjem produktivnosti dela v kon- 
kretnih organizacijah združenega dela, panogi in grupaciji 
oziroma družbeni dejavnosti v celoti ali njenem delu. 

(4) S sistemskimi rešitvami in ukrepi ekonomske politike je 
nujno spodbujati gospodarstvo, da več vlaga v znanstveno 
delo, da uporablja predvsem rezultate znanosti, da razvija 
lastne raziskovalno-razvojne potenciale, da čim popolneje 
uporablja obstoječe raziskovalne potenciale in razvija dolgo- 
ročno sodelovanje z znanstvenimi organizacijami po načelih 
samoupravnega sprazumevanja in dohodkovnega povezo- 
vanja. 

(5) Za nadaljnjo uveljavitev te oblike svobodne menjave dela 
je treba pospešiti prakso ugotavljanja »skupnih potreb TOZD« 
na širših ravneh združevanja dela in sredstev. 

(6) Nujno je ustvarjati širšo materialno osnovo za uresniče- 
vanje te oblike svobodne menjave dela. 

Sredstva za »skupne potrebe organizacij združenega dela« 
je treba v skladu s skupnim planom za uresničevanje večjih 
učinkov raziskav in njihovega bolj racionalnega in ekonomi- 
čnega uprabljanja združevati na Vavni delovne ali sestavljene 
organizacije združenega dela ali z drugimi temeljnimi organi- 
zacijami, s katerimi je temeljna organizacija delovno ali inte- 
resno povezana. Cilje tega združevanja je treba uresničevati 
tudi v odnosih združevanja dela in sredstev z organizacijami 
združenega dela, katerih sedež je na območju manj razvitih 
socialističnih republik in Socialistične avtonomne pokrajine 
Kosovo. 

Zlasti je pomembno združevanje teh sredstev v okviru 
skupnsti združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje. Okrog velikih skupnih programov ozi- 
roma velikih projektov, razvojnih in uporabnih raziskav se 
lahko ustanavljajo po funkcionalnem načelu samoupravne 
interesne skupnosti in samoupravno koncentrirajo združena 
sredstva gospodarstva, zlasti tista, ki so združena v samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje. 

Merila za ugotavljanje prispevka rezultatov znanstveno-raz- 
iskovalnega dela naj določajo s samoupravnimi sporazumi 
tisti, ki uporabljajo in dajejo rezultate. 

Rezultate raziskovanj ocenjujejo (recenzirajo) strokovna 
telesa, ki jih ustanavljajo tisti, ki uporabljajo in dajejo rezultate 
v neposrednih odnosih ali v samoupravni interesni skupnosti 
za znanstveno delo, ali vrhunski strokovnjaki za ustrezna 
področja s seznama jugoslovanskih ekspertov. 

b) Svobodna menjava dela prek SIS za znanstveno delo in 
v njihovem okviru 

(1) Na tej podlagi pridobivanja dohodka je treba zadovolje- 
vati »skupne potrebe družbe« po fundamentalnih in tistih 
uporabnih in razvojnih raziskavah, ki se kažejo kot skupen in 
splošen pogoj dela in razvoja družbe. 

(2) »Skupne potrebe družbe« v znanosti so: 
- fundamentalna raziskovanja, vštevši tudi zagotavljanje 

standardne ravni aktivnosti kadra znanstvenoraziskovalnih 
organizacij, ki pretežno opravljajo fundamentalna razisko- 
vanja: 

- pomembnejše uporabne in razvojne raziskave (na stra- 
teških smereh razvoja gospodarstva in družbe), ki so tudi v 
funkciji »skupnih potreb organizacij združenega dela« ozi- 
roma za katera obstaja zelo širok družbeni interes in ki nimajo 
neposrednih uporabnikov ali jih je težko identificirati, vštevši 
medrepubliško-pokrajinske projekte: 

- raziskovalne projekte na področju mednarodnega sode- 
lovanja. ki so družbeno verificirani v Zvezi republiških in 
pokrajinskih SIS za znanstvene dejavnosti: 

- organizirano usposabljanje raziskovalcev (razvoj pod- 
mladka) ter materialno in moralno spodbujanje raziskovalcev 
za družbeno priznane izjemne rezultate raziskovanj oziroma 
za inovacije, ki so prispevale k ustvarjanju nove vrednosti v 
materialni proizvodnji in k povečanju produktivnosti družbe- 
nega dela ali razvoja družbe: 

- uresničevanje solidarnosti na področju znanstvenorazi- 
skovalnega dela prek Zveze republiških in pokrajinskih SIS za 
znanstvene dejavnosti: 

- druge »skupne potrebe družbe« v znanosti (organizira- 
nje pomembnih znastvenih srečanj, določene potrebe znan- 
stvenopublicistične dejavnosti, razvoj znanstvene infrastruk- 
ture ipd.) v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
srednjeročnega plana SIS. drugimi samoupravnimi spora- 
zumi uporabnikov in dajalcev znanstvenih rezultatov in z 
zakonom. 

(3) Še naprej je treba pospeševati svobodno menjavo dela 
prek samoupravnih interesnih skupnosti za znanstveno delo 
in v njihovem okviru, povečevati delež sredstev v celotnih 
sredstvih za znanstvenoraziskovalno delo hitreje od rasti 
družbenega proizvoda ter pospeševati sistem selekcije pro- 
gramov in projektov raziskovanj in družbenega vrednotenja 
rezultatov raziskovanj. 

(4) Cena storitve znanstvenoraziskovalne organizacije naj 
bo strukturirana in tako določena, da lahko: zagotavlja enak 
družbenoekonomski položaj raziskovalcev in drugih delavcev 
kot delavcem v materialni proizvodni (osebni dohodek za živo 
in minulo delo. skupne potrebe delavcev in drugo), pokriva 
materialne stroške raziskovanj (konkretne stroške terenskega 
dela. reprodukcijskega materiala, opreme in drugo), spodbuja 
izvajanje raziskav na čim bolj racionalen in učinkovit način 
(dvig kakovosti storitev in povečevanje učinkov z uporabo 
rezultatov raziskovanj). 

S srednjeročnim planom samoupravnih interesnih skup- 
nosti za znanstvene delo je treba predvideti namene in sred- 
stva za razvoj materialne osnove dela (razširjeno reproduk- 
cijo) v znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

c) Druge podlage za pridobivanje dohodka 
znanstvenoraziskovalnih organizacij 

1. Veliko bolj kot dosedaj moramo uvajati in razvijati 
skupno ustvarjanje dohodka znanstvenoraziskovalnih orga- 
nizacij in uporabnikov njihovih dosežkov v obeh pojavnih 
oblikah (skupni prihodek in skupni dohodek). Pridobivanje 
dohodka raziskovalnih organizacij na tej podlagi omogoča, 
da ima znanje, t. j. dosežek znanstvenoraziskovalnega dela 
uporabno vrednost in da se prek te vrednosti združuje po 
enakih načelih kot družbena sredstva. 

2. Pridobivanje dohodka znanstvenoraziskovalnih organi- 
zacij na trgu mora biti dodatna podlaga za ustvarjanje pri- 
hodka teh organizacij, ki naj bi omogočili čim popolnejše 
izkoriščanje njihovih raziskovalnih zmogljivosti in sodoben 
razvoj njihove osnovne dejavnosti. 

Prihodke na tej podlagi je treba ustvarjati predvsem z 
opravljanjem postranskih dejavnosti (specifičnih, rutinskih in 
servisnih, ki jih ni mogoče razviti v materialni proizvodnji, so 
pa pomembne za uporabo dosežkov). 

3. Specifična narava znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
kot infrastrukturne dejavnosti drugih oblik družbenega dela 
zahteva, da se za znanstvena raziskovanja in druge akcije 
splošnega družbenega pomena (mednarodno sodelovanje, 
določeno v meddržavnih pogodbah, znanstvenoraziskovalno 
delo, povezano s strategijskimi cilji in prodori v znanosti in 
tehnologiji ter s ključnimi vprašanji suverenosti, varnosti, 
SLO in DSZ, kulturno in narodnostno identiteto in podobno) 
tudi v bodoče zagotavljajo sredstva v proračunih družbeno- 
političnih skupnosti, da ta sredstva ne bodo omejevana s 
proračunskimi restrikcijami. 

3. Samoupravno organiziranje in 
odločanje v znanstveni dejavnosti 

Na tem področju je potrebnih več nujnih sprememb, pred- 
vsem zaradi nadaljnjega pospeševanja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in razvoja te dejavnosti. 

36 
poročevalec 



3.1. Samoupravno organiziranje združenega 
dela v znanstveni dejavnosti 

1. Z razčlenitvijo skupnih meril moramo odpraviti opažene 
resne slabosti pri uporabi pogojev za organiziranje TOZD 
(320. člen) in za konstituiranje delovnih organizacij na pod- 
ročju znanosti (346. člen 22.0). Razčleniti moramo zlasti »sta- 
tusna« vprašanja znanstvenih in raziskovalnih enot v OZD ter 
specifičnosti organiziranja znanstvenoraziskovalnih TOZD v 
sestavi delovnih organizacij in znanstvenoraziskovalnih 
delovnih organizacij v sestavi sestavljenih organizacij združe- 
nega dela materialne proizvodnje in drugih področij dela. 

2. Institucionalno omrežje raziskovalnih organizacij 
moramo uskladiti s pianom dolgoročnega razvoja znanosti. 
Hkrati moramo zagotoviti ustrezno delitev dela med samostoj- 
nimi znanstvernoraziskovalnimi organizacijami, fakultetami 
in raziskovalno-razvojnimi centri, o kateri se moramo dogovo- 
riti v okviru družbenopolitičnih skupnosti in med njimi. 
Posebno pozornost moramo posvetiti nadaljnjemu razvoju 
tega omrežja na deficitarnih področjih ter povečanju mož- 
nosti za funkcionalno in programsko povezovanje znanstve- 
noraziskovalnega dela. 

3. Posebno pozornost moramo posvetiti organiziranju in 
razvijanju znanstvenoraziskovalnega dela na fakultetah ter 
njegovemu samoupravnemu povezovanju in združevanju. 

S samoupravnim organiziranjem fakultet ter njihovim pove- 
zovanjem z drugimi znanstvenoraziskovalnimi organizacijami 
je treba fakultetam omogočiti: 

a) razvijanje fundamentalnih raziskovanj, ki so neposredno 
povezana z izobraževanjem in so obvezna sestavina znan- 
stveno zasnovanega izobraževalnega procesa, 

b) sodelovanje pri projektih samoupravnih interesnih skup- 
nosti za znanost, povezanih z razvojnimi cilji države, in z 
večjim deležem fundamentalnih raziskovanj, 

c) neposredno povezovanje z gospodarskimi in drugimi 
organizacijami združenega dela. 

Omogočiti moramo, da se fakultetam kot znanstvenorazi- 
skovalnim in izobraževalnim organizacijam ter drugim znan- 
stvenoraziskovalnim institucijam zagotavljajo sredstva za raz- 
iskovanja, ki so nujna za pedagoški proces, tudi iz sredstev, 
združenih v izobraževalnih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

4. Izjemno pomembno je, da se tudi akademije znanosti in 
umetnosti kot najvišje znanstvene in umetniške institucije na 
čim ustreznejši način organizirajo in vključijo v oblikovanje 
strategije in politike, planiranje zadovoljevanja potreb po 
rezultatih znanstvenoraziskovalnega dela in uresničevanje 
dolgoročnega razvoja znanstvenega in raziskovalno-raz- 
vojnega dela. 

3.2 Samoupravno odločanje v 
znanstvenoraziskovalnih organizacijah 

1. V praksi moramo bolj uveljaviti »znanstveni svet« kot 
strokovni organ v temeljni organizaciji združenega dela ozi- 
roma kot skupni strokovni organ v raziskovalni delovni ozi- 
roma sestavljeni organizaciji združenega dela. 

2. Dati moramo širše možnosti, da se v velikih proizvodnih 
organizacijah združenega dela ustanovi znanstveno-stro- 
kovni svet, ki naj bi imel znanstveni vpliv na važnejše odloči- 
tve o razvojnih smereh, proizvodnih programih, začetku veli- 
kih investicijskih projektov, izbiri ustrezne smeri tehnološ- 
kega razvoja in podobno. Z zakonom je treba urediti način 

'izvolitve, položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti teh 
družbenih teles, ki naj pomenijo tud: obliko podružbljanja in 
družbenega vpliva znanosti in znanstvene politike. 

3.3. Samoupravno interesno organiziranje na 
področju znanosti 

1. Na podlagi izkušenj iz uporabe zakona o združenem delu, 
resolucije o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih! 
republiških in pokrajinskih zakonov s področja znanstvenora- 
ziskovalne dejavnosti je treba dograditi in poenostaviti sistem 
samoupravnega interesnega organiziranja v znanosti, zlasti 
pa: 

- zagotoviti tako večjo učinkovitost samoupravnega spo- 
razumevanja kot tudi večja sredstva za »skupne potrebe 

družbe« po znanosti, ki jih lahko družbeno in ekonomsko 
racionalno zadovoljujemo le na širših ravneh interesneoa 
organiziranja; 

— preveriti pristop k organiziranju znanstvenih samouprav- 
nih interesnih skupnosti; 

— preprečiti pojave zapiranja znanstvene dejavnosti v ozke 
teritorialne okvire; 

— razširiti možnost za »fakultativne« oblike samouprav- 
nega interesnega organiziranja na ravni države okrog velikih 
programov skupnih raziskovanj. 

3.4. Odločanje v samoupravnih interesnih 
skupnostih za znanstveno delo 

1. Čim prej moramo najti rešitve za zboljšanje delegatskega 
sistema odločanja v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti za znanstveno delo. 

2. Pri volitvah delegtov za te samoupravne interesne skup- 
nosti si moramo prizadevati, da bomo tudi s strukturo delega- 
tov uporabnikov znanstvenih rezultatov s področja združe- 
nega dela omogočili njihovo enakopravno in kvalificirano 
sodelovanje pri odločanju. 

3. Dalje moramo racionalizirati odločanje v samoupravnih 
interesnih skupnostih za znanstveno delo z zboljšanjem 
postopka samoupravnega sporazumevanja med mnoaimi 
subjekti svobodne menjave dela. 

4. Še naprej moramo uveljaviti vlogo skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti za znanstveno delo pri enakoprav- 
nem odločanju s pristojnimi zbori skupščin družbenopoliti- 
enih skupnosti zaradi nadaljnjega napredka znanstvene poli- 

4. Kadrovska osnova 

znanstvenoraziskovalnega in 
razvojnega deta 

4.1. Zboljševanje kadrovske osnove znanstvenoraziskoval- 
nega dela je trajna naloga in objektivna nujnost našeaa 
gospodarskega in celotnega družbenega razvoja čim prej 
moramo odpraviti vzroke za nezadovoljiv tempo rasti števila 
raziskovalcev, zlasti pa za prepočasen razvoj raziskovalnega 
kadra v gospodarstvu in na deficitarnih znanstvenih podro- 
čjih, za neustrezno razporejenost raziskovalcev ter nezadovo- 

mladkaiP° kakovost izobraževanja znanstvenega pod- 
4.2. Z uresničevanjem svobodne menjave dela oziroma 

skupnega ustvarjanja dohodka moramo zagotoviti, da bo raz- 
iskovalni kader na univerzah angažiran: pri uresničevanju 
raziskovalnih projektov, potrebnih združenemu delu, ter pri 
direktni pomoči združenemu delu v organiziranju in usposab- 
ljanju raziskovalno-razvojnih enot v gospodarstvu ob spodbu- 
janju ustvarjalnosti in inventivnega dela. 

4.3. Pri usposabljanju znanstvenega podmladka in izpopol- 
njevanju raziskovalnih kadrov moramo odpraviti opažene 
pomanjkljivosti, zlasti pa: 

— dograditi celotni vzgojno-izobraževalni sistem, da bi 
omogočili, da se že med šolanjem izkažejo in razvijajo nad- 
povprečne zmožnosti in nagnjenja posameznikov za znan- 
stveno delo; 

— dograditi sistem usposabljanja kadrov za znanstveno 
delo in določiti družbena merila za postdiplomske študije; 

zboljšati materialni položaj znanstvenih delavcev, zlasti 
pa mladih raziskovalcev; 

— spodbujati vrhunske dosežke raziskovalnega dela: 
— poenotiti pogoje za pridobitev akademskega in znan- 

stvenega naslova ter določiti vsebina in njeaovo vloao kot 
poklicne kvalifikacije; 

— sredstva samoupravnih interesnih skupnosti za usmer- 
jeno izobraževanje namesto usmerjati tudi v izobraževanje 
znanstvenega podmladka prek postdiplomskih študij in znan- 
stvenih doktoratov. 

4.4. odliv kadrov iz naše države zahteva sistematično 
spremljanje tega pojava, ugotovitev njegovih dejanskih raz- 
sežnosti in vzrokov, da bi pravočasno ukrepali in zavrli trajni 
odhod ter zboljšali sodelovanje s tem kadrom in mu tako 
zagotovili pogoje za vrnitev v državo. 
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5. Sodelovanje, koordinacija in 
družbeno usmerjanje znanstvenega 
dela v SFRJ 

5.1. Okrepiti moramo sodelovanje, koordinacijo in druž- 
beno usmerjanje znanstvenoraziskovalnega dela na ravni 
Jugoslavije. Vsi nosilci znanstvene politike (od temeljne orga- 
nizacije do federacije) morajo organizirano uresničevati to 
sodelovanje in koordinacijo na samoupravnih temeljih in 
popolnoma v skladu z ustavnimi določbami (244. člen ustave 
SFRJ) o načelih uresničevanja skupnih interesov v Jugosla- 
viji. 

5.2. Znanstveno delo v SFRJ moramo koordinirati in usmer- 
jati prek Zveze republiških in pokrajinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za znanstveno delo, Sveta akademij znanosti 
in umetnosti SFRJ, Skupnosti jugoslovanskih univerz; prek 
zveznih organov, ob enakopravni udeležbi in odgovornosti 
republik in avtonomnih pokrajin pri določanju in izvajanju 
znanstvene politike na ravni federacije; z neposrednim sode- 
lovanjem in dogovarjanjem republik in avtonomnih pokrajin 
ter drugih družbenopolitičnih skupnosti; s samoupravnim 
sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem in z združeva- 
njem organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti; z dejavnostjo družbenopolitičnih in 
drugih družbenih organizacij, zvez strokovnih in znanstvenih 
društev na ravni Jugoslavije, društev in s svobodno aktiv- 
nostjo znanstvenih delavcev. 

5.3. Posebej pomembno je usposabljanje združenega dela 
za to, da se v okviru skupnosti za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje, ustanovljenih na ravni države, samo- 
upravno sporazumeva o skupnih raziskovalnih programih in 
projektih ter uspešneje koordinira in družbeno usmerja znan- 
stvenoraziskovalno delo v zvezi z dogovorjenimi prednostmi 
gospodarskega in družbenega razvoja države. 

5.4. Obstaja družbena potreba, da se v Skupščini SFRJ čim 
prej ustanovi ustrezno delovno telo za sodelovanje in samo- 
upravno koordinacijo ter za uresničevanje družbenega vpliva 
na nadaljnji razvoj in napredek te dejavnosti v SFRJ. 

5.5. Sedanje oblike neposrednega sodelovanja med repu- 
bliškimi in pokrajinskimi upravnimi organi, pristojnimi za zna- 
nost, moramo dalje zboljševati. 

Nenehno moramo zboljševati sodelovanje svetov (sekcij) za 
znanost in razvoj (inovacije) ter podobnih oblik koordinacije 
na področju znanosti, tehnike in razvoja pri republiških ozi- 
roma pokrajinskih organih Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, sindikata in gospodarskih zbornic. 

6. Mednarodno sodelovanje na 
področju znanosti 

6.1. Izhodišča za mednarodno znanstveno-tehnološko 
sodelovanje Jugoslavije so: znanstveni dosežki morajo biti v 
prid miru in napredku celotnega človeštva; enakopravno 
sodelovanje z vsemi državami in mednarodnimi subjekti na 
načelu obojestranske koristi; mednarodna solidarnost in 
pomoč najmanj razvitih državam ob istočasnem opiranju na 
kolektivne sile tretjega sveta; nadaljnje intenziviranje enako- 
pravnega sodelovanja z državami, ki so v vrhu znanstvenega 
in tehnološkega razvoja. 

6.2. Pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja in stikov 
na področju znanosti moramo z ustreznimi spremembami: 

- zagotoviti večjo stopnjo koordinacije na ravni Jugosla- 
vije; 

- omogočiti organiziran in smotrn nastop nasproti tujini, 
zlasti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju, in to v 
zvezi s skupnimi projekti in vključevanjem v mednarodno 
delitev dela; 

- omogočiti uporabo mednarodnih meril za vrednotenje 
dosežkov znanstvenoraziskovalnega dela; . 

- aktivneje sodelovati pri oblikovanju programa UNESCO 
in uresničiti večji vpliv neuvrščenih držav na usmerjanje znan- 
stvene politike; 

- zboljšati kadrovsko politiko pri sprejemanju kadrov iz 
tujine na specializacijo in izpopolnjevanje v naši državi, pa 
tudi zagotoviti izpopolnjevanje naših raziskovalcev in znan- 
stvenega podmladka v tujini; 

- zgraditi sistem znanstvenih in tehnoloških informacij ter 
se vključiti v svetovne sisteme znanstvenih informacij; 

- določiti enotne temelje politike in merila za uvoz in 
uporabo licenc ter za izvoz licenc in domačega znanja; 

- natančneje določiti merila za priznavanje enake veljav- 
nosti diplom z naših univerz; 

6.3. Spodbujati in omogočati moramo tudi individualne 
stike znanstvenih delavcev, ki pripomorejo k zboljšanju med- 
narodnega sodelovanja. 

III 

UKREPI IN AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE 
DOLOČENE POLITIKE 

1. Proizvodna narava znanosti 

1.1. Za uveljavitev znanosti kot konstitutivnega dela proiz- 
vodnih sil in integracije znanstvenoraziskovalne dejavnosti z 
drugimi deli družbenega dela bodo federacija, republike in 
avtonomni pokrajini s sodelovanjem čim širšega kroga samo- 
upravnih subjektov določile enotne temelje politike dolgoro- 
čnega razvoja in strategijo dolgoročnega razvoja znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti na ravni države. 

Skupščina SFRJ bo začela postopek, da se določijo enotna 
strategija dolgoročnega razvoja in temelji srednjeročnega 
razvojnega plana znanstvenoraziskovalne dejavnosti Jugosla- 
vije, ki jih je treba sprejeti do 31. decembra 1985. 

1.2. Z dograditvijo ustreznih normativnih aktov v družbeni 
praksi na vseh ravneh družbenega organiziranja bomo zago- 
tovili, da se razvojni načrti in programi pripravljajo in izdelu- 
jejo na znanstvenih podlagah, da se ustvarjajo pogoji in 
neposredno uporabljajo znanstvenoraziskovalni dosežki v 
proizvodni in celotni družbeni praksi, da se dograjuje organi- 
zacija dela na znanstveni podlagi in da v procesu odločanja o 
razvoju sodelujejo znanstveni delavci. 

Posebej potrebno je v okviru Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije in zveznih upravnih organov na pobudo znanstvenih 
delavcev in organizacij ter Koordinacijskega odbora Zvez- 
nega izvršnega sveta za znanost in tehnologijo obravnavati 
možnosti za uvedbo parametrov tehnološke samostojnosti 
kot elementa planiranja in merila za oceno razvojnih planov 
OZD v gospodarstvu, poslovnih rezultatov in nameravanih 
investicij. Obravnavati moramo zlasti možnost in način za 
uvedbo naslednjih parametrov: delež celotnega prihodka, 
ustvarjenega na podlagi lastnih tehnoloških in tehničnih vpli- 
vov, delež celotnega prihodka, ustvarjenega na podlagi tujih 
rešitev s tehnološkimi plačili in omejitvami uporabe in izvoza, 
celotna letna bilanca tehnoloških plačil, delež izkoriščanja 
uvoznih surovin in reprodukcijskih materialov in drugo. 

2. Razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov 

2.1. Družbeno planiranje razvoja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti in 
znanstvenoraziskovalnega dela 

(1) S spremembami in dopolnitvami zveznega zakona, repu- 
bliških in pokrajinskih zakonov o planiranju in normativnih 
aktov o planiranju drugih družbenopolitičnih skupnosti, orga- 
nizacij združenega dela in samoupravnih organizacij in skup- 
nosti je treba zagotoviti: 

- da se potrebe po rezultatih znanstvenega dela in razvoju 
tehnologije ter sredstva za njihovo zadovoljevanje planirajo 
na vseh ravneh in da združeno delo neposredno prevzame 
pravice in odgovornost za razvoj znanosti in uporabo rezulta- 
tov znanstveno raziskovanega dela v praksi; 

- da se spoštujejo zakonitosti razvoja znanstvenorazisko- 
valnega dela, zlasti pa potrebe dolgoročne graditve znanstve- 
noraziskovalnega potenciala in infrastrukture; 

- da se razvijajo družbenoekonomski odnosi na načelih 
svobodne menjave dela ob pospeševanju sistema združeva- 
nja in vrednotenja programov in rezultatov znanstvenorazi- 

38 poročevalec 



kovalnega dela v neposrednih odnosih in odnosih v okviru in 
rek samoupravnih interesnih skupnosti: 
- da pri planiranju in določanju teh potreb, zlasti znanstve- 

ega in tehnološkega razvoja, aktivneje sodeluje tudi znan- 
tvenoraziskovalni potencial, ki pripravlja plan znanstvenega 
i tehnološkega razvoja. 
(2) Republike in avtonomni pokrajini ter druge družbenopo- 

tične skupnosti naj določijo v svojih srednjeročnih družbe- 
ih planih temelje razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
i zagotovijo še prioriteto v družbeni reprodukciji, vključno 
Jdi dinamično, od družbenega proizvoda, hitrejšo rast sred- 
tev za razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Z družbe- 
imi plani je treba poleg tega zagotoviti uresničevanje dela 
iko imenovanih ključnih programov, ki so pomembni za 
elotni razvoj družbe, in omogočiti njihovo financiranje iz 
roračuna. S samoupravnimi sporazumi o temeljih srednjero- 
nih planov samoupravnih interesnih skupnosti za znan- 
tveno delo se določijo večji programi predvsem fundamen- 
ilnih raziskovanj. 
(3) Zaradi smotrnejše uporabe sredstev, opreme in kadrov 

i treba za zadovoljevanje posamičnih in skupnih potreb 
jmeljnih organizacij združenega dela ali za razvoj znanstve- 
ega potenciala z ustreznimi spremembami zakonov in dru- 
ih normativnih aktov zagotoviti razvrstitev sredstev za znan- 
tvenoraziskovalno delo in razvoj na ravni delovne ali sestav- 
ene organizacije združenega dela. 
(4) Glede na to. da imajo rezultati znanstvenoraziskoval- 

ega dela posredno in neposredno uporabno vrednost in da 
o vlaganja v znanstvenoraziskovalno dejavnost dolgoročno 
ajbolj donosna investicija, bodo zajeti vsi potrebni ukrepi v 
izvojni, zlasti pa ekonomski in davčni politiki, tako da bi se 
:meljito spremenil družbeni in materialni položaj te dejavno- 
i. Vlaganja v njen razvoj morajo naraščati po povprečni letni 
opnji, ki je dvakrat večja od stopnje rasti družbenega proiz- 
sda, tako da bi do leta 2000 dosegla raven, ki bi znašala 2 do 
5 odstotka družbenega proizvoda. Ker tvorijo sedanja kon- 
»ntrirana družbeno usmerjena sredstva manj kot eno petino 
žlotnih vlaganj, je treba za najpomembnejše preboje in 
asege znanosti zagotoviti, da bodo znašala koncentrirana 
edstva najmanj 50 odstotkov celotnih vlaganj. 

.2. Pridobivanje dohodka v znanstvenih in 
iziskovaino-razvojnih organizacijah 
(1) Da bi čim prej prevladalo vlaganje v znanost kot v obliko 
užbene porabe in bi se zagotovil njen stabilnejši razvoj. 
3do Zvezni izvršni svet in ustrezni organi zvezne uprave ter 
vršni sveti in organi uprave republik in avtonomnih pokrajin 
mejah svojih pristojnosti in pooblastil proučili predpise in 
jkumente, ki s strogim tretiranjem otežujejo uresničevanje 
ograma usposabljanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
bodo'predlagali potrebne spremembe in dopolnitve. 
Razvojna politika, srednjeročni planski dokumenti in ukrepi 
tonomske politike v zveznem zakonu in v republiških in 
ukrajinskih zakonih bodo zagotovili, da se povečujejo sred- 
va za znanost na vsaki podlagi in na vseh podlagah po 
opnji, ki je vsaj dvakrat večja od stopnje rasti družbenega 
oizvoda gospodarstva družbenega sektorja. To se nanaša 
di na sredstva, ki jih družbenopolitične organizacije in 
:upnosti v proračunih usmerjajo za znanstvenoraziskovalno 
Ho. 
S spremembami instrumentov ekonomske politike in dru- 
h normativnih okvirov, ki določajo merila uspešnosti poslo- 
nja, je treba zagotoviti ekonomsko motiviranost gospodar- 
ja za vlaganje v tehnološki razvoj z ustvarjanjem lastnih, 
imenskih sredstev, raziskovalnih organizacij ali skupnih 
stitutov na podlagi združevanja dela in sredstev. 
(2) Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin o skupnih 
•neljih davčnega sistema je treba: 
- zagotoviti, da se odpravijo oprostitev, zmanjšanje in olaj- 
ve pri obračunavanju prispevkov za znanstveno delo ter da 
opusti praksa bilančnega limitiranja izvirnih prihodkov 

moupravnih interesnih skupnosti za znanstveno delo: 
- odstopiti proizvajalcem visoke tehnologije del davka na 
hodek s pogojem, da ga namensko usmerijo v razvoj raz- 
.ovalnega potenciala ali združijo za uresničevanje razisko- 
nj; 

- popolno ali deno oprostiti organizacije združenega dela, 
da plačajo davek, s tem da se zmanjša davčna stopnja na tisti 
del dohodka, ki ga ustvarjajo z uporabo domačih rezultatov 
znanstvenoraziskovalnega dela v proizdovnji; 

- uvesti večje davčne stopnje na del dohodka, ki ga orga- 
nizacije združenega dela ustvarjajo z uvoznimi tehnologijami; 

- odstopiti znanstvenoraziskovalnim in raziskovalno-raz- 
vojnim orgnaizacijam davek na dohodek in osebni dohodek s 
pogojem, da tako oproščena sredstva namensko uporabljajo 
za krepitev reproduktivne sposobnosti in kadrovsko usposab- 
ljanje, za obveščanje javnosti o rezultatih raziskovanj in za 
nova, začetna raziskovanja; 

- določiti olajšave pri obdavčevanju ustvarjalnih dejavno- 
sti in avtorskega dela iz znanstvenega dela, da bi spodbujali 
kreativnost in inventivnost. 

3. Z zmanjšanjem carinskih stopenj ali oprostitvijo carin v 
celoti in z razveljavitvijo prepovedi uvoza je treba olajšati 
pogoje za uvoz nujne znanstvene opreme, dopolnilnih in 
nadomestnih delov ter reprodukcijskega materiala, tuje znan- 
stvene in strokovne literature in revij ter zagotoviti potrebna 
devizna sredstva za te namene, vključno tudi za opremo za 
informatiko (zlasti osebne in poklicne računalnike za znan- 
stvenoraziskovalno delo in izobraževalni proces) za znanstve- 
noraziskovalno delo, ki ga v okviru družbeno verificiranih 
programov opravljajo znanstveniki kot posamezniki. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je treba tudi 
določiti rešitve, da izvozno aktivne znanstvenoraziskovalne 
organizacije lahko razpolagajo s tolikšnim zneskom ustvarje- 
nih deviz, ki jim bo ombogočil zadovoljevanje navedenih 
potreb z uvozom, in uresničevanje določenih programov raz- 
iskovanj, vsem znanstvenim organizacijam pa zagotoviti 
angažiranje deviznih sredstev gospodarskih subjektov v toli- 
kšnem znesku, s katerim lahko pokrijejo devizne potrebe, ki 
jih zahteva raziskovanje v neposrednih odnosih. 

4. Z medbančnim sporazumom ali z odlokom Zveznega 
izvršnega sveta na predlog organov federacije (če banke 
sporazuma do določenega roka ne sklenejo), bo omogočeno, 
da bodo obrestne mere na kredite, ki so v funkciji hitrejšega 
prenosa in materializacije idej in domačih inovacij v proizvod- 
nji, nižje od obresti na kredite za druge selektivne namene. 
Prav tako je treba s politiko in mehanizmom bančnega 
sistema znaten del depozitnih sredstev in prihrankov prebival- 
stva usmerjati za spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela 
s kreditiranjem. 

5. Skupščina SFRJ bo s spremembami in dopolnitvami 
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu omogočila, 
da se lahko v skladu s potrebami tehnično-tehnološkega 
napredka iz amortizacije nadomesti vrednost izdelave določe- 
nih študij in znanstvenoraziskovalnih projektov. 

6. S spremembami in dopolnitvami zakona o denarnem in 
bančnem sistemu bodo Skupščina SFRJ in banke s svojim 
dogovorom omogočile, da se za prenos znanja in tehnoloških 
dosežkov v gospodarstvo in razvoj tehnoloških raziskovanj, 
za katera je pričakovati, da lahko prispevajo h krepitvi inova- 
cijske sposobnosti gospodarstva, usmeri del kreditnih sred- 
stev poslovnih (in internih) bank za kreditiranje tehnološkega 
razvoja pod najugodnejšimi pogoji, in se iz teh sredstev formi- 
rajo samoobnavljajoči skladi (tako imenovana banka za 
tehnološki razvoj ali »inovacijska banka«), 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona, zakona o 
amortizaciji ter zakona o posebnih pogojih za dajanje kredi- 
tov za investicije in z dogovorom republik in avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih in merilih investicijske graditve je 
treba omogočiti, da se dodeli znanstvenoraziskovalnim orga- 
nizacijam kredit za gradbene objekte in znanstveno opremo s 
40-odstotno udeležbo, s pogojem, da se bo z investicijo 
poveča! izvz in zmanjšal uvoz, in da o tem priskrbijo pozitivno 
mnenje Gospodarke zbornice Jugoslavije, ali da omogoča 
investicija realizacijo prioritete, ki je določena z družbenim 
planom republike ali avtonomne pokrajine. 

7. Skupščina SFRJ bo s spremembami in dopolnitvami 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka omogočila, da se za materialne stroške temeljne 
organizacije združenega dela, ki se ne obdavčijo, štejejo: 
stroški nakupa znanstvene opreme, štipendije za usposablja-' 
nje na podiplomskem študiju, doktorskih tečajih in štipendije 
za izpopolnjevanje raziskovalcev, sredstva, ki jih samo- 
upravne interesne skupnosti dajo znanstvenim organizacijam 
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za razširitev materialne-osnove dela, izdatki za uporabna in 
razvojna raziskovanja za osvajanje nove proizvodnje in sred- 
stva, ki se združujejo za znanstvenoraziskovalno delo z znan- 
stvenimi organizacijami v neposrednih odnosih. 

8. S srednjeročnimi samoupravnimi sporazumi uporabni- 
kov in izvajalcev znanstvenoraziskovalnih rezultatov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih za znanstveno delo bodo 
določeni skupni temelji in merila za določitev cene delovnega 
programa raziskovalne organizacije (oziroma samoupravno 
dogovorjenega nadomestila). 

2.3. Razporejanje dohodka 
znanstvenoraziskovalnih organizacij 
in uporabe sredstev 

1. Znanstvenoraziskovalne organizacije morajo dograditi 
svoje normativne akte, tako da bi bil pri nagrajevanju upošte- 
van ustvarjalni značaj znanstvenoraziskovalnega dela, da bi 
bila omogočena smotrna in ekonomična uporaba sredstev in 
najhitrejši razvoj materialne osnove znanstvenoraziskoval- 
nega dela in življenjskih razmer raziskovalcev. 

3. Samoupravno organiziranje in 
odločanje v znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti 

3.1. S srednjeročnimi samoupravnimi sporazumi uporabni- 
kov in izvajalcev rezultatov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih za znanstveno delo je treba konkretno določiti skupne 
temelje in merila za svobodno menjavo dela (precizirati vrste, 
obseg in kakovost programa meril in postopke za izbiro 
znanstvenoraziskovalne organizacije za izvajanje raziskova- 
nja, izvedence za vrednotenje programa in rezultatov ter 
osnove in merila za določitev cene dela), toda v skladu z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi o pridobi- 
vanju dohodka v grupaciji znanstvenoraziskovalnih organi- 
zacij. 

3.2 Za čim večje angažiranje razpoložljivih raziskovalnih 
potencialov morajo republike in avtonomni pokrajini s svojimi 
predpisi zagotoviti pogoje, da lahko »zunanji sodelavci« zača- 
sno združujejo delo v znanstvenoraziskovalni organizaciji. Na 
podlagi sodelovanja pri realizaciji konkretnega projekta lahko 
v njej uveljavljajo samoupravne pravice. Prav tako je treba 
zagotoviti, da raziskovalci s fakultet uveljavljajo del dohodka 
in samoupravnih pravic na podlagi izvajanja pouka v izobra- 
ževalni organizaciji, drugi del pa na podlagi raziskovalnega 
dela v znanstvenoraziskovalni organizaciji. 

3.3. V samoupravnih interesnih skupnostih za znanstveno 
delo je nujno dograditi sistem financiranja znanstvenorazi- 
skovalnih programov in rezultatov raziskovalcev, raziskova- 
lnih teamov in znanstvenih investicij, upoštevajoč vrsto, 
značaj in prioriteto raziskovanja. 

3.4. Republike in avtonomni pokrajini morajo s svojimi 
predpisi o investicijah oprostiti projektiranje, in graditev 
poskusnih naprav za znanstvenoraziskovalno delo v polindu- 
strijskem merilu normativnih, finančnih in drugih omejitev s 
pogojem, da izda pristojni republiški ali pokrajinski organ o 
tem soglasje. 

4. Kadrovska, institucionalna in 
materialna podlaga 
znanstvenoraziskovalnega dela 

4.1. Izhajajoč iz dejstva, da so raziskovalni kadri osnovna 
proizvodna sila v znanstvenoraziskovalnem delu, bi morale 
znanstvenoraziskovalne in izobraževalne organizacije zgra- 
diti sistem odkrivanja, spremljanja in usposabljanja nadarje- 
nih učencev in študentov. 

4.2. S spodbujanjem zaposlovanja pripravnikov in uspo- 
sabljanjem mlajšega raziskovalnega kadra, zlasti na deficitar- 
nih in ključnih razvojnih področjih, bi morale organizacije 
združenega dela materialne proizvodnje, samoupravne inte- 
resne skupnosti za znanstveno delo in zaposlovanje ter znan- 

stvenoraziskovalne organizacije do leta 2000 zagotoviti 
porast zaposlenosti raziskovalcev po povprečni letni stopnji 
od 4 do 5 odstotkov. 

4.3. Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin je nujno 
ob sodelovanju Skupščine SFRJ, Zveze samoupravnih intere- 
snih skupnosti za znanstvene dejavnosti v SFRJ in drugih 
udeležencev v skladu s 326. in 348. členom zakona o združe- 
nem delu natančneje razčleniti in določiti skupne temelje za 
ustanavljanje raziskovalnih organizacij združenega dela in za 
njihovo združevanje ter kriterije in merila za usklajevanje 
institucionalnega omrežja in pri tem upoštevati, da je treba 
spodbujati kar najbolj dinamičen razvoj raziskovalno-raz- 
vojnih organizacij v materialni proizvodnji. 

4.4. Republike in avtonomni pokrajini naj s svojimi zakoni 
in drugimi predpisi določijo normativne in materialne pogoje, 
ki bodo omogočili stalno selekcijo znanstvenega kadra po 
ustvarjalnih možnostih in prispevku ter preusmerjanje na 
druga dela tistih, ki ne prestanejo tega preizkusa. Posebej je 
treba definirati znanstvena in družbena merila za; 

- organiziranje podiplomskega študija in izenačevanje 
pogojev za pridobitev akademske in znanstvene stopnje, vse- 
bine, mesta in vloge teh stopenj kot profesionalnih kvalifi- 
kacij; 

- izbiro posameznikov na poslovodne funkcije, ki spodbu- 
jajo tehnološko ustvarjalnost in inventivno delo, popolneje in 
bolj organizirano uporabljajo kreativni, zlasti pa znanstveni 
potencial pri ustvarjanju in uporabi novih tehnoloških rešitev; 

- izpopolnitev vzgojnoizobraževlanega načrta po zahte- 
vah nove faze znanstvenotehnološke in industrijske revolu- 
cije; 

- izbiro za znanstvene in znanstveno-učiteljske nazive. 
4.5. Republike in avtonomni pokrajini bi morale s spre- 

membami zakona o delovnih razmerjih in zakona o davkih 
zagotoviti materialne in druge pogoje za oblikovanje inventiv- 
nega potenciala in intenzivnega podmlajevanja znanstvenega 
kadra. Pri tem je treba posebej omogočiti; 

- da znanstvenoraziskovalne organizacije oblikujejo iz 
odstopljenega republiškega ali pokrajinskega davka na doho- 
dek posebna sredstva za nadomestilo dela osebnega 
dohodka pripravnikom med pripravniško dobo; 

- da se s podaljševanjem pripravniške dobe podiploman- 
tov in doktorandov iz dela na tri leta in podaljševanjem znan- 
stvenega usposabljanja najtalentiranejših po končanem štu- 
diju poveča število pripravnikov v znanstvenoraziskovalnem 
delu. 

4.6. Z zakoni in drugimi predpisi je treba vpeljati podlago 
za mirovanje delovnega razmerja znanstvenikov, stalno zapo- 
slenih na fakultetah ali samostojnem znanstvenem inštitutu, v 
trajanju do pet let, in sicer v času dogovorjenega aranžmaja 
za napredek raziskovalno-razvojnega dela in pri realizaciji 
raziskovalno-razvojnih nalog v gospodarstvu, ter kadrov iz 
gospodarstva za usposabljanje in izpopolnjevanje v znanstve- 
noraziskovalni organizaciji. 

4.7. Samoupravne interesne skupnosti za znanstveno delo, 
založniška podjetja in znanstvenoraziskovalne organizacije bi 
morale določiti in realizirati program družbeno vredne znan- 
stvene knjige, omogočiti zboljševanje kakovostne znanstvene 
periodike, z vključevanjem nosilcev informacijskega sistema 
pa razviti informacijsko podlago znanstvenoraziskovalnega 
dela. 

4.8. Z republiškimi in pokrajinskimi zakoni o znanstvenora- 
ziskovalni dejavnosti in o priznanjih za zasluge je treba razčle- 
niti in dopolniti sestavo stimulacije raziskovalcev z dodeljeva- 
njem posebnih nagrad in družbenih priznanj za znanstvene 
dosežke in prispevke k razvoju tehnologije, s katerimi se 
bistveno razvijajo proizvodnja in družbeni odnosi. 

4.9. S spremembo ustreznih zakonov je treba ustvariti 
pogoje za smotrno in optimalno izkoriščanje znanstvenorazi- 
skovalne opreme obstoječih zmogljivosti. Pri definiranju inve- 
sticijskih projeKtov je treba upoštevati, koliko imajo na razpo- 
lago konkretne opreme druge republike in avtonomni pokra- 
jini, ter vpeljati koordinacijo nakupa v okviru in prek Zveze 
republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skup- 
nosti za znanstvene dejavnosti v SFRJ in na druge načine, 
zlasti v sodelovanju z gospodarstvom. Posebej je treba zago- 
toviti sistemske pogoje za promet opreme in znanstvenih 
inštitucij, ki je ne uporabljajo v zadostni meri, v organizacije, 
ki jo bodo vsestransko in bolj racionalno uporabljale, če pa je 
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ta oprema kupljena s tako imenovanimi družbenimi sredstvi 
(skladi, samoupravne interesne skupnosti ipd.) pa tudi omo- 
gočiti, da družba odloča o zamenjavi uporabnika kateremu je 
oprema dana v upravljanje, ali ustanoviti posebno družbeno 
telo za upravljanje take opreme. 

4.10. .Vprašanju proizvodnje znanstvene opreme je treba 
posvetiti pozornost zlasti pri definiranju politike dolgoro- 
čnega tehnološkega in znanstvenega razvoja, organizirano pa 
mu pristopiti v okviru ustreznih skunosti znanstvenorazisko- 
valnih organizacij, splošnih gospodarskih združenj in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije 

5. Sodelovanje, koordinacija in 
družbeno usmerjanje 

znanstvenoraziskovalnega dela na 
ravni Jugoslavije 

5.1. Nujno je intenzivirati medrepubliško-pokrajinsko znan- 
stveno sodelovanje, ki bo omogočilo delitev znanstvenorazi- 
skovalnega dela v jugoslovanskih okvirih, specializacijo raz- 
iskovalnih zmogljivosti, zagotovitev potrebne »kritične mase« 
raziskovalcev in koncentracijo finančnih sredstev za realiza- 
cijo velikih kompleksnih projektov. 

5.2. Prek in v okviru samoupravnih interesnih skupnosti za 
znanstveno delo republik in avtonomnih pokrajin je treba 
Dblikovati in uresničevati medrepubliško-pokrajinske pro- 
ekte na podlagi srednjeročnih planov razvoja znanstvenora- 
ziskovalne dejavnosti republik in avtonomnih pokrajin. 

5.3. V proces usklajevanja raziskovalnih programov je treba 
neposredno vključiti ustrezna splošna združenja gospodar- 
stva in velike proizvodne in eksploatacijske sestave. 

5.4. Med izdelavo strategije dolgoročnega razvoja znanstve- 
loraziskovalne dejavnosti v SFRJ in usklajevanjem srednjero- 
čnih planov znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkega 
azvoja je treba posvetiti posebno pozornost oblikovanju pro- 
ektov in drugim oblikam sodelovanja, usmerjenega k zagoto- 
vitvi znanstvene podlage hitrejšega razvoja gospodarsko 
nanj razvitih republik, zlasti SAP Kosovo, ter pomoči pri 
azvoju njihovega znanstvenega in tehnološkega potenciala 

5.5. Predlagamo, da socialistične republike in SAP Kosovo, 
;i niso ustanovile upravnih organov, pristojnih za znanost in 
ehnologijo. preverijo možnost za ustanovitev ustreznega ko- 
niteja. 

5.6. Za koordinacijo znanstvenega dela znanstvene politike 
la ravni države bo v Skupščini SFRJ. kot organu družbenega 
-amoupravljanja in najvišjem organu oblasti v okviru pravic in 
lolžnosti federacije, ustanovljeno stalno delovno telo (komi- 
ija) Zveznega zbora (in Zbora republik in pokrajin) ki bo 
premljalo izvajanje politike, ukrepov in akcij, določenih v tej 
esoluciji, dajalo pobude za sklepanje navedenih družbenih 
logovorov, predvidenih v tej resoluciji, spremljalo njihovo 
resničevanje in o tem enkrat letno poročalo zboroma Sku- 

pščine SFRJ. To skupno delovno telo bo opravljalo tudi druga 
ela in naloge, ki bodo določeni z odlokom o njegovi ustano- 
itvi. 
5.7. Odbor Zveznega zbora Skupščine SFRJ za družbeno- 

olitične odnose bo pripravil odlok o ustanovitvi, sestavi in 
elovnem področju tega telesa in ga dal zboru v sprejetje. 
5.8. Poleg nujnosti, da se pospeši koodrinacija znanstveno- 

aziskovalnega dela in znanstvena politika v obstoječih tele- 
ih (Zveza republiških in pokrajinskih samoupravnih intere- 
nih skupnosti za znanstvene dejavnosti v SFRJ. Svet akade- 
lije znanosti in umetnosti SFRJ. Skupnost vseučilišč Jugo- 
avije ter Koordinacijski odbor Zveznega izvršnega sveta za 
nanost in tehnologijo, izobraževanje, kulturo in telesno 
zgojo), je treba zaradi značaja znanstvenoraziskovalne 
ejavnosti in njene vloge pri razvoju preveriti, ali je treba 
ograditi obstoječe koordinacijske mehanizme in ustanoviti 
ruga telesa. 
5.9. Ustrezno in enotno spremljanje uresničevanja ukrepov, 

redlaganih v tej resoluciji, ter uresničevanje koordinacije in 
bdenje znanstvene politike zahteva, da se definira in z zako- 
om predpiše za vso državo enoten sistem spremljanja vseh 
ilevantnih vidikov razvoja znanstvenoraziskvalne dejavnosti, 
lanstvenega potenciala, njegovih rezultatov in prispevka 
lanstvenoraziskovalne dejavnosti k uresničevanju razvojnih 
Ijev družbe. 

Zvezni zavod za statistiko mora pripraviti celovit projekt 
statističnih spremljanj in znanstvenih raziskovanj z ustreznim 
instrumentarijem (evidence, klasifikacije, definicije idr.) in 
predlagati njegovo realizac'jo v okviru novega srednjero- 
čnega programa statističnih raziskovanj, Služba družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije pa dopolnitev kontnega načrta s 
posebnimi analitičnimi konti, ki bodo obvezni za spremljanje 
vseh vidikov vlaganj in stroškov za znanstvenoraziskovalno 
delo. 

6. Mednarodno znanstveno 
sodelovanje 

6.1. Nujno je ustvariti pogoje, da bo mednarodno znan- 
stveno in tehnično sodelovanje sestavni del planiranja in 
programiranja razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in 
družbe v celoti. 

6.2. Ustvariti je treba tudi pogoje za samostojno delo Komi- 
sije Zveznega izvršnega sveta za sodelovanje s specializira- 
nimi agencijami Združenih narodov, regionalnimi ekonom- 
skimi komisijami Združenih narodov (ECE) in ostalimi specia- 
liziranimi mednarodnimi organizacijami, pristojnosti katere 
sta znanost in tehnika (OECD, EGS, UNIDO, SEV). 

6.3. Z ustreznimi ukrepi je treba omogočiti in zboljšati 
trajno in vsebinsko bogatejše sodelovanje znanstvenih in 
strokovnih organizacij in njihovih asociacij z nacionalnimi in 
mednarodnimi inštitucijami Gibanja neuvrščenih in Skupine 
77 držav v razvoju (program akcij neuvrščenih držav, Medna- 
rodni center za podjetja v družbeni lastnini in držav v razvoju, 
Center za ribištvo itd.). 

6.4. Nujno je, da Zvezni zavod za mednarodno, znanstveno, 
prosvetno, kulturno in tehnično sodelovanje v sodelovanju z 
republiškimi in pokrajinskimi upravnimi organi, ki so pristojni 
za znanost, ter z republiškimi in pokrajinskimi zavodi za 
znanstveno in tehnično sodelovanje definira dolgoročni pro- 
gram usposabljanja in znanstvenega izpopolnjevanja razisko- 
valcev v svetovnih znanstvenih in tehnoloških središčih s 
posebnim poudarkom na najbolj propulzivnih in za nas defici- 
tarnih območjih znanstvenoraziskovalnega dela. 

6.5. Analizirati je treba zakonske regulative mednarodnega 
znanstvenega in tehničnega sodelovanja, predvsem pa zago- 
toviti dosledno izvajanje veljavnih zakonskih in splošnih 
samoupravnih aktov, zlasti evidentiranje, družbeno nadzor- 
stvo in financiranje mednarodnega znanstvenega sodelova- 
nja ter kadrovsko politiko. 

6.6. Nujno je še naprej razvijati sistem in prakso samouprav- 
nega odločanja o mednarodnem znanstvenem in tehničnem 
sodelovanju in tako ustvariti hitrejše podružbljanje. Nujno je 
uresničevanje družbene odgovornosti vseh nosilcev medna- 
rodnega sodelovanja - v okviru celotnega jugoslovanskega 
ekonomskega, političnega in kulturnega mednarodnega so- 
delovanja. 

★ ★ ★ 

Izhajajoč iz teh ocen, stališč in ukrepov je Skupščina SFRJ 
mnenja, da se morajo ustrezni družbeni in plitični dejavniki v 
naši državi maksimalno angažirati za dosledno izvajanje poli- 
tike in ukrepov, določenih v tej resoluciji. 

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri organiziranju, 
usmerjanju in uresničevanju znanstvenoraziskovalne dejav- 
nosti, bodo s svojimi odločitvami, akcijami in ukrepi zagotovili 
uresničevanje postavk te resolucije. 

Družbenopolitične skupnosti in ostali pristojni organi bt 
morali svoje naloge in obveznosti pri razvijanju in pospeševa- 
nju znanstvenoraziskovalne dejavnosti uskladiti s to resolu- 
cijo. 

Zvezni izvršni svet in drugi zvezni organi bodo dali Sku- 
pščini SFRJ ustrezne predloge ukrepov, da bi se omogočila 
dosledna uporaba te resolucije. 

Skupščina SFRJ bo v sodelovanju s skupščinami republik 
in avtonomnih pokrajin, pa tudi z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami v federaciji, zagotovila spremljanje izvajanja te reso- 
lucije. Zato bodo Zvezni zbor Skupščine SFRJ in njegova 
delovna telesa, Zvezni izvršni svet ter ustrezni zvezni upravni 
organi in zvezne organizacije storili vse potrebno iz svoje 
pristojnosti, navedeno v tej resoluciji, redno obravnavali 
njeno izvajanje ter predlagali in določali nadaljnje ukrepe za 
njeno dosledno in učinkovito uresničevanje. 
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OBRAZLOŽITEV 

(k osnutku resolucije o razvoju in napredku znanstvenorazi- 
skovalne dejavnosti v SFRJ) 

I. 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji dne 15. novembra 

1983 razpravljal o aktualnih vprašanjih družbene vloge in 
nadaljnjega razvoja znanstvenega dela v SFRJ. Analitična 
gradiva za razpravo so pripravili: Zvezni družbeni svet za 
vprašanja družbene ureditve, Svet akademij znanosti in umet- 
nosti SFRJ in Skupnost univerz Jugoslavije. Razprava je bila 
končana s sprejetjem sklepov zbora, ki so podprli osnovna 
stališča in opredelitve, izražene v teh gradivih. Poleg tega je 
zbor, izhajajoč iz opredelitve, da je znanost kot del proizvod- 
nih sil bistven dejavnik razvoja teh sil in družbe v celoti, 
naložil Zveznemu izvršnemu svetu, zveznim upravnim orga- 
nom in zveznim organizacijam, da v okviru svojih pristojnosti 
in pooblastil ustrezno ukrepajo, da bi se uresničile te oprede- 
litve. Poudarjenja je bila tudi potreba, da ti organi in organiza- 
cije v postopku uresničevanja nalog iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije in programa preobrazbe 
zvezne uprave posvetijo posebno pozornost uresničevanju 
stališč, navedenih v teh gradivih in skupščinski razpravi o 
njih, da preizkusijo rešitve v zveznih zakonih in drugih predpi- 
sih s stališča položaja znanosti v njih in da ob pripravi novih 
predpisov vgradijo vanje določbe, ki bodo zagotovile čim 
ugodnejše pogoje za opravljanje in razvoj znanstvenorazisko- 
valnega dela. 

Ob sprejetju teh sklepov se je zbor opredelil, da bo o 
nadaljnjem razvoju in napredku te dejavnosti pri nas sprejel 
skupščinski dokument v obliki resolucije, v katerem bodo 
popolneje obrazloženi stanje in problemi na tem področju 
družbenega življenja, določeni temelji politike, ki bi jo morala 
voditi družba v prihodnjem obdobju, in določene glavne 
smernice in ukrepi za njeno izvajanje. Za pripravo te resolu- 
cije je zbor (v navedenih sklepih) sklenil ustanoviti svoje 
začasno delovno telo, ki bo pripravilo predlog resolucije in ga 
poslalo zboru v sprejetje. To delovno telo - delovna skupina 
- je bilo ustanovljeno na seji zbora dne 29. marca 1984. 
Sestavlja ga 7 delegatov Zveznega zbora, 1 delegat Zbora 
republik in pokrajin, 8 predstavnikov določenih zveznih orga- 
nov in organizacij in znanstvenih asociacij in 5 predstavnikov 
znanstvenih in strokovnih delavcev. 

Delovna skupina v tej sestavi je pripravila osnutek resolu- 
cije in ga v začetku novembra tega leta poslala Zveznemu 
zboru, da ga obravnava v skladu z 262 členom poslovnika 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 

Zbor se je opredelil za resolucijo kot splošni akt zato, ker te 
snovi zaradi njene zahtevnosti in občutljivosti ni mogoče 
urediti s pravno normo, temveč jo je treba urediti s splošnim 
aktom, ki ima programsko-usmerjevalni značaj in s katerim se 
družbenopolitično vpliva na smeri družbenoekonomskega in 
samoupravnega razvoja na področju družbenega življenja. 
Zaradi tega je bilo tudi sklenjeno, da se na ta način - z 
resolucijo - ne le seznani javnost s problemi na tem področju 
družbenega življenja, temveč da se z določanjem politike in 
ukrepov za njeno izvajanje deluje v družbi in vseh njenih 
strukturah za reševanje problemov in celovit razvoj tega pod- 
ročja: glede materialne in kadrovske podlage, organizacijskih 
oblik in vsebinskih usmeritev znanstvenoraziskovalne dejav- 
nosti ter njenega prispevka k družbenu proizvodu. 

Lahko rečemo, da je osnovna vrednost, bistvo in kakovost 
osnutka tega dokumenta v tem, da vsebuje stališča in oprede- 
litve, s katerimi se reafirmira pojmovanje o bistvenem pomenu 
znanosti pri reševanju številnih zaostrenih problemov v naši 
družbi in za njen nadaljnji materialni in družbeni razvoj ter 
pospeševanje socialističnih samoupravnih odnosov. Osnutek 
resolucije namreč sankcionira proizvodno moč znanstvenora- 
ziskovalne dejavnosti in znanstvene ustvarjalnosti, ker pri- 
speva k uresničevanju tehnoloških, ekonomskih, izobraževal- 
nih, socialnih in splošnih kulturnih ciljev v sodobni družbi, in 
sicer tako neposredno kot tudi posredno. Z vplivom na razvoj 
proizvodnih moči človeka in proizvodnih sil družbe znanosti 
bistveno deluje tudi na civilizacijsko in kulturno raven 
sodobne družbe ter na družbeno strukturo in odnose, po 

čemer ima tudi sama značilnosti proizvodne družbene sile Po 
tem je znanost eden najpomembnejših kvalitativnih dejavni- 
kov razvoja oziroma gonilo celotnega družbenega razvoja. 

Razvoj znanosti in znanstvene ustvarjalnosti ter uporaba 
znanstvenih dosežkov v družbeni praksi sta skratka bistven 
dejavnik razvoja človekovih spoznanj in zavesti, graditve svo- 
bodne in ustvarjalne osebnosti, razvoja socialističnih samo- 
upravnih odnosov in proizvodnih sil, osvoboditve dela in 
človeka, izpopolnjevanja tehnologije in dviga produktivnosti 
dela, splošnega napredka civilizacije in kulture ter pogoj za 
usklajevanje dejavnosti subjektivnih sil z objektivnimi tokovi 
družbenega razvoja. 

Proizvodna moč znanosti in znanstvene ustvarjalnosti 
neposredno in posredno izvira predvsem iz uporabe znan- 
stvenih dosežkov in uvajanja moderne tehnologije v delovni 
proces, kar se uresničuje s povezovanjem znanstvenorazisko- 
valne dejavnosti z gospodarstvom in drugimi področji dela in 
družbenega življenja. 

Z uporabo rezultatov organiziranega znanstvenoraziskoval- 
nega dela se spreminjata struktura in organizacija ter poveču- 
jeta produktivnost in učinkovitost človekovega dela, ustvar- 
jajo temelji razvoja proizvodnih in drugih družbenih sil, s tem 
pa vsebinsko opredeljuje proces družbene reprodukcije. 

V tem smislu je znanost Usti del in oblika sodobne kulture, 
ki s prispevkom k razvoju proizvodnih sil v najširšem pomenu 
bistveno vpliva na razvoj družbe, pomeni konstitutiven ele- 
ment procesa graditve asociacije svobodnih proizvajalcev in 
osnovni pogoj nove socialistične civilizacije in kulture 

V osnutku so zato zelo konkretno določeni temelji za samo- 
upravno reševanje številnih problemov znanosti, predlagane 
rešitve pa temeljijo na opredelitvah ustave in zakona o združe- 
nem delu. Lahko rečemo, da je ta dokument eden bistvenih 
temeljev za določanje politike strategije oziroma dolgoro- 
čnega razvoja znanosti v Jugoslaviji, ki je bistven pogoj celot- 
nega gospodarskega in družbenega razvoja države. V danih 
predlogih so konkretno nakazane smeri in aktivnosti, ki jih je 
treba izpeljati. Vse je postavljeno v funkcijo graditve novega 
odnosa družbe in znanosti in ustvarjanja ugodnejšega 
ozračja, v katerem bosta znanje in ustvarjalnost bolj upošte- 
vana ter ustrezneje družbeno in materialno vrednotena kot pa 
v minulem obdobju. 

Dejstvo, da je za moderni proces proizvodnje značilna kvah- 
tatitvno nova stopnja uporabe rezultatov znanstvenorazisko- 
valnega dela (znanstveno-tehnološka revolucija), da je dobila 
znanstvenoraziskovalna dejavnost strateški razvojni značaj in 
da je prišlo v modernem času v sami dejavnosti do velikih 
sprememb (pojav t. i. »velike znanosti« v povojnem obdobju, 
ki se ustvarja v znanstvenotehnoloških kompleksih po načelu 
kontinuirane progresije vzdolž celotnega spektra znanstveno- 
raziskovalnega dela po načelu inovacijske verige), je zahte- 
valo, da se znanstvenorazisKovalna dejavnost definira na nov 
način. 

Pojma »znanstvenoraziskovalna dejavnost« in »znanstve- 
noraziskovalno delo« (sinonim za »znanstveno delo«) pred- 
metno nista istovetna, pa tudi ne (sinonima za »znanost« in 
»znanstveno ustvarjalnost«. Ta dva pojma sta vpeljana zaradi 
tehle razlogov: 
1. Temeljna pojma (kategoriji oziroma elementa) moderne 
znanosti sta »znanost« in »raziskovanje«. Ta dva pojma pa sta 
v našem jeziku vsebinsko relativno »toga«, ker je z znanostjo 
najpogosteje mišljena t. i. klasična znanost, ne pa tudi raz- 
iskovanje, brez katerega ni moderne znanosti. Izraz »razisko- 
vanje« pa ima mnogo širši pomen kot raziskovanje v znanosti 
(kot znanstveno-raziskovalno delo) z uporabo znanstvene 
metodologije in metod (kar je diferentia sprecifica raziskoval- 
nega dela v znanosti od raziskovanj na drugih področjih), kar 
pa tudi pomeni pot do novih ali razširitve obstoječih znanstve- 
nih spoznanj. 

2. Pojma »znanost« in »raziskovanje«, ločeno vzeta, ne 
pokrivata sodobne vsebine v svetu ustaljenega in sprejetega, 
pri nas pa na ustrezen način neprevedljivega pojma »razisko- 
vanje in razvoj« (research and developoment). Sodobna vse- 
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bina pokriva inovacijsko verigo raziskovanj in prenosa znanja, 
kar pomeni, da pojem »znanost« ne izraža potrebe in dejstva 
integracije znanstvenega in razvojnega dela. zlasti pa tehno- 
loškega razvoja. 

3. Izraz »znanost" je omejenega denotativnega in konota- 
tivnega pomena, ne le pri nasMemveč tudi v svetovni znan- 
stveni tradiciji, ker so z njim praviloma mišljene samo funda- 
mentalne naravne vode. 

Nujnost, da se v duhu jezika, upoštevaje tudi tradicijo, izrazi 
nastala radikalna sprememba v znanosti, in nujnosti integra- 
cije tako imenovanega znanstvenorazvojnega dela je determi- 
nirala uvedbo novega pojmovnega aparata. S spajanjem poj- 
mov »znanost« in »raziskovanje« v enoten izraz (»znanstve- 
noraziskovalna dejavnost« in »znanstvenoraziskovalno delo») 
smo dobili pojme, ki v duhu hrvaškega ali srbskega jezika na 
najboljši način integrirajo tradicionalni pojem »znanost« (ozi- 
roma »veda«) in pojem »raziskovanje po znanstvenih meto- 
dah, ki je procesnega značaja. 

Izhajajoč iz teh zaznamb, znanstvenoraziskovalna dejav- 
nost kot institucionalizirano specifično družbeno delo vsebin- 
sko zajema znanstvenoraziskovalno delo. znanstveno uspo- 
sabljanje in izpolnjevanje raziskovalcev ter znanstvenorazi- 
skovalno infrastrukturo. 

Znanstvenoraziskovalno delo je družbeno organiziran pro- 
ces pridobivanja spoznanj, na podlagi rezultatov teh spoznanj 
pa se ustvarjajo sredstva, postopki in splošna načela za zbolj- 
ševanje in razvoj človekovega dela in življenja ter ustvarjalna 
uporaba obstoječih spoznanj za nove namene. Z drugimi 
besedami, znanstvenoraziskovalno delo je sistematična 
ustvarjalna aktivnost, s katero se po znanstvenih metodah 
pridobivajo nova spoznanja oziroma ustvarjalno uporablja 
obstoječe znanje za nove namene. 

Znanstvenoraziskovalno delo ni rutinska izdelava projektov 
in atestov, kontrola proizvodnje in kakovosti proizvodov, 
rutinsko raziskovanje in druge podobne dejavnosti, ki se ne 
opravljajo po znanstvenih metodah ali ne vsebujejo elemen- 
tov izvirnosti in novosti. 

Glede na značaj in konkretne cilje zajema znanstvenorazi- 
skovalno delo fundamentaine. uporabne in razvojne razi- 
skave. 

Fundamentalno raziskovanje je teoretično ali eksperimen- 
talno delo, katerega namen je pridobivanje novih spoznanj o 
viru in vzrokih pojavov in dejstev. 

Uporabno raziskovanje je teoretično ali eksperimentalno 
delo, katerega namen je prav tako pridobivanje novih spoz- 
nanj, vendar pa je usmerjeno predvsem v reševanje kakšne 
oraktične naloge. 

Razvojno raziskovanje oziroma eksperimentalni razvoj je 
sistematično delo, ki temelji na znanjih, pridobljenih s funda- 
mentalnimi in uporabnimi raziskavami oziroma praktičnimi 
'zkušnjami, usmerjeno pa je predvsem v uvajanje novih ali 
znatno zboljšanje obstoječih postopkov, proizvodov, storitev 
77 sredstev. 

Fundamentalno, uporabno in razvojno raziskovanje so torej 
>ri medsebojno povezane stopnje v spektru znanstvenorazi- 
skovalnega dela. 

Drugi pomemben segment znanstvenoraziskovalne dejav- 
nosti je znanstveno usposabljanje in izpopolnjevanje 
aziskovalcev kot ključne proizvodne sile v sami dejavnosti. 
Znanstveno usposabljanje in izpolnjevanje raziskovalcev 

obsega podiplomski študij za znanstveno usposabljanje 
magisterij znanosti), delo za pridobitev doktorata znanosti 
er druge oblike organiziranega znanstvenega izpopolnjeva- 
la raziskovalcev. 

Z znanstvenoraziskovalno infrastrukturo so mišljeni znan- 
stvenoraziskovalni laboratoriji, polindustrijske postaje in 
laprave, dejavnost znanstvenih knjižnic in referalnih centrov, 
•nanstvenoinformacijskih in dokumentacijskih služb, siste- 
nov znanstvenih in tehničnih informacij, računalniških cen- 
rov in omrežij, znanstvena publicistika, zbiranje in obdelava 
znanstvenega gradiva v muzejih in arhivih ter druge informa- 
cijske dejavnosti, ki pomenijo podlago za opravljanje znan- 
tvenoraziskovalnega dela. 

II. 
Poleg uvodnega dela (preambule), ki vsebuje ustavno podr 

ago za izdajo tega dokumenta in njegov naslov ter osnovna 
tališča o pomenu, vlogi in nalogah znanosti v naši družbi. 

vsebuje osnutek resolucije še tri poglavja, in sicer: poglavje o 
oceni stanja, poglavje o politiki, ki bi jo morala izvajati naša 
družba, ter o temeljnih smernicah na področju ukrepanja in 
delovanja za izvajanje določene politike. 

Ocena stanja 
Delovna skupina si je prizadevala, da bi v tem poglavju 

osnutka čim popolneje ocenila in opisala stanje in probleme v 
tej dejavnosti tako s stališča njenega položaja in obravnave v 
družbi in odnosa drugih delov družbenega dela do znanosti in 
obratno kot tudi s stališča notranjega statusnega, organizacij- 
skega, kadrovskega in materialno-finančnega položaja in pro- 
blemov v sami znanosti. 

Poudarjeno je, da stanje v tej dejavnosti kljub temu, da si je 
naša družba v minulem obdobju prizadevala in vlagala sred- 
stva za njen razvoj, ne zadovoljuje in ni v skladu z vlogo, ki jo 
mora imeti znanost v celotnem razvoju naše družbe. Navedeni 
so tudi osnovni podatki, ki ponazarjajo zaostajanje naše zna- 
nosti za znanostjo v razvitih državah za dva do tri krat, pa tudi 
za nekaterimi sosednimi državami, približno enake razvitosti. 
Navedeni so tudi glavni vzroki zaostajanja, med katerimi pred- 
vsem: nezadostno uveljavljen in v praksi celo podcenjen 
dejanski pomen znanosti in znanja nasploh; nezadostna eko- 
nomska motiviranost delavcev za vodenje znanstvene politike 
in za vlaganje v razvoj znanosti ter njihova usmerjenost v 
»hitrejše« in »lažje« pridobivanje dohodka z uvozom tuje 
tehnologije; pomanjkanje širšega inovacijskega ambienta v 
družbi; dejstvo, da nimamo skupne jugoslovanske strategije 
in temeljev dolgoročne politike znanstvenega tehnološkega 
razvoja države; pomanjkanje pravih programov znanstvenih 
raziskovanj, ki bi ustrezali našim potrebam; razdrobljenost 
omrežja, sredstev in opreme raziskovalnih organizacij; neza- 
dostna povezanost univerz in fakulte ter samostojnih znan- 
stvenih inštitutov z gospodarstvom; zapiranje znanosti v repu- 
bliške in pokrajinske meje itd. 

Na koncu tega poglavja je poudarjeno, da bi tako stanje, če 
ga ne bomo spremenili, utegnilo povzročiti še hujše posledice 
za gospodarski in splošni družbeni razvoj države, kot odločna 
zahteva, da se čim prej z ustreznimi ukrepi popravi stanje na 
tem področju. 

Nujnost kvalitativne spremembe odnosa družbe do znan- 
stvenoraziskovalne dejavnosti izvira iz njene vse bolj opazne 
in prisotne proizvodne moči. Znanstvenoraziskovalna dejav- 
nost je ključen vir inovacij, od katerih se najpogosteje poudar- 
jajo tehnološke. Zaradi tega, ker je znanstvenoraziskovalna 
dejavnost vir generičnih tehnologij, so znanstveni rezultati in 
njihova ustvarjalna uporaba prek tehnoloških rešitev »odgo- 
vorni« za 60-82 odstotno industrijsko rast v razvitih državah. 
Posledica prežemanja znanstvenoraziskovalnega in proizvod- 
nega dela je nastajanje popolnoma novih področij proizvod- 
nje (robotehnika, biotehnologija itd.), ne pa samo povečanje 
produktivnosti dela in konkurenčnosti na podlagi zboljšanja 
obsioječih in uvajanja novih tehnologij ali pa uvajanja novih 
proizvodov. 

Za našo državo je to odločilno tako zaradi visoke tehno- 
loške odvisnosti od tujine kot tudi zaradi nezadostnega upoš- 
tevanja velikega jugoslovanskega skupnega »razvojnega ime- 
novalca«; ki se že leta in leta ne sprejema pri vodenju razvojne 
ter znanstvene in tehnološke politike. 

Temelji politike, ki jo je treba voditi na tem 
področju 

Glede na to, da resolucija kot splošni akt ne vsebuje kazen- 
skih sankcij in drugih ukrepov prisile, temveč da družbenopo- 
litično zavezuje organe družbenopolitične skupnosti in druge 
subjekte na katere se nanaša, da v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi izvajajo določeno politiko in da se držijo ukre- 
pov za izvajanje te politike, si je delovna skupina prizadevala, 
da bi v tem poglavju opredelila stališča o bistvenih vprašanjih, 
ki jim morajo družbeni subjekti v prihodnjem obdobju posve- 
titi vso pozornost. 

Glede na to je v osnutku izmed številnih opaženih proble- 
mov navedeno nekaj najaktualnejših in zanje se nudijo 
določena stališča in rešitve. Nekatere so dane kot sugestije o 
tem, kako se lotiti njihove realizacije, nekatera vprašanja pa 
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so popolnoma konkretizirana in zanje so predlagane tudi 
določene institucionalne ali normativne rešitve. 

Ta vprašanja so razdeljena na šest delov; 
1. Izhodiščne opredelitve — V tem delu osnutka je med 
drugim poudarjeno, da mora postati znanost pri nas osnovno 
gibalo celotnega razvoja in da mora celoten razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju 
temeljiti na opredelitvi družbenoekonomskega značaja in vse- 
bine dela v znanosti kot prvorazredni proizvodni sili in da je 
ne gre šteti za družbeno porabo, in da morajo biti temelji 
politike in strategije razvoja na tem področju v funkciji tudi 
politike in strategije celotnega dolgoročnega razvoja države 
itd. 

2. Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
- V tem delu so definirana stališča in opredelitve o družbe- 
nem planiranju s stališča udeležbe znanosti pri kreiranju 
družbenih planov na vseh področjih, o planiranju znanstve- 
nega dela, o odnosu te dejavnosti do gospodarstva in drugih 
področij družbenega dela in prakse. 

Pri določanju teh stališč je delovna skupina izhajala iz 
postavke, da so od reševanja teh vprašanj odvisne tudi 
uspešne rešitve na področju organizacijsko-institucionalnih 
vprašanj, kadrovskih problemov, koordinacije in sodelovanja 
itd. v vsej državi. Zato so predlagane rešitve, ki naj bi pripe- 
ljale do kvalitativnih sprememb odnosov, ki so veljali v 
obdobju, ko je imela znanstvena dejavnost etatistični status, 
in do vzpostavljanja novih oblik teh odnosov med temi dejav- 
nostmi in drugimi področji družbenega dela, ki ustrezajo 
sistemu samoupravljanja. Posebna pozornost je bila 
posvečena tudi rešitvam, ki naj bi privedle do odpravljanja 
kratkoročnih kupoprodajnih odnosov med znanostjo in 
gospodarstvom, in pa vprašanjem in oblikam pridobivanja 
dohodka. 

Ključno vprašanje pri vsem tem je vzpostavljanje odnosov 
po načelih svobodne menjave dela, zlasti pa v odnosih nepo- 
srednega združevanja dela in sredstev. Z usmeritvijo v upo- 
rabo te oblike svobodne menjave dela se želi doseči aktivira- 
nje celotnega kadrovskega potenciala v znanosti, ki je sedaj v 
precejšnji meri osredotočen na visokošloskih in univerzitet- 
nih ustanovah in v samostojnih znanstvenih inštitutih. V ta 
namen so v osnutku dani predlogi za materialno osnovo 
razvoja teh oblik menjave dela in sugerirani ukrepi ekonom- 
ske politike, s katerimi nai bi se to stimuliralo. 

Osnutek vsebuje tudi rešitve o razmejitvi posameznih in 
skupnih potreb v znanosti, o načinu njihovega financiranja ter 
opredelitve o drugih oblikah dohodka in o dopolnilnih obli- 
kah, kot so trg itd. 

3. Samoupravno organiziranje in odločanje v znanstveni 
dejavnosti - Da bi se še naprej pospeševali samoupravni 
družbenoekonomski odnosi v tej dejavnosti, se predlaga vrsta 
sprememb. Predvsem je treba čim prej odpraviti slabosti 
glede pogojev organiziranja OZD in za konstituiranje delovnih 
organizacij na področju znanosti, razčleniti in ustrezno rešiti 
določena statusna vprašanja znanstvenoraziskovalnih in raz- 
iskovalno-razvojnih enot v sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela materialne proizvodnje. 

Poudarjeno je, da je treba posvetiti posebno pozornost 
organiziranju raziskovalno-razvojnih enot in razvijanju znan- 
stvenoraziskovalnega dela v gospodarstvu ter njegovemu 
samoupravnemu združevanju in povezovanju s fakultetami. 
Predlagana so tudi stališča v zvezi s samoupravnim odloča- 
njem v znanstvenih organizacijah, o samoupravnem intere- 
snem organiziranju na področju znanosti, o odločanju v 
samoupravnih interesnih skupnostih za znanstveno delo itd. 

4. Kadrovska podlaga znanstvenoraziskovalnega dela - 
Poleg ugotovitve, da je zboljševanje kadrovske podlage znan- 
stvenoraziskovalnega dela trajna naloga in objektivna 
potreba našega gospodarskega in družbenega razvoja, vse- 
buje osnutek tudi temeljna stališča za politiko na tem pod- 
ročju, kot na primer: uspososabljanje znanstvenega pod- 
mladka, za kar se predvideva dograditev celotnega izobraže- 
valno-vzgojnega sistema. S tem je treba zagotoviti, da se med 
šolanjem kažejo in razvijejo nadpovprečni kadri. Predlagani 
so tudi ukrepi za dograditev sistema podiplomskega študija 
itd. Sugerirane so ustrezne rešitve za zboljšanje materialnega 
položaja znanstvenoraziskovalnega kadra, za spodbujanje 
uresničevanja vrhunskih dosežkov, za izenačevanje pogojev 
za pridobivanje znanstvenih naslovov in stopenj itd. 

5. Sodelovanje, koordinacija in družbeno usmerjanje 
znanstvenega dela - Izhajajoč iz ocene, da so na področju 
sodelovanja in koordinacije na tem področju resni problemi 
in pojavi zapiranja, sugerira osnutek določene rešitve za nji- 
hovo premagovanje. V razpravah o teh vprašanjih je prevla- 
dalo mnenje, da je treba kljub temu, da sodi po ustavi SFRJ 
urejanje odnosov v tej dejavnosti v pristojnost socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, izkoristiti tudi 
vse druge ustavne možnosti za razvijanje sodelovanja in koor- 
dinacije na tem področju tudi na ravni federacije. Pri tem je 
izhodišče opredelitev, da je znanost enotna, nedeljiva in da si 
morajo vsi nosilci znanstvene politike - od temeljne organi- 
zacije združenega dela do federacije - prizadevati za koordi- 
nacijo in sodelovanje na samoupravnih temeljih v skladu z 
244. členom ustave SFRJ. 

Osnutek se opredeljuje za spodbujanje sodelovanja in koor- 
dinacije tudi v okviru obstoječih organizacijskih oblik, kot so 
Zveza republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti za znanost, Svet akademij znanosti in umetnosti 
SFRJ in Skupnost univez Jugoslavije ter drugih oblik tega 
sodelovanja. Ocenjeno je, da obstaja utemeljena družbena 
potreba, da se tudi v Skupščini SFRJ ustanovi stalno delovno 
telo za uresničevanje tega sodelovanja in za organiziran druž- 
beni vpliv in pospeševanje te dejavnosti. 

6. Mednarodno znanstveno sodelovanje - Izhajajoč iz 
ocene, da so pri uresničevanju mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja in vzpostavljanju zvez potrebne določene spre- 
membe, so v osnutku določena konkretna stališča, ki bi jih 
bilo treba realizirati, in sicer: zagotoviti večjo stopnjo koordi- 
nacije mednarodnega sodelovanja in zvez na ravni Jugosla- 
vije, zlasti pa smotrnosti nastopov v tujini, predvsem v neuvr- 
ščenih državah in državah v razvoju, o čemer bi bilo treba 
izdelati tudi skupne projekte; vztrajati pri aktivnejši udeležbi 
pri kreiranju programa UNESCO, kjer se je treba zavzemati za 
večji vpliv neuvrščenih držav pri kreiranju znanstvene poli- 
tike; zboljšati politiko sprejemanja kadrov iz tujine, ki priha- 
jajo k nam na specializacijo, in zagotavljati izpopolnjevanje 
našega znanstvenega podmladka v tujini. 

Osnutek se v tem delu zavzema tudi za graditev sistema 
znanstvenih in tehničnih informacij, ki bi ga vključili v ustre- 
zen svetovni sistem informacij, ter za določanje enotnih teme- 
ljev in meril za uporabo licenc in za izvoz domačega znanja. 
Določiti je treba tudi '.nerilo za priznavanje enake veljavnosti 
diplom z naših univerz ter za spodbujanje individualnih stikov 
naših znanstvenih delavcev s tujimi znanstvenimi delavci, ki 
lahko prispevajo k temu sodelovanju. 

Ukrepi in dejavnosti za izvajanje določene 
politike 

V tem, zadnjem poglavju osnutka resolucije si je delovna 
skupina prizadevala konkretizirati stališča in opredelitve iz 
drugega poglavja, ki ima naslov »Temelji politike...«. Zato so 
v tem poglavju obravnavana vprašanja po istem vrstnem redu 
kot v drugem poglavju, kjer so razdeljena na šest skupin. 
Razlika pa je v tem, da se skuša tukaj natančneje določiti 
subjekte, ki naj bi realizirali navedene opredelitve, in da so - 
kjerkoli je bilo to mogoče - predlagane tudi konkretne rešitve 
(družbeni dogovori, sprejemanje novih predpisov, spre- 
memba obstoječih itd.). 

V prvem delu tega poglavja je definirana obveznost federa- 
cije, republik in pokrajin, da določijo enotne temelje politike 
dolgoročnega razvoja znanosti na ravni države ob udeležbi 
čim širšega kroga samoupravnih subjektov, da se dogradijo 
ustrezni normativni akti, s katerimi bi se naložilo vsem subjek- 
tom planiranja, da dogradijo ustrezne normativne akte o pla- 
niranju, tako da bi po eni strani ustvarili pogoje, da se razvojni 
načrti in programi pripravljajo in gradijo na znanstvenih teme- 
ljih, po drugi strani pa ustvarili pogoje za uporabo znanstve- 
nih rezultatov v proizvodnji in celotni družbeni praksi. Zahte- 
vajo se tudi konkretne rešitve, s katerimi bi zagotovili, da se 
potrebe po rezultatih znanstvenega dela in razvoja tehnolo- 
gije planirajo na vseh ravneh, da združeno delo neposredno 
prevzame pravico in odgovornost za uporabo znanstvenih 
rezultatov v praksi itd. Zahteva se tudi ustvarjanje pogojev, da 
se z družbenimi plani zagotovi realizacija velikih programov, 
pomembnih za celoten razvoj družbe (s tem da se omogoči 
njihovo financiranje tudi iz proračuna). Predlagane so tudi 
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uemembe in dopolnitve zakonov in drugih normativnih 
'tov, s katerimi bi se zagotovila sredstva za znanstveno in 
zvojno delo na ravni delovne ali sestavljene organizacije 
Iruženega dela. 
V delu "Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odno- 

>v« se zahtevajo tudi ustrezni ukrepi na področju ekonom- 
:e in razvojne politike, da bi zagotovili ugodnejši materialni 
iložaj te dejavnosti V teh okvirih je predvideno, da rastejo 
eastva, ki se vlagajo v znanost, po dvakrat večji stopnji kot 
i družbeni proizvod, tako da bi celotna vlaganja v znanstve- 
iraziskovalrio dejavnost do leta 2000 dosegla raven 2-2.5% 
užbenega proizvoda. 
Predvidene so tudi rešitve na podlagi katerih bi opustili 
akso bilančnega limitiranja izvirnih prihodkov samouprav- 
h interesnih skupnosti za znanstveno delo. organizacije 
Iruženega dela oprostili davka od tistega dela dohodka, ki 
' ustvarja z uporabo rezultatov domače znanosti in hkrati 
)eljali večje davčne obveznosti za del dohodka, ki se ustvarja 
uvozno tehnologijo. Za spodbujanje znanstvene kreativnosti 
; predlagane tudi rešitve za olajšave pri obdavčevanju 
itvarjalnih dejavnosti in avtorskega dela s področja znanosti 
r olajšave v zunanjetrgovinskem in deviznem sistemu za 
/oz znanstvene opreme, nadomestnih delov in reprodukcij- 
:ega materiala, za uvoz znanstvene in strokovne literature 
1. Predvidene so tudi ustrezne rešitve za ugodnejši tretma te 
'.javnosti v bančnem in kreditnem sistemu. 
V tem delu osnutka so predvidene tudi obveznosti znan- 
venoraziskovalnih organizacij, da z dograditvijo svojih nor- 
ativnih aktov določijo merila, po katerih se bo pri nagrajeva- 
u upošteval ustvarjalni značaj znanstvenoraziskovalnega 
tla ter omogočilo racionalno in ekonomično uporabljanje 
=dstev v znanosti, vse za kar najhitrejši razvoj znanosti, zato 
tudi za zboljšanje življenjskih pogojev raziskovalcev. 

V delu osnutka o samoupravnem organiziranju in odločanju 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti je predlagana rešitev, po 
teri bi s srednjeročnimi samoupravnimi sporazumi uporab- 
kov in izvajalcev storitve, določili skupne osnove in merila 
svobodno menjavo dela. merila za določanje cen znanstve- 
na dela in podobno. Zahteva se tudi. da republike in pokra- 
i s svojimi predpisi zagotovijo pogoje, da lahko zunanji 
delavci začasno združujejo delo v znanstvenoraziskovalni 
ganizaciji tudi za določen čas in za reševanje medsebojnih 
avic in razmerij, ki iz tega izhajajo. 
V delu osnutka »O kadrovski podlagi znanstvenoraziskoval- 
na dela« je predvideno, da je treba izdelati sisteme odkriva- 
i in spremljanja ter usposabljanja nadarjenih učencev in 
identov, sistem spodbujanja zaposlovanja pripravnikov in 
posabljanja mlajših raziskovalnih kadrov, zlasti na deficitar- 
ni področjih, da bi do leta 2000 zagotovili porast zaposleno- 
raziskovalcev po 4-5 odstotni stopnji na leto. 

Predvidena je tudi obveznost, da se z dogovorom republik 
pokrajin ob udeležbi Skupščine SFRJ v skladu s 326. in 343. 
inom zakona o združenem delu podrobneje razčlenijo in 
ločijo skupni temelji in pogoji za pridobivanje statusa znan- 
>enih organizacij, njihovo združevanje itd. Poleg tega se 
gerira, da republike in avtonomni pokrajini s svojimi zakoni 
drugimi predpisi določijo pogoje za stalno selekcijo znan- 
'enega kadra s stališča njihovih ustvarjalnih možnosti ter 
Brila za organiziranje podiplomskega študija in za izenače- 

vanje pogojev za pridobivanje znanstvenih naslovov in 
stopenj. 

Osnutek tudi predvideva, da se s spremembami in dopolni- 
tvami ustreznih predpisov zagotovijo pogoji za čim bolj racio- 
nalno uporabo znanstvenoraziskovalnih zmogljivosti v celoti. 

V zvezi z vprašanjem sodelovanja in koordinacije na tem 
področju se poleg intenziviranja obstoječih oblik medrepu- 
bliško-pokrajinskega sodelovanja predlaga, naj socialistične 
republike in socialistični avtonomni pokrajini, ki še niso usta- 
novile upravnih organov, pristojnih za zadeve s področja 
znanosti in tehnologije, to čimprej storijo. 

V tem delu osnutka je konkretno predlagano, naj se v 
Skupščini SFRJ kot organu družbenega samoupravljanja in 
najvišjem organu oblasii ustanovi v okviru pravic in dolžnosti 
federacije skupna komisija Zveznega zbora in Zbora republik 
in pokrajin za znanost. Naloga te komisije bi bila predvsem 
spremljati izvajanje politike, ukrepov in akcij, določenih s to 
resolucijo, dajati pobude za sklepanje družbenih dogovorov, 
predvidenih z resolucijo in spremljati njihovo uresničevanje 
ter o tem vsako leto poročati Skupščini SFRJ. Poleg tega bi ta 
komisija opravljala tudi druga dela, ki se nanašajo na koordi- 
nacijo in usmerjanje znanstvenega dela na ravni federacije, ki 
bodo določene z odlokom o njeni ustanovitvi. 

Na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja in 
zvez se zahteva ustvarjanje pogojev za samostojno in inten- 
zivnejše delo komisije ZIS za sodelovanje s specialnimi agen- 
cijami ZN. regionalno ekonomsko komisijo ZN (ECE) in dru- 
gimi specializiranimi mednarodnimi organizacijami, kompe- 
tentnimi za znanost in tehniko (OECD, EGS, UNIDO, SEV). 
Predvideno je tudi, da se z ustreznimi ukrepi pospeši sodelo- 
vanje znanstvenih in strokovnih organizacij in njihovih aso- 
ciacij z znanstvenimi in mednarodnimi institucijami gibanja 
neuvrščenih in Skupine 77 držav v razvoju. Zahteva se tudi 
temeljita analiza zakonske regulative s področja mednaro- 
dnega znanstvenega in tehničnega sodelovanja, da bi se 
zagotovilo dosledno izvajanje zakonskih in splošnih samo- 
upravnih aktov na tem področju, zlasti pa evidentiranje, druž- 
beno nadzorstvo in financiranje mednarodnega sodelovanja 
ter kadrovska politika na tem področju. 

III. 
V osnutku je na koncu poudarjena obveznost vseh organov 

In organizacij, ki delujejo na področju organiziranja, usmerja- 
nja in uresničevanja znanstvene dejavnosti, da s svojimi 
odloki, akcijami in ukrepi zagotovijo izvajanje postavk te 
resolucije. 

Poudarjena je tudi obveznost družbenopolitičnih skupnosti 
in pristojnih organov, da svoje obveznosti in naloge pri razvi- 
janju in pospeševanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
uskladijo s postavkami te resolucije. 

Opredeljena je tudi obveznost Zveznega izvršnega sveta 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, da Sku- 
pščini SFRJ čim prej predložijo konkretne predloge ukrepov 
za dosledno uporabo te resolucije. 

Predlagano je, naj spremljanje izvajanja opredelitve te reso- 
lucije zagotovi Skupščina SFRJ v sodelovanju s skupščinami 
socialističnih republik in skupščinama socialističnih avtono- 
mnih pokrajin. 
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