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ŽALNA SEJA V SKUPŠČINI
SR SLOVENIJE
za pokojnim Edvardom
članom

Kardeljem,

Predsedstva SFRJ

in

Predsedstva CK ZKJ
V ponedeljek 12. februarja 1979 ob 9. uri je bila v Skupščini SR Slovenije žalna seja za pokojnim
Edvardom Kardeljem, članom Predsedstva SFRJ in članom Rredsedstva CK ZKJ.
Kraiaher DredseNa seji so bili v delovnem predsedstvu; predsednik PredsedstvaSSR
Slovenije
Sergej
Kiraigher.
preas
dnik CK ZK Slovenije France Popit, predsednik Skupščine SR J0V?TJj® ^ ^
NOV
SZDL Slovenije Mitja Ribičič, predsednik RS ZS Slovenije Vinko Hafner, predsednik RO ZZts nu
Slovenije Janez Vipotnik in predsednik RK ZSM Slovenije Boris Bavdek.
HoiaiŽalni seji je predsedoval predsednik Skupščine SR Slovenije Milan Kučan, ki je uvodoma deial.
predstavniki Republiškega štaba teritorialne
SDOštovane tovarišice in tovariši!
Dovolite, da v tem žalostnem trenutku za nas obrambe SRS, predstavniki Poveljstva ljubljanarmadnega območja, delegacija Slovenske
narod in narode ter narodnosti Jugoslavije prič- skega
akademije znanosti in umetnosti, rektorja Uninem skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR verze v Ljubljani in v Mariboru, delegacija GospoSlovenije, Predsedstva SR Slovenije, Predsedstva
darske zbornice SRS, delegacija mesta Ljubljane,
CK ZK Slovenije ter delegacij republiških vodstev delegacija zamejskih Slovencev ter tovariši iz
družbenopolitičnih organizacij, ki smo jo sklicali v
republike, ki delajo na najodgovornejših
dogovoru s predsednikom Predsedstva SR Slove- naše
dolžnostih v federaciji. Skupnega zasedanja se
nije ter predsedniki republiških vodstev družbeno- udeležuje tudi delegacija federacije, ki jo vodi
političnih organizacij. Po dogovoru z njimi priso- podpredsednik Predsedstva SFRJ tov. Fadil
stvujejo skupnemu zasedanju tudi člani Sveta federacije iz SR Slovenije, delegacija Sveta repu- Hodža.
Skupno zasedanje je sklicano v počastitev spoblike, predsedniki skupščin in predsedniki zborov
mina
v soboto umrlega tovariša Edvarda Kardeljasamoupravnih interesnih skupnosti za kulturo, izobraževanje, raziskovalno delo, zdravstvo in so- Krištofa, revolucionarja in družbenega delavca,
narodnega heroja, člana Predsedstva SFRJ in
cialno varstvo, predsednik in člani Izvršnega Predsedstva CK ZKJ.
sveta Skupščine SR Slovenije, predsednik in soS tovarišem Kardeljem je slovenski narod izgudniki Ustavnega sodišča SR Slovenije, predsednik
Vrhovnega sodišča SR Slovenije, predsednik So- bil sina, ki mu je dal enkratni prispevek v boju za
nacionalno osvoboditev, za njegovo socialno predišča združenega dela SRS, Javni tožilec SRS, obrazbo, za postavitev trdnih temeljev, ki so deDružbeni pravobranilec samoupravljanja SRS,

PRILOGA:
PROGRAM DELA
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za
leto 1979

lavski razred in vse delovne ljudi Slovenije za
vselej povezali z narodi in narodnostmi jugoslovanske socialistične in samoupravne federativne
skupnosti, v kateri delovni ljudje na temeljih samoupravljanja, ki mu je prav tovariš Kardelj dal
teoretične osnove in opredelil smeri razvoja, varujejo in krepijo svojo samobitnost, razvijajo svojo
materialno in duhovno kulturo ter jo ustvarjalno
povezujejo s sodobnimi dosežki človeštva in mednarodnega delavskega gibanja.
Jugoslovanska revolucija je s tovarišem Kardeljem izgubila borca, najbližjega sodelavca tovariša
Tita, katerega življenje in delo sta bila zadnjih
petdeset let z neklonljivo zvestobo povezana z
napori najnaprednejših sil naših narodov, ki jih je
združevala Komunistična partija in ki je neponovljivo vtkano v razvoj in uspehe revolucionarnega
delavskega gibanja v Sloveniji in v Jugoslaviji, v

delavsko gibanje v svetu ter v idejo in prakso
neuvrščenosti.
Izgubili smo soborca, tovariša in človeka, ki je s
svojim delom in življenjem dal izjemen prispevek
razvoju socialistične misli in prakse pri nas in v
svetu in s tem z besedo in dejanji uresničeval
najvišji ideal socializma, ki ga je tudi za njega
samega pomenila sreča človek.
Spoštovane tovarišice in tovariši!
Tovariš Kardelj je sin malega naroda, ki si je tudi
po njegovi zaslugi priboril mesto med priznanimi
narodi sveta, postal pa je last vsega človeštva.
Prosim vas, da počastimo spomin tega velikana
človeškega duha z enominutnim molkom!
Slava tovarišu Krištofu!
O delu in osebnosti tovariša Edvarda Kardelja
bo govoril predsednik Predsedstva SR Slovenije
tovariš Sergej Kraiger.

Govor predsednika Predsedstva SR Slovenije
Sergeja Kraigherja na žalni seji v Skupščini SR
Slovenije ob smrti Edvarda Kardelja

Dopolnilo se je bogato revolucionarno in nepretrganega
ustvarjanja polno življenje tovariša Edvarda Kardelja. Neizprosna bolezen je pet let izpodjedala njegove telesne moči.
Obdan s predano skrbjo njegovih najbližjih je vodil boj z njo s
polno zavestjo, ob strokovni in požrtvovalni pomoči najprominentnejših zdravstvenih delavcev in ob uporabi vseh dosežkov sodobne medicine. Vsem, ki smo s tesnobo in bolečino
spremljali ta njegov boj, v času najtežjih preizkušenj za vsakogar, je iz dneva v dan rasla in sama sebe presegala njegova
mogočna osebnost revolucionarja in humanista v vsej njeni
neverjetni človeški celovitosti. Rasla je in se presegala ob
hkratni pretresljivi in tragični človeški ranljivosti, s stopnjevanim ustvarjalnim ognjem, z neugnanim spremljanjem političnih in družbenih dogajanj doma in v svetu in njemu lastnim
revolucionarnim poseganjem vanje, v treznem pregledovanju
svojega lastnega dela za osvoboditev čioveka, za enakopravnost in humane odnose med ljudmi, narodi in državami. Kakor
vedno v času težkih osebnih preizkušenj, ki jih je mnogo
preživel in častno prestal, v zahtevnem življenju revolucionarja, je tudi v tem času pokazal najbolj plemenite človeške
kvalitete in izjemno enkratno moč svoje osebnosti. Te kvalitete in moč njegove osebnosti, globoko razumevanje našega
človeka in človeka v sodobni družbi,. obveznosti in dolžnosti,
da je treba najti izhod in rešitve iz vsake situacije ter zagotoviti
pomoč, so bile poleg velikega znanja in široke razgledanosti
posebna odlika celovitosti njegove izjemne človeške osebnosti, ki so ga zbliževale z ljudmi, bogatile naše družbeno
življenje in življenje nas vseh, spodbujale naš družbeni in
politični razvoj in mu dajale svoj pečat.
Tako se danes poslavljamo od revolucionarja, znanstvenika
in humanista, ki je več kot petdeset let v najbolj razburkanem
času bistveno in odločilno vplival na razvoj in zmago socialistične revolucije v Sloveniji in v Jugoslaviji, na oblikovanje
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socialistične samoupravne demokratične ureditve in razvoj
Jugoslavije kot svobodne skupnosti enakopravnih narodov in
narodnosti.
Poslavljamo se od revolucionarja in znanstvenika, ki je
bistveno pripomogel, da slovenski narod danes v Titovi Jugoslaviji lahko svobodno uresničuje nacionalne in socialne cilje
in naloge svojega razvoja, da mnogonacionalna, socialistična
samoupravna in neuvrščena Jugoslavija vedno bolj utrjuje
svoj položaj v svetu in stoji v prvih vrstah boja za uresničevanje človekovih pravic ter pravic narodov in narodnosti za
enakopravnost in svoboden razvoj, proti vsem oblikam in
pritiskom raznih monopolov, proti imperializmu in vsaki obliki
hegemonije.
Jugoslavija ni nikoli dopustila, da bi postala drobiž za
poravnavanje računov med velikimi silami. Obratno, s svojo
dosledno načelno in neuvrščeno politiko, samostojnim razvojem socialistične samoupravne demokracije in v mogočni
družbi neuvrščenih držav si je izvojevala spoštovanje svojih
suverenih pravic in samostojnosti v svojem notranjem razvoju
in razvijanju mednarodnih odnosov ter na teh načelih prijateljsko sodelovanje, z redkimi izjemami, z vsemi državami v
Evropi in na vseh kontinentih sveta. V gigantskem boju, ki ga
je neposredno vodil prav tovariš Kardelj, za mednarodno
priznanje naših, v težki in krvavi narodnoosvobodilni vojni
izvojevanih pridobitev na mirovnih pogajanjih v Parizu, Slovenci nismo mogli uresničiti svojega zgodovinskega cilja Združene Slovenije. Toda s politiko odprtih meja in dobrososedskih odnosov na načelih nevmešavanja v notranje zadeve
in nedotakljivosti meja je Jugoslavija s svojim mednarodnim
ugledom in položajem bistveno okrepila položaj slovenskih
manjšin v boju proti asimilacijskim pritiskom za njihov obstoj
in enakopraven razvoj kot samostojnih subjektov v političnem
življenju in razvoju sosednih držav. Z neposrednim sodelovaporočevalec

hjem tovariša Kardelja in z njegovimi načelnimi stališči glede
nacionalnega vprašanja in položaja narodnih manjših ob spoštovanju mednarodnih pogodb in obveznosti se ustvarjajo
pogoji, kot je rekel tovariš Kardelj, da se države ne prepirajo o
mejah, ampak se sporazumevajo o zadovoljevanju skupnih
življenjskih interesov sploh in še posebej ljudi, ki živijo v
obmejnih področjih in da postanejo narodne manjšine most v
zbliževanju in spoznavanju narodov in držav.
Več kot 50 let je kot človek, komunist, revolucionar, znanstvenik in humanist s svojo neizčrpno ustvarjalno silo, z
znanstvenim delom, združenim in stalno soočenim z neumorno politično akcijo in kritiko družbene prakse prispeval
ogromen delež v teoretsko zakladnico marksizma - leninizma. Nemogoče je naštevati vse področja družbenega dela in
življenja, v katere se je poglabljal s svojo kritično analizo in
marksistično sintezo pridobljenih izkušenj, pojavov in zakonitih tendenc. Opozorim naj samo na njegov bistveni prispevek
marksistični teoriji o nacionalnem vprašanju, o razvoju in
spremembah delavskega razreda v pogojih silnega porasta
tehnike in produktivne moči dela, o zakonitostih socialistične
preobrazbe vasi in o preseganju razlik med mestom in vasjo, o
preseganju razlik med fizičnim in umskim delom in preobrazbi individualnega dela s sredstvi v osebni lastnini v samoupravno združeno delo, kakor tudi o sproščanju ustvarjalnih
možnosti intelektualnega dela kot nepogrešljive organske
sestavine samoupravnega združenega dela v zgodovinskem
procesu osvobajanja dela in človeka. Mnoga njegova dognanja so že prešla v zavest naših delovnih ljudi, postala nas
način življenja in objektivno stanje naših družbenih odnosov,
ki s svojo logiko uravnava družbeno prakso, in v katero so
vpeti, hoteli ali ne, tudi skeptiki in nasprotniki socialističnega
samoupravljanja.
Zgodovina bo ocenjevala prispevek tovariša Edvarda Kardelja k obogatitvi in razvoju marksizma ter razvoj njegove
lastne znanstvene misli ob gigantskem razvoju Jugoslavije,
spremembah v mednarodnih odnosih in podobi sveta in specifičnih oblikah razrednega boja, kot se kažejo v konfliktih in
nasprotjih sodobnega sveta. Vendar je danes Jugoslaviji in
svetu znano, kakšno obogatitev revolucionarnih izkušenj mednarodnega delavskega gibanja pomeni družbena praksa delavskega razreda jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki s
socialistično samoupravno demokracijo odpira realne per-~
spektive in možnosti izhoda iz zagate sodobnega kapitalističnega sveta kot iz zagate sistemov, ki grade na vsemoči države
in z njo zraščenega aparata političnih strank in tehnokracije.
V tem pa se uveljavlja s silo, ki se bo v bodočnosti še stopnjevala, neprecenljiv prispevek in delež tovariša Edvarda Kardelja v razvoju znanstvene misli v svetu, razbijanju zatohlosti
dogmatizma in doktrinarstva ter okamenelega institucionalizira, v katerega oklepa birokratski etatizem in voluntarizem
Stalinovega kova živo in vedno se presegajočo silo marksizma.
Sem spada tudi obogatitev in razčlenitev dejstva, ki predstavlja eno od bistvenih postavk jugoslovanske politike, ki jo
je zlasti razčlenjeval tovariš Kardelj že na VI. kongresu ZKJ in
kasneje, da postajajo po zlomu kolonialnih imperijev in uveljavljanju socializma kot nezadržnega svetovnega procesa
osnovni problemi razvoja sodobne človeške družbe problemi
nadaljnjega demokratičnega razvoja socializma in demokratičnih odnosov med socialističnimi državami. V obravnavanju
problematike uvajanja in boja za novo mednarodno ekonomsko ureditev ter preseganja prepada med razvitim in nerazvitim svetom, se zlasti kaže velik vpliv in pomen njegovega dela
»Zgodovinske korenine neuvrščenosti«. Za odnose med socialističnimi državami in v komunističnem gibanju postaja v
vsem njegovem objavljenem in neobjavljenem opusu o tej
problematiki vse bolj pomembno njegovo že skoraj pred 20
leti objavljeno delo »Socializem in vojna«, ki prav v današnjem času kaže in potrjuje vso globino, daljnovidnost in
usodno aktualnost za razvoj socializma in mir v svetu.
Znana so dela tovariša Kardelja, ki imajo značaj znanstvenih del in ki služijo in so služila kot idejna teoretična podlaga
politiki ZK in drugih družbenopolitičnih organizacij in odgovornih forumov in organov našega političnega sistema. Tako
naj tudi,danes na tej žalni svečanosti ponovimo dejstvo, da so
mnoga od njegovih spoznanj in del že vgrajena v spremenjeno podobo naše družbe in nesporno bogatijo zakladnico
marksizma, medtem ko druga delujejo še kot vizija, ki šele
poročevalec

osvaja zavest množic. In dalje, medtem ko nekatera njegova
spoznanja in dela že prestajajo ognjeno preizkušnjo družbene
prakse, predstavljajo druga program za politično akcijo ali pa
so področje političnega boja. Kot realist rti obsojal posameznih pragmatičnih rešitev, kadar drugačnih možnosti v razpoložljivem času ni, toda obsojal je pragmatizem kot prakso in
način dela v politiki in še posebej v Zvezi komunistov, ker je
le-ta slep za končne družbene in politične posledice svojih
odločitev in dogajanj v družbi tako da postanejo njegovi
nosilci kaj kmalu lahko žrtve konservativnihln .reakcionarnih
sil. Globoko je cenil poznavanje dejstev in široko razgledanost V pojavih in dogajanjih, boril pa se je proti pozitivizmu
tako v teoriji oziroma filozofiji, še bolj pa v praksi zaradi
njegove jalovosti in nesposobnosti predvidevanja; sinteze in
spreminjanja doseženega. V obeh je videl idejni izraz in posledico preživelih družbenih odnosov in njuno uveljavljanje v
družbeni praksi, kjerkoli, zlasti pa v Zvezi komunistov in
drugih družbenopolitičnih organizacijah in subjektivnih
socialističnih silah ocenjeval kot nevaren izraz1 idejne neosveščenosti in pomanjkljivega ali ne dovolj uspešnega dela v
marksističnem izobraževanju.
Ko v dneh po smrti tovariša Kardelja milijoni v naši republiki
in Jugoslaviji izražajo svojo žalost in priznanje njegovemu
delu, je pretresljivo in značilno obenem, kako, lahko rečemo,
vsakdo identificira svoje želje in predstave o boljšem svetu ter
najbolj žgočih nalogah z delom in življenjskimi stremljenji
tovariša Kardelja. Tudi ob dnevih žalovanja ob težki izgubi
tovariša Kardelja se ponovno na poseben in pretresljiv način
manifestira plebiscitarna privrženost naših delovnih ljudi in
občanov stvari socialističnega samoupravljanja in neuvrščeni
politiki. Obenem se kaže, kako tudi v svetu vse globlje prodira
zavest o pomenu izkušenj razvoja socialistične samoupravne
in neuvrščene Jugoslavije tako za reševanje ali izhod iz najbolj žgočih sodobnih problemov, kakor tudi za perspektivo
človeštva.
Zato stojijo s toliko večjo zahtevnostjo in odgovornostjo vsa
ta vprašanja pred delegatsko skupščino in njenimi zbori
skupno z zbori samoupravnih interesnih skupnosti, pred političnimi izvršnimi in upravnimi organi, pred družbeno političnimi organizacijami in društvi doma, v zamejstvu in drugod po
svetu, pred Akademijo znanosti in umetnosti, pred univerzami
in prav tako pred institucijami, ki zagotavljajo ustavnost in
zakonitost ter varujejo pravice in enakopravnost občanov in
samoupravnih organizacij in skupnosti. Postavljajo se skratka
tudi danes pred nas pred tukaj zbranim splošnim zborom
najodgovornejših institucij našega družbenopolitičnega sistema in življenja in njihovih delegatov in predstavnikov, ki
smo se zbrali, da se z globokim spoštovanjem in ljubeznijo
poklonimo delu in življenju tovariša Edvarda Kardelja.
Po opredelitvi tovariša Kardelja predstavljajo delegatske
skupščine obliko izvajanja neposredne oblasti delavskega
razreda in vseh delovnih ljudi, s katero se delavski razred
osvobaja sam, ker ga tudi nihče drug v njegovem imenu ne
more osvoboditi. V njihovi današnji obliki predstavljajo delegatske skupščine prav gotovo tisto demokratično obliko diktature proletariata, to je vladavine ogromne večine delovnih
ljudi nad neznatno manjšino različnih od oblasti odstranjenih
izkoriščevalcev in politikantskih manipulantov z interesi delovnih ljudi in narodov, vladavine, ki v nepretrganem toku
naše revolucije uresničuje in razvija poslanstvo Pariške komune in najboljša izročila velike Oktobrske revolucije in Leninovih sovjetov deputatov delavcev, kmetov in rdečearmejcev.
V delegatskih skupščinah kot obliki demokratične_oblasti,
sporazumevanja o skupnih interesih in zagotavljanja človekovih pravic in človekove svobode, ki jo lahko omejuje edino in
samo prav taka svoboda drugih, gleda vsak revolucionar
svoje zadoščenje in uspeh in v realnosti družbenih odnosov
utemeljeno potrditev smisla vseh odrekanj, revolucionarnih
naporov in tudi žrtev tisočev najboljših in najbližjih, ki so dali
življenja za zmago revolucije. Še zlasti pa to velja za življenjsko delo in entuziazem Edvarda Kardelja, sina proletarške
družine, že kot učiteljiščnika člana SKOJ in člana Komunistične partije več kot 50 let.
Delegatske skupščine se zato lahko najbolj prepričljivo
oddolžijo delu tovariša Edvarda Kardelja in njegovim glavnim
revolucionarnim živeljenjskim smotrom, če bodo ob ugotavljanju, usklajevanju in reševanju družbenih protislovij v pluralizmu samoupravnih interesov resnično delovale kot uskla3

jena celota vseh njihovih zborov, skupno z zbori samoupravnih interesnih skupnosti in z vključevanjem znanosti, strokovnosti ter ustvarjalnih pobud posameznikov.
In prav tako bo naša najgloblja oddolžitev vsem njegovim
naporom, ki jih je vgradil v delo, krepitev in -razvoj Komunistične partije oziroma Zveze komunistov Jugoslavije in Slovenije, ustanovitev in uveljavljanje Osvobodilne fronte oziroma
Socialistične zveze delovnega ljudstva kot najširše fronte, v
kateri se svobodno izraža in konfrontira ter usklajuje pluralizem vseh samoupravnih, torej tudi političnih interesov, v
razvoj in uveljavljanje vloge Zveze sindikatov in Zveze socialistične mladine, če bodo tudi te organizacije s svojim delom
zagotavljale, da bodo v delegatskih skupščinah prihajali do
veljave in se usklajevali resnični in nepotvorjeni temeljni interesi delavcev TOZD in delovnih skupnosti, kmetov v zadrugah,
zadružnih enotah in vaseh oziroma obratih za kooperacijo,
intelektualnih delavcev, ustvarjalcev in poustvarjalcev v njihovih združenjih in društvih, obrtnikov in drugih delavcev, ki
delajo s sredstvi v osebni lastnini; in če bomo zagotovili tudi v
obratni smeri vpliv delegatov in delegacij na podlagi sporazumov, dogovorov in sklepov delegatskih skupščin na njihovo
delegatsko osnovo v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, da bodo združevale in vključevale vse svoje razpoložljive sile za uresničevanje dogovorjene politike in izpolnjevanje sprejetih obveznosti in odgovornosti. Naj ob tej priložnosti omenim samo sledeča osnovna vodila revolucionarnega dela in boja tovariša Kardelja, katerih izpolnjevanje je
prav gotovo častna obveznost in dolžnost delegatske skupščine in vseh organov in organizacij naše republike in vseh
občanov.
Prav iz te govornice je pred dobrimi sedmimi leti na konferenci Zveze komunistov Slovenije označil kot osnovno družbenoekonomsko značilnost demokratične oblasti delavskega
razreda in vseh delovnih ljudi — odločanje in razpolaganje z
minulim delom ter uveljavljanje medsebojnih pravic in obveznosti na njegovi osnovi in kot pogoj, da legendarni Cankarjev
hlapec Jernej, simbol izkoriščanja in brezpravja, izvojuje in
uveljavi svojo pravico. To stoji pred nami tako kot neposredna
naloga samoupravnega organiziranja delavcev v TOZD, preseganja še vedno osamosvojenega in odtujenega odločanja o
dohodku v mnogih delovnih organizacijah in sestavljenih
organizacijah združenega dela in zlasti v bankah, ter v odnosih med proizvodnjo in trgovino, kakor tudi v nerazviti svobodni menjavi dela v odnosih med delavci družbenih služb in
uporabniki njihovih storitev.
Naj dalje spomnim na njegovo veliko delo, ki ga je vgradil v
vlogo in razvoj komunalnega sistema v samoupravni družbi,
da bi komuna resnično zaživela v vsej raznovrstnosti mnoštva
samoupravnih interesov kot samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost in področje najširšega usklajevanja
interesov in sporazumevanja tako v komuni sami med samoupravnimi organizacijami in skupnostmi kot tudi med občinami
ob njihovi popolni odprtosti. V komuni naj se torej odioča in
sporazumeva o razporejanju celote dohodka delavcev vsake
TOZD v funkciji povečevanja produktivnosti dela, tako kot to
zahteva družbena narava dohodka. V komuni naj prihaja tudi
do ukrepov državne oblasti in prisile, če bi bile ogrožene
samoupravne in druge pravice in obveznosti ter enakopravnost delovnih ljudi in samoupravnih organizacij in skupnosti.
Poudarim naj dalje in opozorim še na tisto trajno silnico v
položaju slovenskega naroda - naroda proletarca, ki velja tudi
v današnjem, na odnosih,ravnotežja do zob oboroženih velikih sil in blokov zgrajenem svetu in to v nič manjši meri kot v
času, ko je tovariš Kardelj kot Sperans pisal »Slovensko
narodno vprašanje.« To je, da jfe bodočnost Slovencev, njihov
obstoj in svoboden razvoj odvisen od njihovega lastnega boja
in pripravljenosti nanj, od boja za zmago socializma v svetu in
njegovega demokratičnega razvoja, od velikega boja proletarcev in modernega delavskega razreda vseh dežel proti imperializmu in vsem oblikam hegemonije v uresničevanju zgodovinske vloge delavskega razreda; da je odvisen torej od neločljive povezanosti našega naroda z revolucionarnim delavskim
gibanjem v svetu in še posebej z delavskim razredom drugih
republik in pokrajin v enakopravni skupnosti bratskih narodov in narodnosti Jugoslavije. V našem političnem delu se
moramo ravnati po njegovi nezlomljivi energiji v prizadevanjih, da se vse, kar je naprednega in ustvarjalnega v Sloveniji
in Jugoslaviji, poveže in združuje s silami napredka v svetu, z
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njihovim revolucionarnim bojem in z bojem dežel v razvoju V
skladu s tem je posvečal vso skrb in pozornost razvoju jugoslovanske ljudske armade in prav tako tudi razvoju in izpopolnjevanju sistema družbene samozaščite in splošnega ljudskega odpora.
In končno naj_ poudarim še eno lastnost, ki je odlikovala
njegovo bogato človeško osebnost revolucionarja, humanista
in političnega delavca. To je bila organska zasidranost njegovega dela in življenja v kulturi in kulturnem ustvarjanju Ne
samo, da je bil izreden poznavalec in ljubitelj vsega umetniškega ustvarjanja, tudi njegovo delo je bilo usmerjeno na to,
da se ustvarjajo skladno z razvojem naše materialne rasti tudi
splosni pogoji, da postane kulturna aktivnost in ustvarjanje na
področju kulture življenjska potreba vsakega delovnega človeka, umetniške stvaritve in dosežki kulture v najširšem smislu pa ne samo dostopni vsakemu človeku za njegovo osveščanje in neprestano plemenitenje njegove osebnosti, temveč
tudi trajna spodbuda njegove ustvarjalnosti. V kulturnem
ustvarjanju je videl osvobajanje človeka v izpolnitvi te naloge
socialističnega družbenega razvoja v vsej njeni celovitosti je
videl tudi uresničenje vizije družbe osbobojenega človeka,
komunistične družbe kot carstva svobode. Zato je vztrajno
razkrinkoval zlagani humanizem, ki razglaša za glavni vzrok
odtujenosti in potrošniškega ponašanja industrializirani svet
in moč, ki jo predstavljajo razvite proizvajalne sile z njihovimi
ekonomskimi zakonitostmi, ne pa preživele družbene odnose,
melomeščanski samozadovoljni in nacionalni egoizem ter
zapiranje vase ter revščino in zaostajanje v razvoju celih
kontinentov. Od tod tudi njegovo globoke* spoštovanje in
ljubezen do kulturne dediščine in njegova odločnost v zaščiti
spomenikov naše zgodovine in kulture. Od tod tudi njegova
skrb za varstvo in razvoj okolja in človekove sredine ter
zaščito prirodnih lepot.
S skupnimi napori in sistematičnim delom nas vseh moramo zagotoviti, da bo uresničevanje velikih izročil tovariša
Kardelja postalo glavna vsebina dela in glavna skrb vseh
občanov in delovnih ljudi delegatskih skupščin, da bodo
delegatske skupščine dejansko nastopale in delovale kot neposredna oblast in vladavina delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bodo torej osvobodile pritiska popolnoma
drugačnih vprašanj in nalog, ki po svoji naravi spadajo v
odgovornost samih samoupravnih organizacij in skupnosti ali
ustreznih politično izvršnih in upravnih organov.
Tudi jaz čutim, tako kot vsi v teh dneh, kako revno in
nepopolno je vse, kar človek reče o tako bogati osebnosti,
njenem življenju in delu. Pri tem nas lahko pomiri samo
dejstvo, da govori o njegovem delu in njegovih rezultatih sam
obstoj in razvoj socialistične Jugoslavije, njenih narodov in
narodnosti in posebej našega naroda, govorijo humane
osnove samoupravnih družbenih odnosov in položaja človeka, ki se vse bolj utrjujejo in razvijajo, govori tudi moč,
ugled in vloga Jugoslavije v svetu.
Ob zaključku naše žalne svečanosti naj mi bo dovoljeno, da
izrečem tovarišici Pepci Kardeljevi in vsem njegovim najbližjim globoko sožalje nas vseh, vseh delovnih ljudi in občanov
Slovenije in institucij, ki jih predstavljamo. Izreči moram ne
samo naše sožalje, ampak tudi naše globoko občudovanje,
spoštovanje in zahvalo za vso požrtvovalnost in skrb, za
junaško prenašanje in premagovanje tudi lastnega trpljenja in
bolečin. To je bilo zanj, za njegovo delo in ustvarjanje nepopisnega in odločilnega pomena. Dajalo mu je moči, da je zahrbtnost bolezni in težave zdravljenja tako junaško prenašal
in da je kljub bolezni ne samo opravljal delo po svojih odgovornostih, ampak tako kot takrat, ko je bil še zdrav, naredil še
mnogo več. To mu je omogočilo, da je prav v tem času napisal
dela, ki bodo ostala še dolgo temeljna dela sistema socialistične samoupravne demokracije in trajna šola večno žive
ustvarjalne uporabe marksizma. To je tudi omogočilo njegovim prijateljem, soborcem in sodelavcem mnoga srečanja z
njim ter njegovo udeležbo, ki je dvignila svečano razpoloženje
na mnogih proslavah znamenitih dni naše zgodovine in revolucije ter delovnih-zmag, za kar smo vam še posebej hvaležni.
Enako se moramo v imenu nas vseh zahvaliti za sistematično
in požrtvovalno delo konziliju zdravnikov in vsem zdravstvenim delavcem mnogih inštitucij, ki so ga vsa ta leta opravljali z
vso odgovornostjo in največjo osebno zavzetostjo.
Slava in hvala tovarišu Edvardu Kardelju!
Slava njegovemu življenju in delu!
poročevalec

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
5. in 7. februarja 1979

Družbenopolitični
zbor,
Zbor združenega dela in Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
so na sejah zborov 5. oziroma
7. februarja 1979 obravnavali:
- problematiko varstva narave in kulturne dediščine s
predlogi ukrepov.
Vsi
trije
zbori
so
sprejeli - predlog za izdajo
zakona o naravni in kulturni
dediščini (Družbenopolitični
zbor je sprejel stališča);
- predlog za izdajo zakona
o samostojnih umetnikih
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča).
Na predlog Družbenopolitičnega zbora je bila ustanovljena medzborovska skupina
za sodelovanje pri pripravi in
za spremljanje priprave zakona o samostojnih umetnikih. V
skupino so bili imenovani:
Ciril Zlobec in Jože Marolt iz
družbenopolitičnega zbora;
Stane Kolar in Vilma Manček iz Zbora združenega dela;
Vid Štempihar in Slava Marinček iz Zbora občin.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona
o narodnih parkih, krajinskih
parkih in naravnih rezervatih;
- predlog za izdajo zakona
o spominskem parku Trebče-Kumrovec;
- osnutek zakona o skladih
skupnih rezerv;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanju kmetov z osnutkom zakona;
- predlog zakona o plačevanju doplačiine poštne

znamke »Vili. Mediteranske
igre, Split, 1979. leto«;
- predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v
letu 1979;
- oceno Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ob
presežkih v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti s predlogi
ukrepov za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov;
- informacijo o poplavah v
Socialistični republiki Sloveniji od 28. do 30. januarja letos.
Oba zbora sta dala soglasje
k: - osnutku zakona o posebni davščini za izravnavo
davčne obremenitve uvoženega blaga,
soglasje pa nista dala
k: - osnutku zakona o posebni taksi na uvoženo blago.'
Na predlog Skupščine mesta
Ljubljana sta oba zbora umaknila z dnevnega reda obravnavo:
- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju;
- predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o
upravnih taksah;
- predloga za izdajo zakona o spremembi 9. člena zakona o rudarstvu.
Zbor združenega dela je
sprejel tudi;
- sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže terzunanjetrgo-

OCENA

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI:
Zbor združenega dela:
Marija Zupančič-Vičar, Vilma Manček, Rudi Nadiževec,
Marjan Mozetič, Matija Žgajnar, Anica Šetinc, Irena Kernelj Jože Gluk, Vincenc Resman, Pavel Dimitrov, Franc
Vehovar, Andrej Ujčič, Milica Ozbič, Franc Cvetko, Dušan
Kveder, Andrej GraGrahor, Franka Balantič, Milan Znidarič, Silva Maljevac, Vojko Turel, Štefan Sambt, Boris Zidarič, Marko Vraničar, Pavel Erjavec, Ivan Kunčič, Janko
Muraus, Franta Koiiiel, Milena Rakčevič, Ivica Kavčič,
Savo Vuk, Dušan Šinigoj, Stane Kotnik.
Zbor občin:
Andrej Ujčič, Branko Weixsler, Tone Mikeln, Peter Ivanuša, Vida Brumen, Franc Svetelj, Saša Černej, Vlado
Ovčar, Ivan Fabjan, Branko Pagon, Martin Božič, Maver
Jerkič, France Zupan, Albert Jakopič-Kajtimir, Darko Bizjak, Stanko Rebernik, Igor Vandot, Bruno Ciglič, Franc
Bricelj, Jože Gornjec, Berta Ravnikar, Zvone Draksler,
Rudi Stopar, Milojka Virant, Rudi Kropivnik, Adrijan Berlot, Milica Ozbič, Albin Levičnik, Bojan Ušeničnik.
Družbenopolitični zbor:
Andrej Ujčič, Jože Marolt, Zoran Polič, Ciril Zlobec,
Ludvik Golob, Miran Potrč, Mara Žlebnik, Marko Bule.
vinskih kadrov doma in v tujini.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi programe
dela zborov za leto 1979.
Vsi trije zbori so sprejeli
še: - predlog odloka o izvolitvi dr. Svetozara Poličaza sodnika Vrhovnega sodišča SR
Slovenije;
- predlog odloka o izvolitvi
sodnikov Sodišča združenega
dela SR Slovenije; za sodnike
so bili izvoljeni: Franc Baškovič, Alojz Batič, Cvetka Benetek, Konrad Bezjak, Miran Bizjan, Marjan Blokar, Jože Bohinc, Venceslav Bohinec, Stanislav Brodarič, Miha Butina,
Jože Černezel, Marija Dobovišek, Anton Gantar, Majda Groleger, Alojz Hiti, Miloš Janša,
Jože Jarkovič, Veronika Kastelic, Vlado Kitek, Anton Kristl,

..

Bogdan Krivec, Edvard Kupčič, Stojan Makovec, Karel
Peček, Srečko Perčič, Jože
Petrovič, Otmar Sekavčnik,
Marjan Smolnikar, Marjeta
Strban, Hermina Šefer, Franc
Štiglic, Jože Šuštar, Milan Tribušon, Anton Turnšek, Vili
Ulaga, Adam Vahčič, Milan
Vidmar, Pavel VVeiriberger, Peter Zamuda, Ivan Žunič;
- predlog odloka o razrešitvi Dragana Mozetiča dolžnosti namestnika republiškega
sekretarja za finance.
Zbor občin pa je sprejel tudi:
- predlog odloka o razrešitvi Jerneja Vrhunca dolžnosti
sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije in
- predlog odloka o imenovanju Antona Jerovška za sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije.
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Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob presežkih
v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih
dejavnosti s predlogi ukrepov za uskladitev obveznosti
TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov
i
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samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti.
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dejavnosti približno 1517 mio din, od tega zneska pa je 837
mio din že upoštevanih pri določanju obveznosti TOZD po
samoupravnih sporazumih za leto 1979, ostanek presežkov
bo ob zaključnih računih po ocenah znašal 680 mio din
Izvršni svet se s pojavom presežkov v SIS srečuje že nekaj let
Nastanek presežkov povzroča obstoječi sistem zagotavljanja
sredstev v največjem obsegu z avtomatizmom na osnovi BOD,
kakor tudi gibanja v gospodarstvu, predvsem osebnega dohodka, ki se ne odvijajo v planskih okvirih.
Zaradi odstopanj od sprejete politike na področju delitve
ustvarjenega dohodka v letu 1978, predvsem pa v skrbi za
širitev materialne osnove TOZD, je bil Izvršni svet pri ocenjevanju stanja mnenja, da predloži za današnjo sejo Skupščine
SR Slovenije zakon, ki bi ga obravnavali po hitrem postopku.
V njem bi predlagal konkretne ukrepe za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. Zaradi krepitve odgovornosti neposrednih nosilcev sporazumevanja kot tudi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki morajo ob zaključnih računih dati poročila uporabnikom o uresničevanju
programov, o obveznostih in odgovornostih sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, je Izvršni svet v
dogovoru z družbenopolitičnimi organizacijami zaenkrat odstopil od te namere.
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti ki
združujejo sredstva iz dohodka TOZD (Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Skupnost starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije) so na pobudo
Izvršnega sveta že julija lani ob ugotovitvi, da se sredstva
hitreje natekajo, kot je bilo planirano, sprejel ukrepe za uskladitev dotoka z dogovorjenimi sredstvi. Tako sta Izobraževalna
skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije sprejeli sklepe o prenehanju plačevanja prispevkov za zadnje
mesece v letu 1978 ter temu primerno tudi znižale povrečno
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so SIS pri izračunavanju
prispevnih stopenj upoštevale tudi takratne ocene možnih presežkov
ter temu primerno znižale prispevno stopnjo. Hkrati so v
samoupravnih sporazumih zavezujoča določila, da bodo samoupravne interesne skupnosti presežke, ki bi nastali preko
teh ocen oziroma bi jih presegali, vrnile uporabnikom
Na osnovi navedenega Izvršni svet meni, da je potrebno
zagotoviti izvajanje sprejetih obveznosti in odgovornosti izha-

jajočih iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov v zvezi
s presežki in zato predlaga Skupščini SR Slovenije da
sprejme naslednje sklepe in priporočila:
"J' Samoupravnim interesnim skupnostim na ravni republike, katere združujejo sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela na osnovi dohodka se priporoča, da
najkasneje do 15. 2. 1979 ugotovijo in uskladijo z RS za
finance in Zavodom SRS za družbeno planiranje višino presežkov m na tej osnovi sprejmejo ustrezne ukrepe o poračunu
presežkov tako, da jih bodo temeljne organizacije združenega
dela lahko upoštevale že v zaključnih računih za leto 1978.
Izvršni svet pripbroča, da se sredstva iz zmanjšanih obveznosti uporabijo za razširitev materialne osnove temeljnih oraanizacij združenega dela.
2. Samoupravnim interesnim skupnostim, ki združujejo
sredstva na osnovi BOD se priporoča, da prav tako izkažejo
višino presežkov, o tem seznanijo TOZD in zbore združenega
dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter sprejmejo znižane prispevne stopnje od 1. 4. 1979 dalje.
Hkrati sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da se
bodo presežki nastali iz teh virov dosledno vrnili temeljnim
organizacijam združenega dela.
Samoupravne interesne skupnosti na ravni republike naj v
roku 10 dni organizirajo posvetovanja z občinskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi v zvezi z izvajaniem navedene naloge.
3. SDK naj v skladu s svojimi pristojnostmi spremlja in
ocem izvajanje teh določil iz samoupravnih sporazumov o
temeljih planov in o svojih ugotovitvah obvesti skupščine
družbenpolitičnih skupnosti.
4. Družbeni pravobranilci samoupravljanja naj spremljajo
izvajanje dogovorjenih obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih pianov ter v skladu s svojimi pristojnostmi
ukrepajo v primerih, ko se določila samoupravnih sporazumov ne spoštujejo.
5. Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme
sklep, da ji samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti predložijo v marcu 1979 poročila o uresničevanju
1 teh
sklepov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi
pristojnostmi preučil in ocenil tudi stanje na drugih področjih'
združevanja sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih z
vidika uresničevanja z družbenim planom sprejete politike ter
bo o tem obvestit Skupščino SR Slovenije.
V zvezi z vprašanjem, ki ga je danes predložila skupina
delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša, menim, da so
v podani oceni vsebovani odgovori na vsa vprašanja.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
ocene Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o presežkih v samoupravnih
interesnih skupnostih za družbene dejavnosti s predlogi ukrepov za uskladitev
obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev sprejetih s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov

Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 14. seji dne 7. februarja
1979 obravnaval oceno Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o presežkih v
samoupravnih interesnih skupnostih za
družbene dejavnosti s predlogi ukrepov
za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s sa6

moupravnim sporazumom o temeljih
planov in na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije se strinja z oceno Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s
presežki v samoupravnih interesnih
skupnostih za družbene dejavnosti in

podpira predlagane ukrepe Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnim
sporazumom o temeljih planov.
2. Samoupravne interesne skupnosti
družbenih dejavnosti naj predložijo v
marcu 1979 Skupščini SR Slovenije poročila o uresničevanju predlaganih sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
poročevalec

Zbor občin
Zbor občin soglaša z oceno Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o presež-

kih samoupravnih interesnih skupnosti
za družbene dejavnosti in sprejema sklepa in priporočila s predlogi ukrepov za

uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnim sporazumom o temeljih planov

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o naravni in kulturni dediščini

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 14. seji dne 7. februarja
1979 obravnaval predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini in na
podlagi drugega odstavka 261. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
1, Predlog za izdajo zakona o naravni

in kulturni dediščini se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
osnutka zakona naj upošteva stališča
Družbenopolitičnega zbora, pripombe,
predloge in stališča, dana ob obravnavah
predloga za izdajo zakona o naravni in
kulturni dediščini in problematike varstva naravne in kulturne dediščine v

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-7. 2.1979
Problematika komasacij kmetijskih
zemljišč
Delegatu Sever Vladu, vodji
delegacije za gospodarsko področje 38. okoliša ZZD Skupščine SR Slovenije, je na postavljeno delegatsko vprašanje
v zadevi o »problematiki komasacij kmetijskih zemljišč«,
odgovoril Lojze Senegačnik,
pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
V letu 1973 je bil v Sloveniji
sprejet zakon o kmetijskih
zemljiščih, ki je urejal tudi
vprašanje prostorsko-urednitvenih operacij in med njimi
tudi komasacije. Opredelitev
zakonske .podlage za pristope
k zložbam zemljišč je bila nujna zaradi velike razparceliranosti kmetijskih zemljišč, kar
je ena temeljnih ovir za hitrejši razvoj modernizacije kmetijske proizvodnje na večjem
delu razpoložljivih kmetijskih
zemljišč v Sloveniji. Navajamo samo podatek, da je povprečna velikost parcele obdelovalnega zemljišča v Sloveniji komaj 50 a in niso redki
primeri, da ima kmečko gospodarstvo zemljišče v 40 ali
celo v 60 parcelah. Zategadel
je vprašanje, kaj smo v obdobju petih let uresničili v pogledu zložbe zemljišč zelo
upravičeno.
V obdobju 1973-78 je bilo
končanih 478 ha komasacij
kmetijskih zemljišč in sicer v
poročevalec

občinah Ljutomer in Križevci.
Ta zemljišča so že vključena v
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. V postopku
izvajanja komasacije je trenutno 1200 ha, in sicer na območju občine Ljutomer, Ptuj
in Murska Sobota. Te komasacije bodo končane v letu
1979/80. Poleg tega velja
omeniti, da se zelo intenzivno
vršijo priprave za izvajanje
komasacij v osmih občinah
SV Slovenije (Maribor, Lenart,
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava, Slovenska Bistrica in Ormož), in sicer v obsegu 9400 ha. Poudariti je treba,
da so oziroma bodo te komasacije izvršene v večini na
melioriranih kmetijskih zemljiščih. To pomeni, da na ostalih kmetijskih zemljiščih v pogledu komasacij nismo dosegli vidnejših premikov, čeprav
obstajajo velike potrebe in
možnosti.
Na osnovi tega lahko ocenimo, da so v tem obdobju v
pogledu komasacij doseženi
sorazmerno dobri konkretni
rezultati, če upoštevamo, da
pred tem petnajst let ni bilo
praktično nobene aktivnosti
na področju komasacij in da
zahtevajo priprave in izvedba
komasacij dolgoročnejše in
temeljite strokovne ter družbenopolitične priprave ter aktivnost v občini oziroma kra-

skupščinskih delovnih telesih, ki so navedena v njihovih poročilih in ostalih gradivih ter pripombe, dane v razpravi na
seji zbora. Pri pripravi osnutka zakona o
naravni in kulturni dediščini naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije upošteva
tudi zaključke in predloge ukrepov, ki
izhajajo iz informacije o problematiki
varstva narave in kulturne dediščine.

IN DELEGATOV

jevnih skupnostih. To dokazuje tudi dejstvo, da so se v tem
obdobju začele porajati iniciative za izvajanje komasacij. Ne glede na povedano
menimo, da bi v tem obdobju
lahko bili pri izvajanju komasacij uspešnejši. Upoštevajoč
dejstvo, da so vsa pravnolastninska in druga pomembna vprašanja razrešena in da
ni problem pri zagotavljanju
finančnih sredstev za izvedbo
komasacij. Smatramo, da je
osnovni vzrok zaostajanja v
tem, da se neposredno zadolženi nosilci priprav in izvedbe
komasacij, zlasti v nekaterih
občinah, premalo zavedajo
zahtevnosti teh priprav, ki zahtevajo skupno in enotno akcijo kmetijskih organizacij,
kmetijskih zemljiščih skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti in organizacij v občini, krajevnih skupnosti, itd.
To pomeni, da je za dosega-

nje vidnejših premikov na področju zložbe kmetijskih zemljišč potrebno ob bistveno
večji iniciativnosti in angažiranosti strokovnjakov v kmetijskih organizacijah in kmetijskih zemljiških skupnostih
doseči tudi, zlasti pa večjo
angažiranost, interes občin,
krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij.
Tam, kjer so šli po tej poti, se
že kažejo dobri rezultati.
Detajlnejše poročilo o izvajanju celovite zemljiške kmetijske politike v obdobju
1973-77, konkretni predlogi
za dopolnitev in spremembe
zakona o kmetijskih zemljiščih, pa so podani v »oceni
izvajanja zakona o kmetijskih
zemljiščih«, ki je priložen
predlogu za izdajo (1. 3. 1978)
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Skupščina SR Slovenije, št. ESA 1081).

Kdaj bodo izpolnjene obveznosti
republike do predloženih zahtevkov?
Skupine delegatov v zboru ljanja s sredstvi solidarnosti
združenega dela Skupščine doseči, da z delom solidarSR Slovenije - področje kme- nostnih sredstev zbranih na
tijstva okoliš 7 Murska Sobota območju občine, razpolaga
je postavila naslednji delegat- njihov organ?
Na vprašanje je odgovorila
ski vprašanji:
Kdaj bodo izpolnjene obvez- Marija Župančič-Vičar, repunosti republike do predloženih bliška sekretarka za urbanizem:
zahtevkov?
Na prvo vprašnje je odgoAli Izvršni svet SR Slovenije
meni, da bi bilo koristno s voril tov. Ivo Marenk, republispremembo zakona o obliko- ški sekretar za kmetijstvo,
vanju sredstev solidarnosti za gozdarstvo in prehrano na 12.
odpravljanje posledic naravnih seji družbenopolitičnega zbonesreč in družbenega dogovo- ra Skupščine SR Slovenije,
ra o načinu uporabe in uprav- dne 25. 12. 1978. V skladu s

sklepom, ki ga je na tej seji
sprejel družbenopolitični zbor
je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije še isti dan predložil
zboru združenega dela in zboru občin Skupščine SR Slovenije v sprejem odlok o dotaciji
in kreditih za odpravo posledic neurja in toče v letu 1978
po hitrem postopku, oba zbora pa sta odlok sprejela. S
tem odlokom je bila dana
možnost, da je republika izpolnila obveznost do regresiranja semen in mineralnih
gnojil in zaščitnih sredstev ter
krmil za prvo fazo ukrepov za
oblažitev posledic neurja in
toče: za drugo fazo ukrepov
(regresiranje jesenske in spomladanske setve), pa je potrebno zagotoviti sredstva solidarnosti, ki pa še niso združena na računu sredstev solidarnosti SR Slovenije, ker postopek združevanja še poteka, bo pa zaključen v mesecu
februarju letos.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je ob pripravi informacije o delovanju enotnega
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč
opozoril na sedanjo ureditev
zagotavljanja solidarnostnih
sredstev za odpravo posledic
večjih naravnih nesreč. Predlagal je možnost dopolnitve
zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter družbenega dogovora o načinu porabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti v
tem smilu, da bi Izvršni sveti
občin in republike lahko samostojno razpolagali z dogovorjeno višino sredstev, ki bi
jih v primeru naravne nesreče
lahko samostojno in v skladu
z dogovorom uporabili za nujne intervencije. Pobuda za tako ali drugo ustrezno ureditev
hitrega koriščenja sredstev
splidarnosti v primeru večjih
naravnih nesreč je bila dana v
odboru podpisnikov družbe-

nega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi za nosilca nadaljnje razširitve zato, ker je vsota zahtevkov
poliamidnih vlaken v Jugosla- posameznih republik in avtosolidarnosti. Ob razpravi o viji.
Mimo dogovorov v GZJ in nomnih pokrajin občutno večpredloženem gradivu v druž- srednjeročnih
planskih doku- ja od skupno dogovorjene kobenopolitičnem zboru na seji mentov, se v Jugoslaviji
pojav- ličine. Iz tega razloga je bilo
dne 20. 10.1978 taka ureditev ljajo nove investicije v PA
vla- na Zveznem komiteju za enerni dobila podpore z utemelji(kar tri nove tovarne), kar getiko in industrijo, kjer je potvijo, da ni potrebe, da bi odli- kna
vali sredstva temeljnih orga- bo povzročilo, da bo prišlo iz tekalo medrepubliško vskladeficitarne proizvod- jevanje, predvideno, da bi
nizacij združenega dela pre- sedanje
nje do hiperprodukcije PA vla- vsklajevanje med republikami
dno ne nastane potreba po ken
na jugoslovanskem trži- in pokrajinama izvršila Gouporabi teh sredstev. Potreb- šču. Tako
Julon, ki spodarska zbornica Jugoslano je opozoriti, da sredstva je že v teku,. Investicijo
podpira slovenska vije sporazumno z investitorji.
solidarnosti, ki jih oblikujemo in jugoslovanska
tekstilna in- Zaradi različnih vzrokov pa v
v skladu s citiranim zakonom,
ki je tudi sklenila sa- okviru Gospodarske zbornice
predstavljajo republiško soli- dustrija,
moupravni sporazum o združi- Jugoslavije ta sporazum ni bil
darnost tako napram posa- tvi
530 mio din sredstev, spo- dosežen.
mezni občini ali več občinam
razum pa je doslej podpisalo
Glede vprašanja, kako bo
kot tudi napram drugim repu- 25
OZD iz Slovenije, Hrvatske, ukrepal Izvršni svet skupščiblikam.
Drugi inve- ne SR Slovenije, je treba opoSredstva tudi niso predvi- BiH in Vojvodine.
programi v PA vlakna mniti, da ni zveznih predpidena za odpravo posledic ne- sticijski
posredno po nastali nesreči, se financirajo izključno na kre- sov, ki bi prepovedovali planipač pa predvsem za odpravo ditni osnovi in brez soglasja ranje in izvajanje investicij v
tekstilne indu- posameznih republikah in avškode, ki je nastala ob narav- zainteresirane
kot porabnika PA vla- tonomnih pokrajinah, odpravni nesreči. Sredstva solidar- strije,
nosti, ki jih oblikujemo v skla- ken, kar povzroča neenake po- ljeno pa je tudi obvezno evidentiranje investicij. Pri tem
du s citiranim zakonom tudi goje investiranja.
Kaj bo storil Izvršni svet pa opozarjamo na družbeno
niso edina sredstva, ki se lahSRS,
kot
eden
odgovornih
podporo v obliki raznih dogoko uporabijo za te namene in
podpisnikov dogovora, da bo vorjenih olajšav (carine in
znašajo običajno manjši del doseženo
dosledno spoštova- uvozne dajatvo pri uvozu
sredstev za odpravo nastale
škode. Letno se izloči na ra- nje srednjeročnih planskih do- opreme, krediti, uvozna sočunih temeljnih organizacij kumentov, enakost pogojev in- glasja, davek iz dohodka
vestiranja (združevanja sred- TOZD in davek na promet...)
združenega dela in skupščin stev)
na enotnem jugoslovan- pri izvajanju tistih obveznosti
občin 209,414.000,00 din solidarnostnih sredstev, medtem, skem tržišču, in da ne bo pri- in investicij, ki so konkretno
ko znašajo posledice narav- hajalo do podvajanja proizvo- opredeljene v dogovorih.
Povečanje zmogljivosti za
nih nesreč, ki prizadenejo SR dnih zmogljivosti.
Na vprašanje je dogovoril proizvodnjo poliamidnih vlaSlovenijo v enem letu mnogo Peter
Tribušon, pomočnik di- ken v Sloveniji, v okviru Jugovečjo vsoto.
Izvršni svet
rektorja zavoda SR Slovenije tekstila - tozd Yulon, od 2000
Skupščine SR Slovenije bo za
družbeno planiranje.
na 12.000 ton v letu 1980, je
neglede na gornje ugotovitve
V družbenem planu Jugo- vključeno v Dogovor o temeponovno proučil potrebo in slavije
za obdobje 1976-1980 ljih družbenega plana SR Slomožnost spremembe oziroma so opredeljene
dejavnosti po- venije za obdobje 1976-1980.
dopolnitve obstoječe ureditve sebnega
pomena. To so de- S tem se je projekt uvrstil med
uporabe solidarnostnih sred- javnosti, ki
imajo p6men za prioritetne naloge v tem petstev za odpravljanje posledic
dogovorjene letnem obdobju v Sloveniji ter
naravnih nesreč in ob ponov- uresničevanje
ni razpravi informacije o delo- politike razvoja države v dobi je kot tak že deležen določeleta 1976 do leta 198C, za nih ugodnosti (krediti, uvoz
vanju enotnega sistema orga- od
se republike in avtono- opreme in drugo...).
nizacije, odgovornosti in ob- katere
Izvršni svet skupščine SR
veznosti v primerih naravnih mni pokrajini zavezujejo, da
nesreč v Skupščini SR Slove- bodo v mejah svojih ustavnih Slovenije meni, da je edina
pravic
sprožile
aktivnost
in
pot, ki bo peljala do vsklajenije predlagal, da se Skupščina SR Slovenije do tega vpra- ustvarjale pogoje za njihov vanja investicij, proizvodnje
v okvirih, dogovorjenih in prodaje, medsebojno dogošanja opredeli že v okviru te vrazvoj
posameznih dogovorih o os- varjanje. Pri pomembnejših
razprave.
novah družbenega plana Ju- investicijah, zlasti v bazni ingoslavije.
dustriji, je pomembno, da soMed take dejavnosti sodi delujejo proizvajalci in porabKdaj dosledno spoštovanje
tudi bazna kemija, za katero niki materiala s skupnimi vlaje bil septembra 1976 leta s ganji, po možnosti na dohodsrednjeročnih planskih dokumentov?
strani izvršnih svetov republik kovnih odnosih. V konkretin pokrajin podpisan Dogovor nem primeru je Jugotekstil Skupina delegatov za gospo- obveznost je, da v tem plan- o temeljih družbenega plana Yulon tudi tako postopal in
darsko področje 37. okoliš skom obdobju v okviru Julona, Jugoslavije za razvoj proiz- sklenil z 28 porabniki iz cele
Ljubljana-Moste-Polje je za- poveča obseg proizvodnja PA vodov bazične kemije v ob- države samoupravni sporastavila naslednje delegatsko Vlaken za novih 10.000 ton let- dobju od leta 1976 do leta zum o skupnih vlaganjih na
vprašanje.
no. Proizvodnja PA Vlaken v 1980. Dogovor med drugim
odnosih. Na ta
S sprejetjem dogovora o Jugoslaviji je bila usklajena tu- vključuje tudi kemična vla- dohodkovnih
način si je zagotovil precejsrednjeročnem planu SR Slo- di med republikami in pokraji- kna1 in predvideva povečanje šen del investicijskih sredvenije za obdobje 1976-1980 nama še pred sprejemom do- njihove proizvodnje v državi stev in bodoči plasma svojih
in občine Ljubljana-Moste-Po- govora o srednjeročnem planu od 72 tisoč ton v letu 1975 na izdelkov.
Ije, je bila za nosilce t. im. prio- SFRJ za razdoblje 1976-1980. 140-170 tisoč ton v letu 1980.
Po obstoječih informacijah
ritetnega razvojnega progra- Uskladitev je opravila Gospo- Omenjeno povečanje kapaci- je izgradnja novih zmogljivoma izbrana tudi delovna orga- darska zbornica Jugoslavije, z tet pa v Dogovoru ni razčle- sti za proizvodnjo poliamidnih
nizacija Jugotekstil, ki je pod- njo pa sta Julon Ljubljana in njeno po republikah in avto- vlaken v ostalih republikah2
pisnik tega dogovora. Njena Progres iz Prizrena določena nomnih pokrajinah in sicer osredotočena na razmeroma
8
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ozek asortiment izdelkov, katerih količine bodo močno 1
Pod imenom »kemična vlakna« je v
presegle potrebe domačega dogovoru
zajeto: surovine, monomeri in
trga. Jugotekstil -tozd Yulon, vlakna akrilo-nitrll, koprolaktam, terefki je v konkretni zadevi priza- taina kislina, dimetilterettalat, celulozpoliakrilanitrilna, poliesterska, podet, bo verjetno s kvaliteto in na,
ceno izdelkov in drugimi pro- liamidna in propilenska vlakna.
dajnimi pogoji konkurenčen 1 Zelo Veljković - Leskovac 6.000 ton
napram ostali proizvodnji v Viskoza - Loznica 15.000 ton
Dunav, Čoiarovo 1.000 ton
državi.
Kolikšni so viški združenih sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in kako presežek sredstev vrniti združenemu delu
Skupina delegatov za gospodarsko področje 16. okoliš- Maribor je zastavila naslednje delegatsko vprašanje:
Po nekaterih informacijah
so v samoupravnih interesnih
skupnostih družbenih dejavnosti ugotovljeni znatni presežki sredstev glede na predviden in dogovorjen normalni
obseg zduževanja za leto 1978.
O tem poroča danes tudi časopis »Delo«. Glede na to postavljam Izvršnemu svetu naslednja vprašanja:
1. Kolikšni so viški združenih sredstev v samoupravnih
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti glede na dogovorjen obseg po samoupravnih sporazumih o temeljih planov za leto 1978?
2. Koliko samoupravnih interesnih skupnosti je višek priliva poračunalo delno ali v ce-

loti z znižanjem prispevne
stopnje za leto 1979 in koliko
oz. katere samoupravne interesne skupnosti so začele vračati presežke plačnikom, oz.
če niso, ali je znano, da so jih
porabile za druge namene in
katere?
3. Ali ima Izvršni svet stališče ali predlog, kako presežek
sredstev vrniti združenemu
delu?
Na vprašanje je bilo odgovorjeno z Oceno Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
ob presežkih v samoupravnih
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti s predlogi
ukrepov za uskladitev obveznosti TOZD z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, ki jo objavljamo v tej številki »Poročevalca«.

Zakaj organizacija združenega dela
Hmezad Žalec ni prejela rednih izvoznih
stimulacij?
Skupina delegatov za go- dobila pripadajoč in že vkalkuspodarsko področje 5. okoliš. liran dohodek?
Skupščina občine Žalec je zaNa vprašanje je odgovoril
stavila naslednje delegatsko Dušan Brgiez, namestnik
vprašanje: Kaj meni Izvršni predsednika Republiškega kosvet o tolmačenju 13. člena sa- miteja za ekonomske odnose s
moupravnega sporazuma o tujino
pospeševanju in izboljšanju
»Problem, ki je predmet deekonomskih odnosov s tujino legatskega vprašanja, izhaja
in kaj bo ukrenil, da bo organi- iz tega, ker organizacija zdruzacija združenega dela Hme- ženega dela Hmezad Žalec ni
zad Žalec za realiziran izvod prejela rednih izvoznih stimu-
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lacij, kot ji pripadajo na podlagi Samoupravnega sporazuma o pospeševanju in izboljšanju ekonomskih odnosov s
tujino za razdoblje, ko še ni
bila članica »Sklada za pospeševanje proizvodnje in
izvoza sadja in zelenjave ter
izdelkov iz sadja in zelenjave« 13. člena omenjenega
samoupravnega sporazuma v
predzadnjem odstavku namreč navaja, da se redna povračila in izplačila dela davčnih, carinskih in drugih dajatev in posebnih olajšav lahko
opravljajo preko skladov po
pravilih teh skladov.
Glede na to, da navedeno
določilo 13. člena Samoupravnega sporazuma dejansko ni povsem jasno, ter glede na to, da so samoupravni
sporazum o pospeševanju in
izboljšanju ekonomskih odnosov v Interesni skupnosti
Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino usklajevale
ter sprejele Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokrajin, je
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije zaprosil za mnenje
Samoupravno
interesno
skupnost SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino,
ki je podpisnik samoupravnega sporazuma. Odgovor
Samoupravne
interesne
skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino
citiramo v celoti:
»V zvezi s 13. členom Samoupravnega sporazuma za
pospeševanje in izboljšanje
ekonomskih odnosov s tujino,

ki glasi, da se lahko opravlja
povračilo in izplačilo dela
davčnih in carinskih dajatev
in posebnih olajšav iz 3., 4., 8.,
9. in 10. člena preko sklada za
pospeševanje proizvodnje in
izvoza zelenjave in sadja, ter
izdelkov iz sadja in zelenjave,
menimo, da ni obvezno, da se
redne stimulacije izplačujejo
preko sklada, ter je v veljavi
princip, da stimulacija na priliv proizvoda, ki se izvozi v
vsakem primeru pripada temeljni organizaciji združenega dela, ki izvaža.
Problem v zvezi z vprašanjem Hmezad Žalec pa ni bil v
nejasnem besedilu člena 13.,
ampak se ni Izplačevalo stimulacij za sadje in zelenjavo
zato, ker ni bil sklad v zadnjih
mesecih preteklega leta konstituiran in se ni vedelo kako
bo posloval. Zato je Narodna
banka zadrževala vsa izplačila, tako redne stimulacije kot
dodatne v višini 8,96%, ki pripadajo tem izdelkom.
Kakor smo obveščeni od
Hmezada Žalec export-import
se je zadeva uredila in je Narodna banka - podružnica Celje že obračunala vse zahtevke, ki so pripadali blagu, ki je
bilo izvoženo.« (konec citata)
Glede na tak odgovor Samoupravne interesne skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
ugotavlja, da je problem organizacije združenega dela
Hmezad, Žalec rešen ter smatra, da nadaljnje ukrepanje ni
potrebno.

ZBOR OBČIN - 7. 2.1979
Zakaj organizacija združenega dela
Hmezad Žalec ni prejela rednih izvoznih
stimulacij?
Skupina delegatov občine dela. Tudi nanj je enako odgoŽalec za Zbor občin Skupščine voril Dušan Brgiez, namestnik
SR Slovenije je postavila ena- predsednika Republiškega koko vprašanje, kot je bilo po- miteja za ekonomske odnose s
stavljeno na Zboru združenega tujino.
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI

V sklopu številnih verbalnih in numeričnih informacij,
ki so na voljo delegatom v procesu samoupravnega
odločanja, postajajo vse bolj potrebne in pomembne tudi
statistične informacije. Statistični sistem zajema stanja
in gibanja na vseh področjih družbenega življenja in
zagotavlja s svojo metodo dela kar najbolj objektivne in
resnične podatke ter analitične kazalnike.
Zavod SR Slovenije za statistiko se zato vključuje v
prizadevanja za čim tehtnejšo in kvalitetnejšo delegatsko informacijo tako, da bo mesečno prikazoval podatke
o pomembnejših pojavih in gibanjih v družbeni reprodukciji, občasno pa bo pripravljal tudi podrobnejše preglede, naravnane na specifično problematiko, o kateri je
potrebno odločati.
V prvem prispevku je podan prikaz sedanjega stanja

IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA PO
KONČANI OSNOVNOŠOLSKI
OBVEZNOSTI
Sedanji sistem vzgoje in izobraževanja omogoča mladini in
odraslim, da se že v precejšnji meri trajno izobražujejo in
dopolnjujejo svoje znanje. Učenci, ki niso uspešno zaključili
osem razredov osnovne šole, se lahko izobražujejo v šolah po
zakonu o poklicnem izobraževanju. Tisti, ki so osnovno šolo
uspešno končali, se izobražujejo za poklice na dve in triletnih
poklicnih šolah, na štiriletnih tehniških in drugih strokovnih
šolah in umetniških šolah. Na gimnazijah si pridobijo splošno
izobrazbo za nadaljnje šolanje na višjih in visokih šolah. V
vzgojnoizobraževalnem sistemu imajo s svojo dejavnostjo
pomembno vlogo tudi delavske univerze in organizacije zdru-ženega dela, ki organizirajo različne oblike in vrste izobraževanja ob delu.

ŠOLE PO ZAKONU O POKLICNEM
IZOBRAŽEVANJU
Tabela 1. Mladina in odrasli v šolah po zakonu o
poklicnem izobraževanju
Šole za mladino
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

šole učenci
9
567
13
725
16
684
21
788
21
935
19
948

(%)
ženske
28,4
26.3
18.4
21.8
24.9
24.5

Šole za odrasle
šole učenci
2
47
7
154
6
227
8
326
16
820
11
562

(%)
ženske
2,0
39.0
10.1
66,9
55.3
53.4

V letu 1971 se je na šolah po zakonu o poklicnem izobraževanju začelo uresničevati usposabljanje za manj zahtevne
poklice. Sedaj dela 17 različnih vrst šol po zakonu o poklicnem izobraževanju. Učenci, ki se žele vpisati na te vrste šol,
morajo izpolniti osnovnošolsko obveznost. Pred leti je imel
šest razredov osnovne šole skoraj vsak drugi učenec, vpisan
na to šolo. Po zadnjih podatkih se je delež učencev s popolno
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oziroma nekajletnega razvoja na tistih vrstah šol, ki se, v
skladu z nastalimi pogoji in zahtevami nadaljnjega razvoja samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov,
preobražajo v usrtierjeno izobraževanje. Pri tem gre za
učinkovitejše sporazumevanje med uporabniki in Izvajalci izobraževalnih dejavnosti. Organizacije združenega
dela bodo poleg obveznosti za načrtno planiranje kadrovskih potreb odločale o zadovoljevanju skupnih in
celotnih družbenih potreb po izobraževanju. Prikazani so
podatki o šolskih in drugih izobraževalnih zmogljivostih v
sedanjem vzgojnoizobraževalnem sistemu, podatki o
udeležencih izobraževanja in njihovi uspešnosti ter podatki o pedagoških delavcih, zbrani z rednim vsakoletnim popisom šol, ki se opravi v okviru sprejetega programa statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo.

osnovno šolo močno povečal. Med mladino je takih 60%, med
odraslimi 80%. Konec šolskega leta 1977/78 se je za manj
zahtevne poklice šolalo 948 učencev. V posameznem šolskem
letu je bilo v teh šolah poprečno okoli 350 odraslih. Z oddelka
za šolanje varuhinj se je delež žensk povzpel na polovico. Za
manj zahtevne poklice se je do leta 1977/78 usposobilo 2821,
67% mladine in odraslih. Zaključni izpit opravi vsako leto
približno dve tretjini vpisanih. Med mladino smo za za potrebe
združenega dela dobili največ živilskih, čevljarskih in metalurških delavcev. V oddelkih in šolah za odrasle pa največ čevljarskih delavcev in varuhinj. Možnosti za te vrste šolanja še
niso popolnoma izkoriščene. Ob začetku šolskega leta
1978/79 je četrtina mest na teh šolah predvidenih za vpis
novincev ostala brez učencev.

SREDNJE ŠOLE
Osnovno šolo zaključi v osmem razredu letno 22 do 25 tisoč
učencev, ki večinoma nadaljujejo z izobraževanjem na srednjih šolah. Skoraj polovica osnovnošolcev se vpiše na poklicne šole, tretjina na tehniške in druge strokovne šole in
petina na gimnazije. Kljub razmeroma relativno visokemu
deležu vpisa na poklicne šole ostajajo mesta predvidena za
vpis novincev na te šole nezasedena. Ob začetku šolskega
leta 1978/79 jih je bilo 16% nezasedenih, medtem ko so bile
druge srednje šole zasedene. Na srednjih šolah organiziranih
za mladino, je vsako leto poprečno po tri in pol odstotke več
učencev. Največji priliv učencev je na srednjih šolah, ki so
organizirale izobraževanje odraslih, saj imajo letno 16% več
vpisanih.
Uspešnost izobraževanja se neposredno kaže v opravljenem zaključnem izpitu. Šolanje uspešno zaključi le 75% do
85% srednješolcev. V zadnjih petih letih konča srednjo šolo
vsako leto poprečno 23 tisoč učencev, med njimi 17% odraslih. Na srednjih šolah za mladino opravi zaključni izpit na
poklicnih šolah polovica učencev, na tehniških in drugih
strokovnih šolah dobra četrtina, na gimnazijah pa petina
učencev. Na srednjih šolah za odrasle je težišče na tehniških
in drugih osnovnih šolah, na katerih se poklicno usposobi dve
tretjini učencev, ki so uspešno zaključili izobraževanje. V
celoti konča srednjo šolo največ kovinarjev, trgovcev, gostincev, upravno-administrativnih, ekonomskih in zdravstvenih
tehnikov ter večje število delovodij različnih strok.
poročevalec

Tabela 2. Mladina In odrasli v srednjih šolah

1967/68
1972/73
1973/74
1974 75
1975 76
1976 77
1977 78

iole
215
231
237
240
252
260
263

Šole za mladino
učenci
število
59 465
70 250
72 174
74 068
76 510
81 027
84/226

$ole
119
177
204
222
246
259
293

Indeks
100
118,1
121,4
124.6
128.7
136,3
141,6

Šole za odrasle
učenci
število
4796
15 921
16 769
19 533
20 277
20 263
21/394

indeks
100
331,9
349,6
407,3
422,8
422,5
446,1

šole za odrasle
1967 68
20
38,9

1977 78
35
48,9

Tabela 3. Učenci srednjih šol po spolu in vrstah šol
Šole za mladino
1967 68
27
46,4

Učenci na oddelek
Delež žensk (%)
Učenci po vrstah šol (%)
skupaj
poklicne
tehniške
umetniške
gimnazije
politične

100
42,9
34,2
0,5
22,4

100
49,8
26,8
0,4
23,0,

VIŠJE IN VISOKE ŠOLE
Tabela 4. Študenti višjih, visokih šol, fakultet in
umetniških akademij

Študenti skupaj
15 688
1967168*
25 204
1973 74
26 757
1974 75
28 082
1975 76
29 479
1976 77
29 941
1977 78
(30 454)
1978 79

skupa]
100
160.5
170.6
179,0
187,9
190,8
(194,1)

Indeksi
redni
100
145,3
147,9
153,2
155,7
159,5
(165,4)

1977 78
28
47,5

ob delu
100
219,4
257,1
277,3
310,8
310,3
(303,6)

Ker se srednje šole med seboj razlikujejo po obsegu izobrazbe nimajo vsi učenci, ki opravijo zaključni izpit, enakih
možnosti za nadaljnje izobraževanje. Okoli dve petini učencev, ki vsako leto končajo srednjo šolo, se vpiše na višje n
visoke šole. Med njimi je največ gimnazijcev 'n ^encev tehniških in drugih strokovnih šol, učenci kiso predhodno obiskovali poklicno šolo pa so redki. V šolskih letih 1967'68-1077'78
je v prvem letniku vsako leto poprečno 5,9% več študentov. V
študijskem letu 1977 78 se je vsak tretji študent izobraževal ob
delu pred desetimi leti se je ob delu izobraževal vsak peti.
Takšen razvoj je posledica družbenih prizadevanj, da bi v
izobraževanje na visokošolskih delovnih organizacijah vključili čim več zaposlenih delavcev. Izobraževanje in izpopolnjevanje za zaposlene delavce organizirajo v večji men višje in
visoke šole kot fakultete. V študijskem letu 197778I je»bile> od
več kot 10 tisoč študentov ob delu, od teh dobre tri četrtine na
višjih in visokih šolah, na fakultetah in umetniških akademijah
pa le okoli 22%. S centri za študij ob delu, seje izobraževanje
delavcem še bolj približalo. V okviru teh centrov, ki delujejo v
21 slovenskih občinah, si izpopolnjuje svoje znanje že dobra
polovica študentov ob delu. V študijskem letu 1977 78 se je od
skupnega števila 30 tisoč študentov v poprečju vsak četrti
izobraževal na višji oziroma na visoki šoli ter vsak drugi na
fakulteti. Med študenti je 45% žensk, in so po posameznih

100
28,0
69,2

100
31,8
67,0

2,8

0,5
0,7

vrstah šol razporejene neenakomerno. Zelo malo jih jei na
šolah tehniških usmeritev, največ pa na šolah družbenih m
zdravstvenih usmeritev. Poprečno trajanje študija je na dveletnih šolah 3,7 let, na triletnih šolah pa 4,1 let. Študij na višji
stopnji visokih šol in fakultet traja dve oziroma tri leta. vpisani
na teh šolah študirajo poprečno 3,8 let. Vpisani na visokih
šolah s štiriletnim študijskim programom študirajo v P°preč u
6 let, vpisani na fakultetah pa 6,2 leti. Študenti umetniških
akademij diplomirajo v 5,6 letih. Uspešnost izobraževanja na
visokošolskih delovnih organizacijah ni zadovoljiva, diplomira le okoli 40% študentov, vpisanih v prvi |ftni£ VJetih
1967 68-1972 73 smo poprečno vsako leto dobili 2600 diplomantov, v letih 1973 74-1977 78 pa 4900. Med njimi je 60/o
diplomantov višje in 40% diplomantov visoke stopnje. Studenti višje stopnje večinoma diplomirajo na šolah družbenih
in upravno ekonomskih ved, študenti visoke stopnje na šolah
družbenih in tehniških ved.
Nadaljnje izobraževanje po diplomi visoke stopnje je zaradi
učinkovitejšega izkoriščanja znanja in tehnologije vse pomembnejše. Magistrski študij zaključi v zadnjih petih letih
poprečno 148 oseb, doktorat znanosti si pridobi 84 oseb
letno. Kandidati, ki nadaljujejo s študijem na podiplomski
stopnji, najpogosteje poglabljajo svoje znanje iz družbenih in
tehniške in medicinske vede.

DOMOVI ZA UČENCE IN ŠTUDENTE
Število domov za učence in študente je v preteklih desetih
letih ostajalo v glavnem neizpremenjeno. Število oskrbovancev se je rahlo dvigovalo. V letu 1968 je bilo v njih več kot 13
tisoč študentov, v letu 1977 pa 16 tisoč in pol V letih
1974-1975 je nastajal program sanacije in izgradnje domov za
učence in študente. Na začetku šolskega leta 1977/78 so bili
že vidni prvi rezultati družbenega dogovarjanja in samoupravneqa sporazumevanja na tem področju. Zgrajeni so bili prvi
trije domovi. V letu 1978 je bilo v domovih za učence in
študente 19.500 oskrbovancev. V letu 1978 je bilo na novo
zgrajenih še pet domov s 1987 ležišči.
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ŠTIPENDISTI

IZOBRAŽEVANJE V ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA

Tabela 5. Štipendisti

1967
1972

1973
1974
1976
197

število
štipendistov
12 363
21 425
22 533
24 305
37 017
7

Indeks
100
173,3
182 3
196 6
290 4
42 939

Nekateri srednješolci in študenti prejemajo v času šolanja
štipendijo kot redni mesečni denarni znesek, število štipendistov vsako leto narašča. Po podatkih za leto 1977 je bilo vtem
letu 43 tisoč štipendistov ali triinpolkrat več kot pred desetimi
leti. V letu 1977 je na vsakih 100 srednješolcev prejemalo
štipendijo 36 srednješolcev, v letu 1967 pa 17. Na vsakih 100
rednih študentov je bilo v letu 1977 63 štipendistov, pred
desetimi leti jih je bilo 19. Najintenzivneje je število štipendistov naraščalo od 1974 dalje. Takšen razvoj je posledica
samoupravnega sporazumevanja o štipendiranju učencev in
študentov ter družbenega dogovarjanja o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike. V letu 1977 je med 43 tisoč štipendisti več kot polovica učencev in študentov prejemala kadrovske štipendije, iz združenih sredstev pa dobra četrtina. Kadrovske štipendije s solidarnostnim dodatkom je prejemalo
15% štipendistov.

DELAVSKE UNIVERZE
Tabela 6. Seminarji, tečaji in predavanja

1973 74
1974 75
1975 76
1976 77
1977 78

Seminarji in tečaji
število udeleženci
tečajev
na tečaj
3107
40
4403
40
4034
41
4952
37
4431
36

Predavanja
število
udeleženci
predavanj na predavanje
4237
41
4568
53
5487
61
4890
77
4386
71

Tabela 7. Seminarji, tečaji in predavanja
Seminarji In tečaji
Predavanja
število udeleženci
število
udeleženci
tečajev
na tečaj
predavanj na predavanje
1976 77
10 124
17
10 212
19
1977 78
10 749
18
8 172
20
3473
Organizacije združenega dela za zaposlene delavce tudi
samostojno organizirajo tečaje, seminarje in predavanja. V
šolskem letu 1977 78 je bilo takih organizacij združenega dela
1200.
Neposredno za delo se je izobraževalo 170 tisoč delavcev.
Med njimi se je 38% udeležencev usposabljajo za varstvo pri
delu, 19% pa se je dopolnilno izobraževalo za poklic. Od vseh
udeležencev jih je bilo 15% iz enot civilne zaščite. Po končani
šoli se je sistematično uvajalo v poklic 6 tisoč delavcev (pripravnikov). Na novo se je-priučilo za določeno delo 20 tisoč
zaposlenih delavcev. Družbenopolitičnega izobraževanja se
je v lastni organizaciji združenega dela udeležilo 85 tisoč
delavcev. V organizacijah združenega dela se praktično usposabljajo tudi učenci in študenti, v šolskem letu 1977 78 jih je
bilo vključenih nad 16 tisoč.
PEDAGOŠKI DELAVCI
Učitelj ima pri oblikovanju mladih osebnosti pomembno in
odgovorno vlogo. Usposablja jih za delo, življenje in samoupravljanje. V šolskem letu 1977 78 je opravljalo vzgojnoizobraževalno delo na srednjih šolah 6554 učiteljev. 87% jih je
bilo ustrezno strokovno in pedagoško usposobljenih. V poprečju ima vsak drugi pedagoški delavec srednje šole dokončano visoko šolo ali fakulteto in vsak četrti pedagoški delavec
višjo šolo.
V domovih za učence je v letu 1978 delalo 557 vzgojiteljev.
Samo 67% je bilo strokovno usposobljenih.
Po podatkih za leto 1978 dela na višjih in visokih šolah 1572
učiteljev, med njimi ima v poprečju vsak drugi učitelj doktorat
znanosti. Med visokošolskimi učitelji je 13% žensk. Poleg
visokošolskih učiteljev je na teh šolah delovalo še 878 sodelavcev in 13 znanstvenih delavcev.
V šolskem letu 1977 78 je bilo na delavskih univerzah 5962
učiteljev in strokovnih sodelavcev, prevladujejo zunanji sodelavci. Po šolski izobrazbi so na prvem mestu učitelji in strokovni sodelavci z visoko izobrazvo (51%).
V organizacijah združenega dela organizira in izvaja izobraževanje 5106 strokovnih delavcev, od katerih jih ima le 57%
visoko ali višjo izobrazbo.
Tabela 8. Struktura pedagoških delavcev po
šolski izobrazbi v letu 1978

V Sloveniji deluje 47 delavskih univerz, ki imajo pomembno
vlogo pri izobraževanju ob delu ter skrbijo za izpopolnjevanje
občanov. V raznih oblikah šolanja ob delu, ki ga delavske
univerze organizirajo samostojno ali v sodelovanju z matičnimi šolami, je odraslim omogočeno izobraževanje na vseh
stopnjah šol. V šolskem letu 1977 78 so delavske univerze
organizirale šolanje za dobro polovico odraslih v srednjih
šolah in za tretjino študentov ob delu. Za splošno, strokovno
in družbeno izobraževanje je bilo v preteklih petih letih na
seminarjih in tečajih poprečno okoli 163 tisoč udeležencev
letno. Poseben pomen imajo tečaji za usposabljanje za delo.
V šolskem letu 1977 78 je te tečaje končalo 8 tisoč delavcev.
Delavske univerze pripravljajo za najširši krog poslušalcev
predavanja s poljudnoznanstvenega, idejnopolitičnega in
estetskega področja. V preteklih petih letih se je teh predavanj udeležilo poprečno 286 tisoč obiskovalcev letno. V šolskem letu 1977 78 je bilo 4386 predavanj, na katerih je bilo 312
tisoč obiskovalcev, 79% jih je prisostvovalo predavanjem
obrambne vzgoje.
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Srednje šole in
Šolska izobrazba šolski centri
SKUPAJ
visoka
v
'šja
srednja
druga

100
55,3
25,9
18,8
-

Delavske Organizacije
univerze združenega dela
100
51,2
31,4
17,3
o,1

100
29 4
27,4
36,7
6,5

Tabela 9. Struktura visokošolskih učiteljev po
šolski izobrazbi 1978
SKUPAJ
doktorat znanosti
magisterij,
specializacija
visoka
višja

100
54,8
14,2
30,9
0,1

poročevalec

SREDNJE USMERJENO
IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH
DELAVCEV
Začetki usmerjenega izobraževanja pedagoških delavcev
segajo v šolsko leto 1975/76, ko se je v 54 oddelkov prvega
razreda vpisalo 1821 učencev. V letu 1975 je bil podpisan
družbeni dogovor o reformi izobraževanja pedagoških delavcev. Na začetku šolskega leta 1978/79 se je v prvi razred
vpisala četrta generacija 1609 učencev. V prvem razredu si
pridobijo skupne osnove. V drugem razredu se odločijo za
poklic vzgojitelja predšolskih otrok ali za učitelja. V tretjem
razredu se usmerijo za učitelja razrednega pouka ali za učitelja določenega predmetnega področja. V šolskem letu
1978/79 je v Sloveniji 26 vzgojnoizobraževalnih organizacij, ki
so organizirale usmerjeno izobraževanje pedagoških delavcev. 58% vzgojnoizobraževalnih organizacij ima na ta način
organizirano šolanje od prvega do četrtega razreda, 42% pa
samo do drugega razreda. Izobraževanje za poklic pedagoškega delavca je organizirano v 24 občinah. V 224 oddelkih je

od prvega do četrtega razreda vpisanih skupaj 6557 učencev.
Mladina se v največji meri odloča za učitelje razrednega
pouka ali vzgojitelje predšolskih otrok.
Tabela 10. Učenci srednjega usmerjenega
izobraževanja pedagoških delavcev po razredih
iu usmeritvah ob začetku šolskega leta 1978/79
SKUPAJ
Struktura (%)
I. razred
II. razred
učiteljska smer
vzgojiteljska smer
III. in IV. razred
učitelj razrednega pouka
družbeno jezikovna smer
naravoslovno matematična smer
vzgojitelj predšolskih otrok

Učenci
6557
100
24,5
19,6
6,8
15,6
11,5
8,2
13,8

I
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Iz

Skupščine

NOVI

SFRJ

PREDPISI

Varstvo,

spodbujanje

in

pospeševanje

izumiteljstva
Varstvo in odnosi na področju izumov so urejeni na nov način in na enotnih pravnih
temeljih
Ustvarjajo se pogoji za vzpostavljanje novih odnosov na področju prenosa tehnologije, spodbuja se razvoj domače sodobne tehnologije in učinkovito varstvo porabnikov
Izume in znake razlikovanja je mogoče uporabljati s svobodnim združevanjem dela
in sredstev v družbeni lastnini
Organizacije združenega dela so dolžne, da spodbujajo delavce v ustvarjalni odnos
do dela, uporaba pridobitev izumiteljskega dela pa ni več samo njihova pravica
ampak tudi obveznost
Delavec, ki z izumom ali drugo obliko ustvarjalnosti prispeva k povečanju dohodka
organizacije združenega dela, ima pravico do deleža v dohodku v obliki posebnega
nadomestila
S tem, ko je bil, Predlog za
izdajo zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in
znakov za razlikovanje, z
Osnutkoma zakona (AS 105),
poslan v redno skupščinsko
proceduro, so bili delegati
Zveznega zbora opozorjeni, da
je poleg novih rešitev, ki jih
vsebuje ta predpis, končno usklajeno z načeli in duhom
ustave SFRJ tudi celotno gradivo, ki je urejalo dosedanje tri
zakone: o patentih in tehničnih izboljšavah, o vzorcih in
modelih ter o blagovnih in storitvenih znamkah.
Za ureditev varstva in odnosov na področju izumov na
nov način in na enotnih pravnih temeljih, je Zvezni izvršni
svet, kot predlagatelj tega zakona, naštel več razlogov. Med
drugim meni, da naša država
zelo zaostaja na tem področju
predvsem zaradi prevelikega
posnemanja in uporabe tujih
14

rešitev, ki pa v mnogočem ne
ustrezajo sedanji stopnji razvoja družbenoekonomskih
odnosov niti stopnji razvoja
proizvajalnih sil. Spremembe
so bile nujne tudi zaradi večletnih prizadevanj naše države za uvajanje novih načel na
področju transferja tehnologije in zradi njenega položaja v
boju za uvajanje načel novega
mednarodnega ekonomskega
reda v svetu.
Spremembe predpisov o
izumih imajo še večji pomen
za razvoj odnosov na domačem področju. Veljavne zakonske rešitve, kot menijo
predlagatelji, niso bile dovolj
stimulativne niti za lastnike
izumov niti za tiste, ki bi želeli
uporabljati ta izum. Posledica
je bila stalna konfrontacija, kar
je povzročalo, da se izumiteljstvo in novatorstvo v organizacijah združenega dela ni
razvijalo tako kot bi se moralo.

nadaljnje samoupravno sporazumevanje na tem področju na
dohodkovnih načelih. S tem
zakonskim aktom so torej urejena vprašanja, ki naj bode
enotno urejena v vseh organizacijah združenega dela, obenem pa obstaja možnost ze
družbeno dogovarjanje in sa
moupravno sporazumevanje :
SPODBUDA
katerim je lahko izražena spe
USTVARJALNEMU
cifičnost posameznih organi
ODNOSU DO DELA
zacij jn njihovih asociacij.
Gradivo o izumiteljstvu, k
Takšno stanje ne ustreza niti
stvarnim možnostim za razvoj ga vsebuje Osnutek zakona j<
odnosov na področju izumi- razdeljen v 12 poglavij, v kate
teljstva. Zaradi tega so z rih so podrobno obdelani ir
Osnutkom zakona o varstvu definirani ne samo odnosi me(
izumov, tehničnih izboljšavah izumitelji in uporabniki izu
in znakov razlikovanja ustvar- mov, ampak tudi odnos me(
jene temeljne predpostavke za organizacijami uporabnikov
joooosooeoooooooeoocoooooosoooooe

K temu lahko še dodamo, da je
Jugoslavija s približno 920 prijavami izumov domačih izumiteljev na leto daleč za razvitimi
državami v svetu, pa tudi glede
na izumiteljstvo v državah kot
so Madžarska, Bolgarija, Mehika, Grčija in Indija.

OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU IZUMOV, TEHNIČNIH
IZBOLJŠAV IN ZAKONOV ZA RAZLIKOVANJE - AS 105

poročevalec

Razen temeljnega cilja - varstva izumitelja - se z novimi
zakonskimi normami spodbujajo tiste ustvarjalnosti s katerimi se razvija sodobna domača tehnologija, varstvo interesov porabnikov, ustvarjanje
pogojev za razširjeno tehnološko sodelovanje na enakopravnih osnovah z drugimi državami, uporaba izumov v proizvodnji in drugo.
VARSTVO PRAVIC
IZUMITELJA
Zaradi vsega tega bodo imele pravice, ki izvirajo iz novih
rešitev zelo velik pomen za
urejanje vrste odnosov v združenem delu. V Osnutku zakona
je, na primer, določeno, da se
izumi in znaki razlikovanja
uporabljajo praviloma s svobodnim združevanjem dela in
sredstev v družbeni lastnini.
Organizacije združenega dela
so dolžne spodbujati zainteresiranost delavcev za ustvarjalni odnos do dela, uporaba dosežkov izumiteljskega dela pa
ni več samo njihova pravica
ampak tudi obveznost.
Istočasno se tudi Gospodarska zbornica Jugoslavije obvezuje, da spodbuja samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, da bi se uskladili
družbenoekonomski
odnosi in interesi v zvezi z optimalnim izkoriščanjem zavarovanih izumov, modelov in
vzorcev.
Z novimi predpisi so prav tako odpravljene nekatere dosedanje dileme o varstvu pravic
izumiteljev. Na podlagi zakona
so zavarovane njihove moralne in materialne pravice do
odškodnine za svojo stvaritev.
Tako je posebej poudarjeno,
da »delavec, ki s svojim izumom ali drugo obliko ustvarjalnosti pri delu z družbenimi
sredstvi prispeva k povečanju
dohodka organizacije združenega dela, v kateri je združen,
ima na tej podlagi pravico do
deleža v dohodku v obliki posebne odškodnine.«
Nična je vsaka morebitna
določba
samoupravnega
splošnega akta ali pogodbe,
kot tudi izjava, s katero se delavec ustvarjalec vnaprej odpove moralnim in materialnim
pravicam.
Na ustrezen način lahko domače pravne osebe ali jugoslovanski državljani zahtevajo
varstvo izumov in znakov za
razlikovanje v tujini. Tuje pravne osebe in tuji državljani izumitelji, uživajo iste pravice v
Jugoslaviji, če to izvira iz mednarodnih pogodb in konvencij ali iz uporabe načela vzajemnosti.
poročevalec

NOVA DEFINICIJA
PATENTA
Nekatere zakonske novosti
so vnešene tudi v klasifikacijo
pravic s katerimi so zavarovani
izumi. Razdeljene so v štiri
vrste. To so pravice zavarovanja patentov, modelov in vzorcev, blagovnih in storitvenih
znamk in kot nova kategorija
pravica označbe porekla proizvoda.
Razčiščene so tudi nejasnosti v definicijah ostalih pravic,
ki so povzročale težave pri
uporabi zakona. Tako je, na
primer, za patent posebej poudarjeno, da mora biti rezultat
ustvarjalnega dela. Predstavljati mora »določeno novo rešitev opredeljenega tehničnega problema«, obenem pa mora biti primeren za uporabo v
industrijski proizvodnji ali v
drugi gospodarski dejavnosti.
Na ta način je narejena ostra
meja med izumom in tehnično
izboljšavo in so tako odpravljene tudi možnosti za morebitne nesporazume in spore.
Šteje se, da je »izum rezultat
ustvarjalnega dela, če za strokovnjaka rešitev tehničnega
problema očitno ne izhaja iz
znanega stanja tehnike«.
Definirano je prav tako, da s
patentom ni mogoče zavarovati izumov, katerih objavljanje
ali uporaba nasprotuje zakonu
ali morali, kemičnih proizvodov, razen kemičnih postopkov za njihovo izdelavo, farmacevtskih in živilskih proizvodov za ljudi in živali, umetnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin, kakor tudi postopkov za njihovo pridobivanje.
Prav tako ni mogoče zavarovati izumov, ki se nanašajo na
pridobivanje jedrske energije,
na naprave in sredstva za varstvo pred kontaminacijo, rastlinske in živalske vrste, biološke postopke za njihovo pridobivanje in mikroorganizme, razen postopka za pridobivanje
mikroorganizmov in postopka
za pridobivanje proizvodov s
pomočjo mikroorganizmov,
kakor tudi zmesi dveh ali več
tvari n.
DOLOČBE O VZORCIH
IN MODELIH
Določeni problemi pri uporabi dosedanjih predpisov o
vzorcih in modelih so se pojavljali tudi zaradi tega, ker ni bilo
razlike med pravicami in predmeti varstva. Zdaj je natančno
določeno, da se z modelom
zavaruje nova zunanja oblika
določenega industrijskega ali
obrtnega izdelka oziroma njegovega dela, medtem ko se z
vzorcem zavaruje nova slika ali

risba, ki se da prenesti na določen industrijski ali obrtni izdelek oziroma na njegov del.
Niso pa zavarovana fotografska in kartografska dela, tehnični načrti in skice. V besedilu Osnutka zakona je podrobno pojasnjeno kaj je nova
oblika telesa, slike in risbe, kakor tudi način njihovega zavarovanja.
Ker v dosedanjih predpisih
ni bilo popolne razlike med
blagovno in storitveno znamko
ter blagovnim in storitvenim
znakom, ki so lahko predmet
zakonskega varstva, je zdaj
posebej poudarjeno, da se »z
blagovno oziroma storitveno
znamko zavaruje znak, ki je v
gospodarskem prometu namenjen za ločevanje blaga oziroma storitev enake ali različne vrste. Kot znamka se sme
zavarovati samo znak, ki je primeren za ločevanje v gospodarskem prometu, kot so slika,
risba, beseda, izraz, vinjeta, šifra, kombinacija teh znakov in
kombinacija barv.« Ni pa mogoče zavarovati kot znamke
znaka, ki nasprotuje zakonu ali
morali. V Osnutku zakona je
naštetih še več drugih okoliščin v katerih ni predvideno
zakonsko varstvo za znamko
in znak.
Če gre za znamke, je v
Osnutku zakona tudi sporna
formulacija, o kateri bo zanesljivo tekla razprava pri obravnavi Osnutka zakona. To je določba v kateri je rečeno, da z
znamko zavarovani znak ne
izključuje pravice drugega, da
uporablja v gospodarskem
prometu enak ali podoben
znak za znamovanje blaga oziroma storitev druge vrste. Posamezna oseba sme zahtevati
varstvo istega znaka za več
vrst blaga oziroma storitev ali
varstvo več različnih znakov z
isto vrsto blaga oziroma storitev.
Čeprav je predložena definicija v skladu s Pariško konvencijo za varsto industrijske lastnine (ki vključuje skupaj okrog
50 držav v razvoju), predlagatelj meni, da besedila tega člena, zaradi mnogih škodljivih
posledic, ne bi smelo veljati za
zdravila. Zato predložena rešitev ostane odprta vse do sprejetja besedila predloga zakona, ko bo predstavnik ZIS podrobneje obrazložil svoje stališče.
In končno so v Osnutku zakona prvič pri nas z označbo
porekla proizvoda zavarovana
tudi zemljepisna imena proizvodov, katerega posebne lastnosti so pogojene s krajem
oziroma področjem iz katerega izvirajo. Pri tem so postav-

ljene le okvirne norme za označbo porekla proizvoda, o
tem kakšne lastnosti morajo
izpolnjevati proizvodi, kakor
tudi o načinu zaznamovanja
pa odloča Gospodarska zbornica Jugoslavije.
Čas trajanja pravic patenta,
modela in vzorca je odvisen od
tega, če se zavarovani izum,
oziroma oblika telesa, slike ali
risbe uporablja v proizvodnji.
V vsakem primeru trajajo privice za patent sedem let, od
dneva, ko je objavljena prijava
patenta, za model in vzorec
trajajo pet let, računano od
dneva vložitve prijave, s tem,
da jih je mogoče podaljšati še
za sedem oziroma pet let.
SPECIFIČEN
POSTOPEK ZA
PRIZNAVANJE PRAVIC
Zahtevni in zelo delikatni
odnosi s področja izumiteljstva so zahtevali tudi specifični postopek za priznavanje
pravic s katerimi se zavarujejo
izumi in znaki za razlikovanje.
Z Osnutkom zakona je kot novost glede postopka za priznavanje patenta predviden sistem »preloženega preizkušanja«, ki so ga sicer sprejeli v
številnih državah in ki je pokazal pomembne prednosti, tako
glede na vložnika prijave kot
tudi na gospodarstvo v celoti.
Odlika tega sistema je v tem,
da se redna prijava objavi brez
zavlačevanja, pogoji za priznavanje patenta pa se v celoti
preizkušajo le, če prijavitelj ali
druga zainteresirana oseba v
določenem zakonskem roku
vloži zahtevo, da se opravi popolno' preizkušanje. Če pa
takšna zahteva ni bila vložena,
se šteje, da je prijavitelj umaknil prijavo. Če so izpolnjeni
zakonski pogoji, se izda odločba o priznavanju te pravice
oziroma, o delni ugotovitvi zahteve, če so izpolnjeni samo
delni pogoji za priznavanje patenta.
•
Prednosti tega sistema so
predvsem v tem, da bodo organizacije združenega dela
mnogo prej kot doslej seznanjene z izumi, ki se prijavljajo
pri Zveznem zavodu za patente, zmanjšal se bo obseg administrativnih del pa tudi organizacije združenega dela bodo
imele več možnosti za zavarovanje svojih interesov.
V Osnutku zakona je nato
predviden podroben postopek
za razveljavitev patenta ali
znamke, postopek o izrekanju
nične odločbe o priznavanju
pravic, s katerimi je zavarovan
izum oziroma znak razlikovanja in postopek sodnega varstva. O vsem tem so rešitve v
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glavnem prevzete iz doseda- da se zavarovani izum ne uporablja v proizvodnji v tisti držanjih zakonskih predpisov.
vi, ki je dobila patent.
Izkušnje kažejo, da so zloraNOVOSTI V
be te vrste najpogostejše pri
multinacionalnih kompanijah,
ODSTOPANJU
ki si na ta način zagotovijo trg
UPORABNE PRAVICE
in tržni monopol v državi, ki je
IZUMOV
odobrila patent. Ker so sodni
V pogodbenem prenašanju postopki v teh zlorabah neupravic, s katerimi se zavarujejo činkoviti je v Osnutku zakona
izumi in znaki za razlikovanje predviden upravni postopek za
in odstopitvi teh pravic so pre- dajanje teh licenc.
dvidene pomembne novosti.
Pravica do koriščenja blagovne ali storitvene znamke se IZUMI V ZDRUŽENEM
sme v bodoče odstopiti le, če DELU
se istočasno odstopi tudi teČe so izumi in nove oblike
hnologija, ki zagotavlja isto
kakovost blaga ali storitev. S teles, slik in risb ustvarjene v
tem bodo predvsem zavarova- organizaciji združenega dela
ni interesi potrošnikov. Pri so predvidene osnovgiS predsklepanju pogodbe o uporabi postavke za samoupravno
licence ne smejo biti postavlje- sporazumevanje. Izum je
ne uporabniku takšne omeji- ustvarjen v organizaciji zdrutve, ki ne izhajajo iz pravic, ki ženega dela, oziroma delovni
je zadeva pogodbe, ali ki so organizaciji ali delovni skupnepotrebne za ohranitev te nosti, če je nastal z delom z
družbenimi sredstvi.
pravice.
Bolj podrobno je določeno,
V Osnutku zakona je tudi
določeno pod kakšnimi pogoji da to velja v zvezi z delom izuse uporabljajo primeri obvez- mitelja v organizaciji združenega odstopanja pravic upora- nega dela, če je izum nastal pri
be zavarovanih izumov in sicer delu, ki je opravljeno na zahtez obvezno licenco, uradno li- vo ali po nalogu organizacije
cenco in skupinsko licenco, ki združenega dela, na podlagi
so v besedilu zakona posebej pogodbe, sklenjene med orgadefinirane. Osnovni namen re- nizacijo združenega dela in
šitev je v tem, da bi preprečili izumiteljem ali če je izum nazlorabe, ki so največkrat v tem, stal v šestih mesecih od dne,

Posojilo

Evropske

ko je izumitelju nehala lastnost
delavca v organizaciji združenega dela, izum pa se nanaša
na njeno deiavnost.
Osnutek zakona ureja tudi
temeljne medsebojne pravice
in obveznosti delavcev in organizacije združenega dela.
Prav zaradi tega je predvideno,
da je treba na ustrezen način
nagraditi ustvarjalnost delavcev tudi v primeru če se izum,
ki je nastal v organizaciji združenega dela iz določenega razloga ne uporablja. V tem primeru irria izumitelj pravico do
posebne nagrade za prispevek
k splošnemu tehnološkemu
napredku od organizacije ki je
zavarovala izum.
V Osnutku zakonov je predvideno popolnejše pravno
varstvo avtorja tehnične izboljšave. Takšen prispevek k napredku gospodarjenja se posebej nagrajuje in razlikuje od
zavarovanja patenta. Upoštevajoč, da se tehnične izboljšave po pravilu ustvarjajo v organizacijah združenega dela in z
uporabo družbenih sredstev je
predvideno, da takšne pridobitve lahko uporabljajo tudi druge organizacije v državi, s tem
da plačajo ustrezno denarno
nadomestilo tisti organizaciji v
kateri je bila tehnična izboljšava narejena, če ga le-ta uporablja in avtorju tehnične

investicijske

izboljšave, če ga njegova organizacija ne uporablja.
Določene so tudi obveznosti
organizacij združenega dela,
da o vsaki tehnični izboljšavi
obvestijo pristojno regionalno
gospodarsko zbornico, ki o
tem vodi posebno evidenco.
Organizapije združenega dela
so prav tako dolžne, da v svojih samoupravnih aktih podrobneje uredijo vsa vprašanja, o obstoju tehničnih izboljšav, o možnosti za njeno uporabo, kakor tudi o višini izplačane odškodnine.
Za gospodarski prestopek
po tem zakonu je organizacija
združenega dela ali druga
pravna oseba lahko kaznovana
z denarno kaznijo od 10.000
do 500.000 dinarjev, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
od 3000 do 30.000 dinarjev. Za
prekršek po tem zakonu so
predvidene denarne kazni od 2
do 20 tisoč dinarjev za organizacije združenega dela in za
odgovorno osebo 1000 do
5000 dinarjev.
Da bi bila javnost seznanjena z določbami novega zakona
in da bi bili pripravljeni za njegovo izvajanje, zlasti v organizacijah združenega dela, predvideva osnutek zakona nekoliko daljši rok za začetek veljavnosti zakona in sicer po šestih mesecih od objave v »Uradnem listu SFRJ«.

banke za

graditev dela avtomobilske ceste
»Bratstvo-enotnost«
Federacija garantira za obveznosti v zvezi s posojilom 32,7 milijona dolarjev, za
katerega je odplačilni rok 12 let, obrestna mera pa 9,65 odstotka letno
Federacija prevzema obveznost kot supergarant v zvezi z
obveznostmi Konzorcija jugoslovanskih bank kot garanta za
posojilo Evropske investicijske
banke. To pa praktično pomeni, da bo v primeru, če Konzorcij ne izpolni obveznosti do
posojila, federacija zagotovila
sredstva. Republike in pokrajine se zavezujejo, da so v tem
primeru dolžne nadomestiti
dana sredstva, in sicer vsaka
del sredstev, ki so jih črpale
organizacije združenega dela
z njenega območja.
To je vsebina Osnutka zakona o supergaranciji federacije
za obveznosti Konzorcija jugoslovanskih bank za financira16

nje transjugoslovanske avtomobilske ceste »Bratstvoenotnost« kot garanta za posojilo Evropske investicijske
banke za delno financiranje
graditve posameznih odsekov
te ceste. Osnutek zakona je bil
poslan v Skupščino SFRJ in
bodo o njem razpravljali v Zboru republik in pokrajin.
Federacija kot supergarant
bi morala prevzeti obveznost v
zvezi s posojilom Evropske investicijske banke v znesku
32,775.000 dolarjev oziroma
615,9 milijonov dinarjev. Pogodba je bila podpisana 14.
novembra 1978 med Evropsko
investicijsko banko in več samoupravnimi organizacijami

in skupnostmi v Jugoslaviji.
Odplačilni rok je 12 let, obrestna mera je 9,65 odstotka na
leto, provizija za neizkoriščen
del posojila pa je 1 odstotek na
leto.
V želji, da sodeluje z Jugoslavijo in upoštevajoč pri tem
njen pravni in ekonomski sistem je Evropska investicijska
banka, kot regionalna finanč-

na inštitucija držav članic
Evropske gospodarske skupnosti, predlagala rešitev za dajanje posojila. Za obveznosti iz
posojilne pogodbe bi jamčila
ena jugoslovanskih poslovnih
bank ali skupina poslovnih
bank in bi sklenila sporazum o
garanciji z Evropsko investicijsko banko.
Na osnovi načelnega dogo-
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a je takšen sporazum o gaciji podpisal Konzorcij juslovanskih bank za financije transjugoslovanske avtobilske ceste »BratstvoJtnost« v katerem so: Zdrula beograjska banka - Beod, Stopanska banka-Zdruga banka - Skopje - Skopje,
vodanska banka - Združebanka- Novi Sad, Ljubljani banka - Združena banka -

Ljubljana, Jugobanka - Združena banka - Beograd in Gospodarska banka Zagreb - Zagreb.
Kot supergarant tej skupini
bank SFRJ ne bi sklenila pogodbe o supergaranciji z
Evropsko investicijsko banko,
marveč bi SFRJ le z enostranskim pismom obvestila Evropsko investicijsko banko, da bo
med črpanjem posojila ukre-

pala, da bi uporabnikom posojila omogočila uporabo tujih
plačilnih sredstev za odplačevanje posojila. Federacija se
prav tako zavezuje, da bo poslovni banki kot garantu, kadar
to poslovna banka zahteva,
dala sredstva za izpolnjevanje
obveznosti iz pogodbe o garanciji z Evropsko investicijsko
banko, če poslovna banka ne
more izpolniti svoje obvezno-

sti.
Iz teh razlogov je predložen
Osnutek zakona s čimer so dani pogoji za nadaljnji razvoj
sodelovanja z Evropsko investicijsko banko, za kar pa je
Jugoslavija zelo zainteresirana. Razen tega pa je obveznost
Jugoslavije kot supergaranta
usmerjena k jugoslovanski poslovni banki in ne k Evropski
investicijski banki.

DELA SKUPŠČINSKIH TELES

lenehna in
zboljšanje

celovita družbena akcija za
prometne varnosti

obiemi prometne varnosti ne morejo biti samo skrb organizacij združenega dela na
>dročju prometa in posameznih upravnih organov, pravosodja in inšpekcijskih
užb, temveč morajo za večjo varnost skrbeti tudi ustrezne samoupravne interesne
jjpnosti, skupščine in drugi organi družbenopolitičnih skupnosti
letu 1978 je v prometnih nesrečah na naših cestah umrlo 5369 ljudi oziroma 244 več
it leta 1977, ki je bilo pred lanskim letom rekordno po številu žrtev prometnih
»sreč
železniškem prometu je bilo v lanskem letu 1252 nesreč, kar je nekaj manj kot leta
)77, v teh nesrečah pa je umrlo 396 ljudi
dločilen pomen za zmanjšanje števila nesreč na cestah in železnicah ima tako
lenovani človeški faktor
izka stopnja prometne kulture udeležencev v prometu in nespoštovanje prometnih
redpisov sta še naprej temeljna vzroka ogrožanja varnosti prometa na cestah
Odbor Zveznega zbora
upščine SFRJ za notranjo
iitiko je na sejah 22. januarja
7. februarja 1979. leta obravi/al Informacijo o položaju in
)blemih varnosti prometa na
stah v letu 1977 in o položater problemih prometne varsti na jugoslovanskih želez:ah v letu 1977. Po razpravi
Ddbor pripravil posebna pobila, ki naj bi jih, kakor lahko
čakujemo, koncem februarsprejel Zvezni zbor.
Dbe Informaciji sta bili izhoiče za obširno razpravo o
i izredno pomembnih družmih vprašanjih. Povzetke
>eh gradiv smo objavili v eni
ejšnjih številk glasila.
V tej številki pa opozarjamo
i nekatere ključne ugotovitve
jlegatov Odbora za notranjo
sročevalec

politiko, ki so obravnavali rili, da za prometno varnost ne organizacij in ustreznih zdruomenjeno problematiko.
smejo skrbeti samo temeljne ženj občanov.
in druge organizacije združeMed razpravo so prisotni
nega dela na področju prome- ocenili, da so organizacije
POVEČANJE ŠTEVILA
ta in posamezni upravni orga- združenega dela, krajevne
NESREČ NA CESTAH
ni, pravosodje ter inšpekcijske skupnosti, družbenopolitične
V Poročilu po obravnavi In- službe, temveč mora biti skrb skupnosti in njihovi organi,
formacije o položaju in proble- za prometno varnost del vsak- družbenopolitične in družbene
mih prometne varnosti na ce- danje dejavnosti ustreznih sa- organizacije storile mnogo za
stah Odbor ugotavlja, da se moupravnih interesnih skup- izboljšanje prometne varnosti
morajo s problematiko pro- nosti, skupščin in drugih orga- na cestah in sprejele tudi vrsto
metne varnosti aktivneje uk- nov družbenopolitičnih skup- ukrepov ter izvedle mnogo akvarjati vse delegatske, smou- nosti. Še posebej pa mora biti cij na tem področju. Kljub tepravne in družbenopolitične ta skrb sestavni del akcijskih mu pa, kakor so rekli delegati,
strukture ter vsi delovni ljudje programov družbenopolitičnih še nimamo organizirane, usin občani. Prav ta vprašanja so
namreč sestavni del nalog, akcij in ukrepov pri uresničevaSTALIŠČA ODBORA ZVEZNEGA ZBORA ZA NOTRANJO
nju družbene samozaščite, kaPOLITIKO O POLOŽAJU IN PROBLEMIH PROMETNE
kor tudi sestavni del neodtujljiVARNOSTI NA NAŠIH CESTAH IN NA JUGOSLOVANve funkcije socialističnega saSKIH ŽELEZNICAH
moupravljanja.
Delegati so posebej pouda17

klajene, vsestranske in kontinuirane družbene akcije. Reševanja problemov prometne
varnosti na cestah se ne lotevamo celovito, temveč delujemo od primera do primera posebej, pri čemer vedno stoji ob
strani dejavnost določenega
števila družbenih faktorjev.
Gledano v celoti se družbena samozaščita na tem področju še počasi uresničuje,
čeprav je dovolj primerov dobrega dela in organiziranosti.
Pri teh družbeno pomembnih
izjemno humanih nalogah se
morajo v kar največji meri aktivirati številni subjekti sistema
družbene samozaščite, posebej pa tisti, ki morajo po naravi
svojega dela vsak dan sodelovati pri izpopolnjevanju nalog
na tem področju. Proces podružbljanja nalog na področju
prometne varnosti na cestah
poteka počasneje kot bi objektivno gledano lahko, saj še ne
ustreza ravni razvoja samoupravnih socialističnih odnosov.
Ob tej ugotovitvi šo delegati
menili, kakor ugotavlja Poročilo, da je problem prometne
varnosti na naših cestah izredno pereč, saj iz leta v leto
narašča število nesreč. Samo
lani je na cestah izgubilo življenje 5.369 ljudi ali 244 več kot
leta 1977, čeprav je bilo do lani
to leto rekordno po številu
žrtev prometnih nesreč. Tej
ogromni številki lahko dodamo še podatek, da je bilo lani v
prometnih nesrečah poškodovanih 65.000 ljudi.
Če pogledamo podatke o
številu žrtev prometnih nesreč
po republikah in pokrajinah,
so največji porast prometnih
nesreč s smrtnimi posledicami
zabeležili v SAP Vojvodini, in
sicer 22,6 odstotka. V SR Črni
gori je umrlo 15 odstotkov več
ljudi, v SR Hrvatski 9,6, v SR
Sloveniji 7,2 medtem ko je v
drugih republikah in SAP Kosovo ta odstotek ostal na ravni
leta 1977 ali pa je bil še nekoliko nižji.
Med razpravo so delegati
ugotovili, da Informacija zopet
ponavlja med dejavniki, ki
ogrožajo prometno varnost,
enake podatke kot prejšnje:
nizko stopnjo prometne kulture udeležencev v prometu in
nespoštovanje
prometnih
predpisov, posebej tistih, katerih kršitev povzroča težke nesreče. Organizacije združenega dela, krajevne skupnosti,
vzgojno-izobraževalne ustanove, družbene organizacije in
sredstva javnega obveščanja
se niso dovolj zavzeli za dvig
prometne kulture vseh udeležencev v prometu.
18

NEUČINKOVIT
NOTRANJI NADZOR
Nadalje Odbor poudarja, da
notranje nadzorstvo v organizacijah združenega dela ter v
tistih organizacijah, ki opravljajo prevoz potnikov in blaga
in v drugih, ki imajo velike vozne parke za potrebe lastnega
prevoza, ni dovolj učinkovito.
Vozila niso tehnično brezhibna, na nnizki ravni pa je
tudi opremljenost motornih
vozil in pomanjkanje rezervnih
delov, tako da je s tem oteženo
celovito in pravočasno vzdrževanje vozil.
Na varnost potniškega prometa na cestah prav tako slabo
vpliva velik porast motornih
vozil in udeležencev v ptometu, velik letni priliv novih voznikov, neustrezni razvoj cestne
mreže, počasno odpravljanje
nevarnih krajev (črne točke) na
cestah, počasna izgradnja
cestnih nadvozov ali podvozov, kjer cesta križa železniško
progo ter slabo vzdrževanje
cestne signalizacije in njeno
pravočasno postavljanje.
NALOGE
ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA IN
DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI
Med sklepi Odbora je med
drugim zapisano, da se morajo
nujno organizirati in odločneje
angažirati vsi družbeni dejavniki ter si vsestransko ustvarjalno prizadevati za doseganje
večje discipline in odgovornosti vseh udeležencev v prometu pri uresničevanju večje
stopnje prometne varnosti.
Praksa dokazuje, da ima na
tem področju najpomembnejšo vlogo Socialistična zveza
kot najširša fronta delovnih
ljudi in občanov iz vseh organiziranih družbenih sil. Ta njena vloga je vse bolj izrazita v
organizacijah združenega dela
in krajevnih skupnostih pri zagotavljanju najširših pogojev
za podružbljanje dejavnosti za
zagotavljanje prometne varnosti na cestah, saj je prav ta
varnost integralni del družbene samozaščite.
Prav tako mora več prispevati k reševanju problemov
prometne varnosti na cestah
Zveza sindikatov, ki mora bolj
angažirati delovne ljudi za delovanje na tem področju.
Skupščine družbenopolitičnih
skupnosti naj sprejmejo korenite in trajne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na
naših cestah. Ob tej zahtevi je
poudarjeno, da morajo družbenopolitične skupnosti pra-

vočasno izvajati svojo nadzorno funkcijo glede uporabe zakonov in drugih predpisov ter
nadzorovati, kako se uresničujejo programi in sprejeti ukrepi
na področju prometne varnosti.
Odbor je posebej opozoril,
da mora dobiti v planih družbenopolitičnih skupnosti za
prihodnje srednjeročno obdobje od 1981. do 1985. leta,
problematika varnosti prometa
prioritetno vlogo. Nujno je, da
bodo v vseh skupnostih sprejeli posebne programe ukrepov vsi odgovorni dejavniki. V
teh planih pa morajo opredeliti
načrte hitrejšega odpravljanja
kritičnih točk na sedanji cestni
mreži ter tudi ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na cestah.
Organi za notranje zadeve,
uprava, pravosodje in inšpekcijske službe naj še naprej izpopolnjujejo svojo organizacijo, da bodo lahko učinkovito
opravljali svoje naloge pri nadzorovanju prometa in povečanju njegove varnosti.
Organizacije
združenega
dela in krajevne skupnosti naj
redno analizirajo prometne
probleme na cestah in na tej
podlagi sprejmejo lastne programe in operativne plane za
sprejemanje ustreznih ukrepov in akcij, ki bodo v kar največji meri zavarovali delovne
ljudi in občane ter s tem seveda prispevali k zmanjševanju
nesreč.
Posebno vlogo pri skrbi za
prometno varnost mora dobiti
tudi stalno in sistematično
prometno izobraževanje v
vseh vzgojnoizobraževalnih
ustanovah od osnovnih do visokih šol. Pri tem gre tako za
redno šolanje kot izobraževanje ob delu. Veliko več pozornosti kot doslej pa moramo,
poudarjajo delegati v stališčih,
nameniti usposabljanju poklicnih voznikov. Odpraviti pa
tudi vrsto slabosti v avto-šolah, kjer poučujejo voznike
amaterje.
Nadalje sklepi poudarjajo,
da morajo republiški, pokrajinski in občinski sveti za preventivo in vzgojo v prometu uskladiti preventivne ukrepe ter
koordinirati tudi programe pri
prometni vzgoji delovnih ljudi
in občanov. Pomembno vlogo
ima pri tem Jugoslovanski svet
za varnost prometa, ki bo moral uskladiti delovanje v republikah in pokrajinah.
Kakor je zapisano v sklepih,
se morajo sredstva javnega
obveščanja bolj celovito in
vsestransko zavzeti, da bo javnost obveščena o sprejetih
družbenih ukrepih in o proble-

mih prometne varnosti na c
stah. S tem bodo neposredr
prispevala k razvijanju odg
vornosti in pomagala dvign
prometno kulturo vseh udel
žencev. To ne velja le za osre
nja glasila, temveč tudi za i
formativna glasila organiza'
združenega dela in druga I
kalna sredstva javnega obv
ščanja.
Posebno pozornost, je zap
sano ob koncu, bo potrebi
nameniti preučitvi vseh nc
mativnih aktov, ki urejajo
področje. Prav zato tudi že p
pravljajo določene spremer
be in dopolnitve Zakona o t
meljih varnosti cestnega pr
meta.
MANJ ŽELEZNIŠKIH
NESREČ
Prva pripomba delegatov
bila, ko so ocenjevali Inform
cijo o položaju in problem
prometne varnosti na jugoslt
vanskih železnicah, daje v te
dokumentu potrebno podrol
neje analizirati pogoje in sp<
cifičnosti železniškega pronr
ta na posameznih območj
naše države. Informacija n
mreč ne omenja posebno,
železniškega prometa v pos
meznih republikah in pokra
nah in zaradi tega tudi ne vs
buje dovolj podatkov, ki bi sli
žili za sprejem konkretn
ukrepov v republikah in pokr
jinah.
Sicer pa je Odbor ugotov
da je odgovornost in prizade
nost delavcev ter organizai
združenega dela na železnic;
večja kot v prejšnjih obdobji
To je prispevalo k povečan
varnosti železniškega prom
ta. Tako ugotovitev potrjuje
tudi podatki. Lani je bilo v J
goslaviji manj železniških n
sreč in manj ponesrečenih
železniškem prometu kot v I
tu 1977. V letu 1978 se je zg
dilo 1252 železniških nesreč
katerih je umrlo 396 ljudi, te;
pa jih je bilo poškodovat
617. Leto poprej je bilo 87 r
sreč več ali 1339, medtem kc
v teh nesrečah umrlo 2
oseb. Od leta 1973 do 1977
je vsako leto na naših želez
cah zgodilo povprečno 1.2
nesreč, v katerih je umrlo
400 do 600 ljudi letno.
Delegati so opozorili
spodbudno težnjo v lansk
letu. Pri tem pa so enotno n
nili, da to lahko pripišemo rr
prve uspehe začete akcije ;
lezniških organizacij pri zao
tavljanju večje varnosti. Prip
ročili so, naj bi to dejavnost
odločneje nadaljevali, vanjo
naj bi vključili čimširši kr
udeležencev - vse družbe'
poročevak

samoupravne in politične dejavnike.
Med razpravo so nadalje
opozorili, naj bi natančno ugotovili dejanske vzroke nesreč
tako v organizacijah železniškega prometa kot tudi zunaj
njih. Samo stalno in sistematično spremljanje vseh teh dogodkov lahko ponudi realne in
objektivne ugotovitve dejanskih vzrokov nesreč in s tem
konkretne možnosti za ukrepe,
ki bi preprečevali trčenja in
druge železniške nesreče.
Delegati so še opozorili, da
tako imenovani človeški dejavnik odločilno vpliva na zmanjševanje števila železniških nesreč, zato naj bi nadaljnjo dejavnost pri zagotavljanju večje
varnosti železniškega prometa, usmerili prav k ljudem. Še
so namreč, čeprav veliko število železničarjev vestno opravlja svoje delo, pojavi nediscipline, malomarnega izpolnjevanja dolžnosti v prometu in
pri vzdrževanju voznega parka, primeri kršitve prometnotehničnih predpisov in drugi
podobni pojavi.
IZBOLJŠANJE
KADROVSKE
STRUKTURE NA
ŽELEZNICAH
Mnogo let nismo namenjali
dovolj pozornosti kadrovski
strukturi in strokovnemu
usposabljanju delavcev na železnici. Zato je na železnicah
samo 2,5 odstotka delavcev z
visokd strokovno izobrazbo,
16,8 z višjo strokovno izobrazbo in visoko kvalifikacijo, več
kot 80 odstotkov delavcev pa
je s srednjo ali nižjo izobrazbo.
Podobno primanjkuje mladih
kadrov, predvsem v razvitih republikah in SAP Vojvodini.
Delo samoupravnih organov
notranjega nadzorstva v organizacijah železniškega prome-

poročevalec

ta še ni ustrezno. Upravni organi in prometne inšpekcije pa
zaradi premajhnega števila kadrov in neusklajenosti dela ne
dosegajo pričakovanih rezultatov.
Velik odstotek iztrošenosti
delovnih sredstev (prog, železniških pragov itd.) ter njihovo
počasno in ponekod tudi slabo
vzdrževanje, v veliki meri vpliva na premajhno varnost železniškega prometa. Zgovoren
je že podatek, ki so ga posredovali delegatom, da je več kot
11 odstotkov vagonov starih
40 let, le 38 odstotkov železniških postaj ima ustrezno tehnično opremo, na 670 kilometrih prog pa mora potekati
upočasnjen promet, kar povzroča zamude vlakov.
Program razvoja modernizacije železniškega prometa,
predviden v družbenem dogovoru za obdobje od 1976. do
1981. leta se uresničuje mnogo počasneje kot je bilo predvideno.
Določeno število nesreč je
še povezano z obnašanjem in
delom železničarjev, vendar
vse več nesreč povzroči premajhna pozornost in neustrezno ravnanje drugih udeležencev v prometu, na primer pešcev, udeležencev cestnega
prometa itd. V zadnjih dveh letih se je največje število železniških nesreč zgodilo namreč
prav na cestnih prehodih. Na
teh križiščih ceste in železnice
je umrlo 86 odstotkov vseh
žrtev železniških nesreč.
REŠEVANJE
ŽIVLJENJSKIH
PROBLEMOV
ŽELEZNIČARJEV
Odbor za notranjo politiko je
na temelju razprave ugotovil,
da so problemi železniškega
prometa sestavni del razvoja
družbenoekonomskih in sa-

moupravnih odnosov. Z vprašanji varnosti v železniškem
prometu se morajo, pooleg delavcev v združenem delu na
železnicah, ukvarjati vse delegatske in samoupravne strukture, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije in vsi drugi zainteresirani dejavniki.
Organizacije
združenega
dela na železnici, njihovi samoupravni organi in družbenopolitične organizacije naj še
naprej sprejemajo ustrezne
ukrepe za dosledno izvajanje
Zakona o združenem delu,
družbenih dogovorov in drugih zakonskih predpisov.
Organi upravljanja, njihove
komisije in druga delovna telesa, poslovodni organi, strokovne službe in druge samoupravne strukture v železniških organizacijah združenega
dela naj si prav tako prizadevajo za sprejemanje in uresničevanje svojih programov ukrepov in akcij, ki bodo zagotovile
večjo varnost v železniškem
prometu.
Sklepi pa prav tako ocenjujejo, da je reševanje ključnih
življenjskih problemov železničarjev pomemben pogoj za
večjo varnost železniškega
.prometa. Jb tem je poudarjeno, da morajo organizacije
združenega dela na železnici
posebej skrbeti za izboljšanje
delovnih pogojev, delovne discipline in osebne odgovornosti.
Posebej je tudi omenjena
pomembna vloga organov notranjega nadzorstva. Ti organi
morajo sprejemati pomembne
ukrepe pri določanju dolžine
delovnega časa, delovnih pogojih delavcev in tehnične
opremljenosti voznih sredstev
ter telekomunikacijskih naprav.
Železniške
organizacije
združenega dela naj si tudi posebej prizadevajo izboljšati ka-

drovsko strukturo delavcev.
Posebej morajo skrbeti za stalno usposabljanje delavcev v
okviru rednega šolanja in izobraževanja ob delu.
Skupnost jugoslovanskih
železnic pa naj hitreje sprejme
tiste samoupravne akte, ki jih
še nimamo, čeprav jih zahteva
Zakon o temeljih varnosti železniškega prometa. Prav tako
morajo Skupnost jugoslovanskih železnic, železniško-transportne organizacije in njihove
temeljne organizacije združenega dela dati, pri izpolnjevanju programa razvoja jugoslovanskih železnic, prednost tistim objektom in tehničnim
sredstvom, ki bodo izboljšali
varnost železniškega prometa.
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti pa naj sprejemajo korenite in učinkovite ukrepe za izboljšanje varnosti železniškega prometa. Pravočasno pa naj tudi nadzorujejo
izvajanje Zakona na tem področju, družbenih dogovorov
in drugih predpisov ter tudi
uresničevanje sprejetih ukrepov na področju varnosti v železniškem prometu.
Na koncu sklepi še poudarjajo, da cestni prehodi še naprej ostajajo eno občutljivih
vprašanj varnosti v železniškem prometu. Vsi zainteresirani družbeni dejavniki, predvsem organizacije združenega
dela za izgradnjo in vzdrževanje cest, organizacije, ki sodelujejo v cestnem prometu, organizacije združenega dela železniškega prometa, krajevne
skupnosti, občine in širše
družbenopolitične skupnosti
morajo z medsebojnim dogovarjenjem in skupnimi akcijami vplivati na sprejetje programov ukrepov in dejavnosti, ki
bo zagotovila najboljše rešitve
za zavarovanje železniškocestnih prehodov.
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Določiti vzroke, zaradi
delo
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Odbor je zavrnil Informacijo Zveznega izvršnega sveta kot neustrezno in nepopolno,
ker ni pokazala na ključne probleme transformacije denarno-kreditnega sistema v
okviru skupnega razvoja družbenoekonomskega in samoupravnega sistema
Emisijska politika in primarna emisija denarja niso v funkciji blagovno-denarnih
odnosov in združenega dela, kar je v nasprotju s sistemskimi zakoni
Zmanjševanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva je v tesni
zvezi z nedosledno uporabo sistemskih rešitev na področju denarnega, kreditnega
in bančnega sistema
Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni
sistem je obsežno razpravljal o
Informaciji o izvajanju Zakona
o denarnem sistemu in o Zakonu o Narodni banki Jugoslavije
in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, ki jo je Zvezni
izvršni svet poslal v razpravo
Skupščini SFRJ. O Informaciji
smo pisali v eni prejšnjih številk Poročevalca.
Odbor je ocenil, da Informacija ne ustreza in da ni popolnoma odgovorila na vprašanje.
Informacija je zajela samo institucionalno prilagajanje poslovanja Narodne banke Jugoslavije in sistema narodnih
bank v skladu z določbami teh
zakonov. Zajeta pa ni bila vsebinska preobrazba kreditnomonetarnega sistema, ki je bil
ustanovljen z Ustavo SFRJ in
sistemskimi zakoni, kot eden
najpomembnejših in najobčutljivejših področij našega družbenoekonomskega in samoupravnega sistema v celoti. Od
tega kako so na tem področju
vzpostavljeni odnosi, je odvisno tudi dosledno afirmiranje
položaja združenega dela, da
postane odločujoč dejavnik v
procesu reprodukcije, da v celoti zagospodari z dohodkom,
v okviru tega pa z emisijo denarja.
Odbor poudarja, da sistemske rešitve obstajajo, vendar
niso zadosti realizirane in da ni
predlogov za njihovo dosledno
uporabo, čeprav so minila že
štiri leta od sprejetja Ustave
SFRJ in dve leti od sprejetja
Zakona o združenem delu in
sistemskih zakonov s področja
denarnega, kreditnega in
bančnega sistema.
V zvezi s tem Odbor meni, da
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so sklepi Zveznega izvršnega
sveta, ki so v Informaciji kontradiktorni,
nepopolni in
splošni. Zaključke je treba
oblikovati tako, da izhajajo iz
vsebine in načel zakonov, ki so
dobri in sprejemljivi, treba jih
je le konkretizirati in doseči,
da zaživijo. Treba je tudi točno
določiti rok, do katerega mora
biti določeno vprašanje preučeno, kdaj morajo biti sprejeti
določeni ukrepi in kdo bo nosilec posameznih zadev. Samo
takšni zaključki imajo svoj namen in cilj.
STARI MEHANIZEM
EMISiJE DENARJA
Delegati, ki so se poglobili v
vsebino problema na tem področju, so ugotovili, da podatki s katerimi razpolagajo kažejo, da iz leta v leto pada akumulativna in reproduktivna
sposobnost gospodarstva, da
se zvišujejo pogodbene obveznosti in drugo. Eden osnovnih
vzrokov za takšno stanje je v
tem, ker se je v procesu emisije denarja zadržal stari mehanizem. Narodna banka in poslovno bančništvo namreč
emitirata denar s pomočjo kreditov, ki ae spreminjajo v depozit, pa spet v kredit. Tako
spirala
kreditno-depozitnih
odnosov neporestano vodi k
obnavljanju zadolženosti gospodarstva z vsemi posledicami na obremenitev dohodka z
obrestmi in prerazporeditvijo
dohodka s kreditnim mehanizmom.
Čeprav je to eno osrednjih
vprašanj našega družbenoekonomskega sistema in preobrazbe denarnega, kreditnega
in bančnega sistema, to v Informaciji ni pojasnjeno. Po
mnenju Odbora je to vprašanje

pomembno in ga je treba analitično obdelati. Na to kaže tudi
dejstvo, da se je ob razpravah
na vseh ravneh kot eden vzrokov za takšna gibanja omenjalo slabo uresničevanje sprejetih načel denarnega, kreditnega in bančnega sistema.
Po sprejetih stališčih, je rečeno v poročilu Odbora, bi
morala denarna masa spremljati nominalno rast družbenega proizvoda, s čimer naj bi
zagotovili planirano rast proizvodnje. Vendar taka rešitev
spremlja tudi komponento inflacije. To med drugim nezadovoljivo vpliva na skupno vrednost angažiranih obratnih
sredstev organizacij združenega dela, ali točneje rečeno prinaša njihovo razvrednotenje. S
tem prihajajo organizacije
združenega dela v nezadovoljiv položaj, kadar gre za obratna sredstva v odnosu na
osnovna sredstva. Po veljavnih
zakonih je organizacijam združenega dela dovoljeno, da revalorizirajo osnovna sredstva,
pri obratnih sredstvih pa temu
ni tako.
Upoštevajoč, da je skupna
rast denarne mase pogojena
tudi z rastjo primarne emisije,
je treba po mnenju Odbora
preučiti in analizirati delovanje
in učinke rasti na inflacijo in
na stanje skupnih obratnih
sredstev organizacij združenega dela, ki zaradi narave tehnološkega procesa ne morejo premagovati inflacije.

EMISIJSKA POLITIKA
NI V FUNKCIJI
ZDRUŽENEGA DELA
O emisijski politiki, o uporabi in namenu primarne emisije
je v Odboru potekala razpravi
dalj časa. Odbor meni, da osnovnih stališč in načel, ki so v
Ustavi in sistemskih zakonih,
ni treba ponavljati. Vendar lahko ugotovimo, da emisijska
politika in primarna emisija niso v funkciji blagovno-denarnih odnosov v združenem delu, 'kar je v nasprotju s sistemskimi zakoni.
Odbor meni, da je treba primarno emisijo, po sprejetju sistemskih zakonov, v večji meri
uporabljati za potrebe proračuna federacije in druge oblike končne uporabe. To ima za
posledico
prerazporedite*'
stvarne akumulacije in dohodka med družbenimi subjekti in
regijami in za zoževanje tokov
primarne ekmisije za potrebe
združenega dela. To pomen
ogrožanje že tako majhne aku
mulativne in reproduktivni
sposobnosti združenega dela
Glede na to, da je določei
rok za sprejetje program:
ukrepov za premostitev defici
tarnega financiranja federaciji
ter za zmanjšanje in ukinite
primarne emisije za te potrebe
je treba pričakovati, da se bi
ta negativna usmeritev razvoj
zaustavila. Zaradi tega je, p'
mnenju Odbora, treba poseb
no pozornost posvetiti pripra

OSTRE PRIPOMBE ODBORA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN ZA KREDITNO-MONETARNI SISTEM V ZVEZI Z
INFORMACIJO O IZVAJANJU ZAKONA O DENARNEM
SISTEMU
»ooBooaoseeooooeoooooooooocooco!
poročevalec

vam za sprejetje tega programa in nato spremljati njegovo
uresničitev.

ciji. Temeljni razlog za to je v
tem, da le-ta po vsebini, ocenah in predlogih ukrepov ne
analizira uresničevanja sistemskih rešitev določenih z
naštetimi zakoni in preoblikovanja monetarno-kreditnega
sistema.
Odbor je tudi seznanil Zbor s
tem, da meni, da so sklepi
Zveznega izvršnega sveta
splošni, kontradiktorni in nepopolni. V dlih, kjer so sprejemljivi je vprašanje njihove
namembnosti, ker ni predloga
ukrepov za realizacijo sistemskih rešitev.
Odbor bo zahteval od Zveznega izvršnega sveta, da najpozneje do konca aprila letos

PRIPRAVITI NOVO
INFORMACIJO
Potem, ko je bilo izrečenih
več kritičnih pripomb tudi na
dele Informacije, ki se nanašajo na uporabo inštrumentov
monetarnega reguliranja, na
zadeve Narodne banke Jugoslavije in njeno vlogo kreditne
inštitucije, je Odbor sklenil, da
predloži Zboru republik in pokrajin, da na svoji seji, ki je
predvidena za konec februarja, ne razpravlja o tej Informa-

pripravi novo informacijo,
izhajajoč iz vsebinske preobrazbe družbenoekonomskih
odnosov v denarno-kreditnem
sistemu v okviru skupnega razvoja družbenoekonomskega
in samoupravnega sistema. Ob
tej priložnosti bo treba pripraviti predloge konkretnih rešitev in ukrepov, določiti obveznosti ustreznih organov in organizacij, ki bodo v okviru svoje pristojnosti nosilci zadev za
izvajanje Zakona o denarnem
sistemu in Zakona o Narodni
banki Jugoslavije. V tem primeru bi bila razprava v Odboru
in Zboru v mesecu maju letos.
Ob tej priložnosti bo treba,
po mnenju Odbora, z monetar-

no-kreditnega aspekta nujno
preučiti vzroke za povečanje
zadolženosti gospodarstva in
zmanjšanje akumulativne in
reproduktivne sposobnosti.
Treba bo preučiti tudi posledice prelivanja dohodka in akumulacije iz ene regije v drugo,
kakor tudi zaradi česa združeno delo ni gospodarilo z denarnimi tokovi in podobno. To
je treba zaradi tega, ker so se
ta gibanja ostreje in v nezadovoljivejši obliki pokazala po
sprejetju sistemskih zakonov,
v predlogih ukrepov in sklepih
Zveznega izvršnega sveta v Informaciji pa ni konkretnih rešitev za zaustavitev teh negativnih trendov.

ANALIZE IN OCENE
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Domači proizvajalci transportnih sredstev in opreme načrtujejo svoj razvoj predvsem na tujem znanju in izkušnjah, kar povzroča tehnično-tehnološko odvisnost in
zmanjšuje možnosti za lasten neodvisen razvoj
Združeno delo se ne posvetuje glede uvoza licenc in sklenitve aranžmajev s tujimi
partnerji
Še največ je bilo storjenega pri poenotenju vozil v javnem avtomobilskem prometu:
od več kot 20 različnih znamk tovornih vozil bomo v bodoče uvažali samo 8 vrst vozil
Težave pri tipizaciji lahko premagamo samo s samoupravnim družbenim dogovarjanjem zainteresiranih proizvajalcev, drugih subjektov in vse družbene skupnosti
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Informacijo o
poteku in uspehih sprejetja
ukrepov za tipizacijo, unifikacijo in standardizacijo transportnih sredstev in opreme. V
njej analizira sedanji položaj in
opozarja na probleme na tem
področju, na posledice in na
njihov vpliv na ekonomiko dežele, posebej na področju obrambnih priprav. Gradivo govori tudi o dejanskih možnostih pri reševanju nakopičenih
problemov iz prejšnjih obdobij.
Tipizacija transportnih sredstev terja dolgotrajen in zapleten razvojni proces v proizvodnji, pri uvozu in eksploataciji
transportnih sredstev. V proizvodnji mora biti tipizacija trajen proces, usmerjen k njenemu poenotenju pri izdelavi vozit in sestavnih delov. K temu
poročevalec

se navezuje proces unifikacije,
pri čemer moramo upoštevati,
da oba procesa skupaj lahko
šele zagotovita celovitejše tehnično-ekonomske in druge
učinke.
Na področju izkoriščanja
transportnih sredstev je tipizacija proces, s katerim se, s pomočjo selekcije in redukcije
različnih znamk in tipov vozil,
izenačuje vozni park. Izhodišče je seveda opredelitev za
določeno znamko in tip vozila
v posameznih delovnih organizacijah, na območjih in širše.
Interesi transportnega gospodarstva in obrambnih priprav dežele zahtevajo optimalno tipizacijo transportnih
sredstev in opreme. Njihovi
deli pa morajo biti unificirani v"
mejah tehničnih možnosti in
ekonomske upravičenosti.
Sicer pa je namen tipizacije

in unifikacije transportnih proizvodnji in pri uporabi transredstev zmanjšanje stroškov sportnih sredstev se, gledano
pri naložbah v novo tehnolo- celovito, povečuje produktivško opremo ter zmanjševanje nost in dohodek. Tako prihaja
proizvodnih stroškov. Hkrati do zniževanja cen proizvodov
pa je veliko bolj enostavno pla- in storitev, izboljšuje se konniranje, organiziranje in pre- kurenčna sposobnost transkrbovanje proizvodnje. Na- sportnega gospodarstva in gomen je tudi lažje vzdrževanje spodarstva v celoti.
in servisiranje transportnih
sredstev, zmanjševanje zalog
rezerynih delov ih angažiranje SPREJETI UKREPI ZA
sredstev, ki bi jih sicer porabili REŠEVANJE
za te dele. Na nazadnje pa to TIPIZACIJSKIH
omogoča tudi cenejše in učin- PROBLEMOV
kovitejše izobraževanje kaZvezni izvršni svet je že leta
drov.
S tipizacijo in unifikacijo v 1975 sprejel ukrepe za reševa>00000000000000000000000=
INFORMACIJA O UKREPIH IN DOSEDANJIH PRIZADEVANJIH PRI TIPIZACIJI, UNIFIKACIJI IN STANDARDIZACIJI TRANSPORTNIH SREDSTEV IN OPREME
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nje problemov na področju ti- DRAGA PROIZVODNJA
pizacije in unifikacije pri proizvodnji in uporabi transportnih MAJHNIH SERIJ
sredstev in opreme, ki so bili
Pri izvajanju ukrepov na potakrat nujni.
dročju tipizacije, unifikacije in
standardizacije transportnih
Ukrepi so zadevali tako sa- sredstev in opreme niso dosemoupravno urejanje položaja ženi željeni uspehi, poudarja
znotraj grupacije proizvajalcev Informacija.
Samoupravno
transportnih sredstev in opre- sporazumevanje ni potekalo
me (finalisti in kooperanti) kot tako kot smo pričakovali. Glavizdelavo skupnih ali usklajenih na težava pri tem izvira iz
razvojnih programov, saj je to
obdobja, prisotna
temeljni pogoj za izvajanje ti- prejšnjega
pa je tudi sedaj, saj so domači
pizacije v voznem parku Jugo- proizvajalci vozil v glavnem zaslavije. Na podoben način naj snovali svoj razvoj na tujem
bi samoupravno uredili polo- znanju in izkušnjah. Svoje požaj v grupaciji uporabnikov vezave s tujimi partnerji so
transportnih sredstev, saj bi uresničevali in uresničujejo
njihovo dogovarjanje zaustavi- prek pogodb o vlaganju kapilo in zmanjšalo detipizacijo tala, nakupu licence, poslovvoznega parka. Ta pa ni maj- notehničnem sodelovanju in
hna. Samo v javnem avtomo- pogodb o proizvodni kooperabilskem prometu na primer je ciji na dolgoročnem temelju.
več kot 25 različnih znamk voMimo tega niso usklajeni niti
zil in še veliko več tipov cestnih tovornih vozil. V gradbe- proizvodni programi. V isti kaništvu in pri drugih uporabni- tegoriji vozil je med domačimi
kih je še več znamk in tipov proizvajalci prišlo do konkucestnih tovornih vozil. Poleg rence. Povzročila je neraciotega imajo tudi posamezne de- nalno investiranje, zmanjšano,
lovne organizacije v svojem drago proizvodnjo v majhnih
voznem parku po 5 ali več ra- serijah in podobno. Posledice
vsega tega občuti tudi domača
zličnih znamk vozil.
kooperacija, ki se zaradi zožeUkrepi Zveznega izvršnega nih interesov ne more razvijati
sveta so zadevali tudi samou- ustrezno potrebam tržišča in
pravno izenačevanje interesov lastnim poslovnim interesom.
Tehnično-tehnološka odviproizvajalcev, uporabnikov in
drugih zainteresiranih subjek- snost od tujega znanja in daljtov pri zagotavljanju pogojev ša časovna usmeritev na to
za usmerjen razvoj vsake pa- znanje sta prispevali in še prinoge prometa posebej in vseh spevata k določenemu zmanjskupaj v sklopu enotnega ju- ševanju zanimanja za lasten
goslovanskega prometnega si- razvoj oziroma k iskanju laststema. Ukrepi ZIS so posegli nih možnosti, pridobivanju
še na področje izdelave znan- lastnega znanja in lastnega
stvenih študij kot tehnično-te- neodvisnega razvoja.
Pogodbeni pogoji za nakup
hnološke podlage za nadaljnje
konkretnejše dogovarjanje ter tujega znanja in izkušenj prav
za delno urejanje položaja na tako spodbujajo daljšo odvipodročju tipizacije. Dotaknili snost od tega znanja in onepa so se tudi spremembe in mogočajo povezovanje domadopolnitve veljavnih zakonskih čih proizvajalcev. Hkrati ne zagotavljajo možnosti, da bi po
aktov.
poteku teh pogodb v polni meNamen vseh teh ukrepov je ri izkoriščali omenjeno tehnobil, da bi prek samoupravnega logijo. To bo lahko povzročilo
sporazumevanja ustavili na- težke posledice pri našem nadaljnje širjenje pisanosti daljnjem lastnem razvoju, poznamk pri uvozu vozil ter pri sebej pri učinkovitosti obuvozu tehnike in tehnologije. rambnih priprav dežele pri izPri tem pa ne bi zanemarili do- koriščanju prevoznih sredstev
seženega razvoja in ne prekr- v sodobnih pogojih.
šili dogovorjenih obveznosti.
Informacija pravi, da se priOb sprejemanju omenjenih stojni organi že dalj časa ne
ukrepov smo pričakovali, da posvetujejo z združenim debodo hitro ustanovljene samo- lom o uvozu licenc ali ustaupravne interesne skupnosti novitvi kakršnegakoli drugega
vseh zainteresiranih dejavni- aranžmaja s tujim partnerjem,
kov (proizvajalci, uporabniki, s čimer se povečuje različnost
banke, trgovina, zavarovalni in netipizacija proizvodnih
zavodi) za razvoj transportnih programov. Zaradi tega morasredstev in opreme ter za kre- mo čimprej najti ustrezne
ditiranje prodaje v državi. S ukrepe, ki bi zagotovili trajen
pomočjo te skupnosti bi na- vpliv združenega dela in družmreč zagotovili reševanje pro- bene skupnosti v celoti pri razblematike tipizacije in unifika- širjanju Obstoječih ali ustanavcije v daljšem obdobju.
ljanju novih kooperantskih od22

nosov s tujimi partnerji pri proizvodnji transportnih sredstev
in opreme.
V proizvodnji cestnih vozil je
relativno malo čiste proizvodne kooperacije, saj ta kooperacija predvsem sloni na
menjavi blaga. Naš delež je pri
tem v glavnem proizvodnja delov nižje stopnje obdelave,
uvažamo pa izdelana vozila ali
določene dele šasij vozil. Vsak
izmed naših proizvajalcev je
želel na tržišču nastopati s čim
širšim asortimanom proizvodov, čeprav ni bil ne tehnično, niti ekonomsko in niti kadrovsko usposobljen za tak
nastop. Tako neenotni pa se
domači proizvajalci ne morejo
upreti tuji konkurenci, posebej
dajalcem tehnologije, s katerimi so se morali predhodno
konzultirati o tem, če lahko
izvažajo na določeno tržišče.
NI DOGOVORA MED
UPORABNIKI
TRANSPORTNIH
SREDSTEV
Proces samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja
je potekal počasneje tudi na
področju izkoriščanja transportnih sredstev. Uporabniki
transportnih sredstev in opreme kupujejo ta sredstva predvsem tam, kjer jim nudijo ugodnejše pogoje (cena, kakovost, rok, kreditni pogoji). Pri
tem se ne dogovarjajo z drugimi uporabniki in se tudi ne
zanimajo preveč, če je določena sredstva mogoče izdelati v
državi.
Ker ni bil dosežen dogovor o
kreditiranju plasmaja opreme
in ladij v državi in za izvoz (kot
del izpolnitve Dogovora o razvoju strojegradnje in ladjedelništva), so transportne organizacije najemale tuje kredite (predvsem blagovne). To je
vplivalo na premajhno izkoriščenost relativno modernih
zmogljivosti domače industrije
in povzročilo uvoz tiste opreme, ki bi jo lahko naredili doma. S tem je bila seveda tudi
obremenjena plačilna bilanca
države. Nekateri proizvajalci
pa so se, ker ni bilo zanje dovolj dela, preusmerili v drugo
proizvodnjo, s čimer so zmanjšane reprodukcijska in konkurenčna sposobnost ter tudi razvojne možnosti domače industrije. Taka ugotovitev velja
predvsem za proizvodnjo sredstev železniškega in vodnega
prometa. Po drugi strani je seveda povečana detipizacija
voznega parka v državi, v mnogih primerih pa je prihajalo tudi do lokalne tipizacije voznega parka.

Po vsem tem lahko sklenemo, da so se uporabniki transportnih sredstev razvijali po
lastnih trenutnih možnostih in
pogojih in niso resneje usklajevali interesov ne v svoji panogi prometa in ne med vrstami prometa kot sestavnim delom celovitega prometnega sistema.
TEHNIČNOEKONOMSKG
SODELOVANJE Z
DRUGIMI DEŽELAMI
Na področju tehničnoekonomskega sodelovanja z drugimi deželami bi bilo smotrno,
če sodelovanja s tujimi partnerji ne bi sprejeli prej kot bi
se po samoupravni poti dogovorili zanj. Pogoj je seveda, da
s tem postopkom ne bi omogočili monopolnega položaja
na tržišču in prizadeli že dogovorjenih obveznosti do tujih
partnerjev. Uvoz je namreč nujen vse dotlej, dokler ne bo domača proizvodnja dosegla primerne ravni in dokler tak uvoz
ne škodi interesom jugoslovanske tipizacije.
Od leta 1977 dalje delijo
sredstva za uvoz opreme Interesna skupnost Jugoslavije in
samoupravne interesne skupnosti republik in pokrajin za
ekonomske odnose s tujino.
Pri tej delitvi pa še ni bilo dovolj usklajevanja glede tipizacije transportnih sredstev.
Vzrok za to je tudi, ker doselj
ni bilo objektivnih možnosti za
tako usklajevanje, saj nimamo
konkretnega dogovora ali drugega temelja za politiko tipizacije.
Dejstvo je tudi, da pri delu
medvladnih komitejev za gospodarsko, tehnično in znanstveno sodelovanje, ko pripravljajo blagovne liste za menjavo s posameznimi državami, ne mislijo dovolj na tipizacijo transportnih sredstev. Ne
posvetujejo pa se tudi z Zveznim sekretariatom za narodno
obrambo, ko odločajo o uvozu
vozil.
ZMANJŠEVANJE
TIPOV UVOŽENIH
VOZIL
Informacija o učinkovanju
sprejetih ukrepov pri tipizaciji
transportnih sredstev in opreme poudarja, kaj je doseženo
na tem področju, posebej glede uresničevanja ukrepov, ki
jih je sprejel Zvezni izvršni
svet.
Najprej omenja, da so bili v
letih 1976 in 1977 sprejeti dogovori o temeljih Družbenega
plana Jugoslavije za razvoj
strojegradnje in ladjedelništva,
jugoslovanskih železnic, magiporočevalec

stralnih cest, zračnega prometa in letališč, PTT prometa, pomorskega ladjarstva in pristanišč, rečnega ladjevja in pristanišč ter družbeni dogovor o
prometni politiki Jugoslavije.
Vsi ti dogovori vsebujejo obveznosti izvajanja in spoštovanja tipizacije.
Nadaljnjo obdelavo in izvajanje naštetih dogovorov pogojuje sprejetje vrste samoupravnih sporazumov in drugih
aktov o vseh vidikih delovanja
in s tem tudi o vprašanjih razvoja ter tipizacije transportnih sredstev in opreme ter
cestne mreže. Dejstvo pa je, da
je relativno malo samoupravnih sporazumov, ki bi urejali ta
vprašanja. Doslej so sprejeti
samoupravni sporazumi med
proizvajalci priklopnih in posebnih vozil in njihovimi kooperanti, sporazumi v proizvodnji tirnih vozil glede delitve
programa in drugih skupnih
vprašanjih ter vprašanjih tipizacije železniških transportnih
sredstev. Nadalje je sprejet samoupravni sporazum med
grupacijama proizvajalcev tirnih vozil in jugoslovanskimi
železnicami kot uporabniki teh
vozil. Ladjedelničarji so podpisali sporazum z domačimi ladjarji, kljub temu pa je še znotraj ladjedelništva veliko problemov, ki jih bo potrebno rešiti po samoupravni poti.
Za proizvodnjo traktorjev
imamo vrsto samoupravnih
sporazumov med finalnimi
proizvajalci in kooperanti in
sporazumov, ki so jih sklenili
kooperanti med seboj. Še vedno pa ni podpisan samoupravni sporazum finalnih pro-
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izvajalcev o skupnem razvoju.
Prav tako še ni sprejet temeljni samoupravni sporazum
o proizvodnji kompletnih cestnih vozil, ki je za tipizacijo gotovo najpomembnejši.
Kljub tem dogovorom, na
področju prometa položaj ni
dosti boljši. Največ je bilo storjenega za tipizacijo v javnem
avtomobilskem prometu. Doslej smo uporabljali 20 različnih tujih znamk tovornih vozil,
v bodoče pa 12 znamk vozil ne
bomo več uvažali. Po tem dogovoru bomo v prvi fazi uvažali
8 znamk tovornih vozil (Mercedes, Magirus, Fiat, Scania in
Volvo iz zahodnih držav, Raba,
Škoda in Kamaz pa iz vzhodnih). V drugi fazi pa bomo
uvažali le še 6 znamk vozil, tako da bomo opustili uvoz vozil
znamk Scania in Volvo. Na ta
način bi uredili položaj v grupaciji, ki uporablja okoli
20.000 tovornih vozil, od tega,
več kot 8000 uvoženih.
Uporabniki cestnih gospodarskih vozil, posebej pa javni
avtomobilski promet, se posebej zanimajo za dolgoročnejše
sporazume o nakupu vozil iz
domače proizvodnje. Tega pa
ne morejo uresničiti, ker domača avtomobilska industrija
še ne more sprejemati konkretnih sporazumov, ki bi jo
tudi obvezovali.
IZDELAVA
ZNANSTVENIH ŠTUDIJ
O TIPIZACIJI
Od predvidenih študij klasifikacije, kategorizacije, tipizacije in unifikacije transportnih
sredstev in opreme ter promet-

ne mreže so doslej končane tri
študije: model -jugoslovanske
klasifikacije modelov kategorij
in temeljev sistema tipizacije,
unifikacije in standardizacije
za cestna transportna sredstva. Podobne študije so narejene tudi za traktorje in za železniška prevozna sredstva ter
opremo.
Na zakonodajnem področju,
ki ureja promet, so že bile ali
so v pripravi spremembe večine zakonov in drugih predpisov. Pri tem pa naj bi še v zakon, ki ureja odnose naših organizacij s tujimi partnerji na
področju dolgoročne proizvodnje kooperacije, licenc in
drugega, vključili obveznost,
da mora proizvajalec med procesom registracije pogodbe
konzultirati združeno delo.
Upoštevali bi seveda samo usklajen predlog.
OBVEZNOSTI
DOLOČENIH
ORGANOV IN
ORGANIZACIJ
Vse ugotovitve Informacije
zahtevajo, da bo potrebno na
področju proizvodnje transportnih sredstev in opreme v
Jugoslaviji čimprej doseči
predvsem dvoje: s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem čimpreje zagotoviti sodelovanje pri nadaljnjem
skupnem razvoju in zagotoviti
usmeritev na maksimalno izkoriščanje lastnega znanja in
izkušenj. Druga zahteva pa je,
da moramo sprejeti potrebne
ukrepe za zaustavitev neusklajenega in neodgovornega širjenja kooperantskih in drugih

povezav, tako sedanjih kot tudi
potencialnih
proizvajalcev
transportnih sredstev in opreme v Jugoslaviji, s tujimi partnerji.
Zvezni izvršni svet je ob tej
Informaciji posredoval tudi nekatere sklepe. Med drugim priporoča Gospodarski zbornici
Jugoslavije in splošnim združenjem, naj do konca leta 1979
zagotovijo sporazumevanje
zainteresiranih pri reševanju
razvojnih in drugih vprašanj,
posebej pri reševanju tipizacije na področju transportnih
sredstev in opreme. Pristojnim
organom republik in pokrajin
priporoča, naj spodbujajo proizvajalce in uporabnike transportnih sredstev za samoupravno sporazumevanje na
ravni republik in pokrajin in na
ravni vse Jugoslavije.
Gospodarska zbornica Jugoslavije in splošna združenja
naj, do sprejetja samoupravnih
sporazumov, določijo znamke
in tipe vozil, ki naj bi jih uvažali. Pri tem morajo upoštevati
potrebe uporabnikov in obvezno zmanjševanje števila znamk
vozil v voznih parkih.
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino je ZIS obvezal, da
mora pri sestavljanju list za
menjavo s posameznimi državami upoštevati varstvo tipizacije transportnih sredstev in
opreme v Jugoslaviji. Zvezni
zavod za standardizacijo pa
mora čimprej pripraviti študijo,
ki bo tehnični temelj za nadaljnje usklajevanje zahtev zainteresiranih pri reševanju vprašanj tipizacije za vse vrste
transportnih sredstev in prometne mreže.

nestrokovna uporaba sredstev za

rastlin

Uporaba pesticidov je urejena samo v kmetijstvu, sploh ne ali pa samo deloma pa v
mnogih drugih gospodarskih panogah, v katerih jih uporabljajo
Nihče ne spremlja proizvodnje in uvoza teh sredstev po njihovem namenu in količini
aktivnih snovi
V naši državi nimamo enotnega koncepta organizacije službe za varstvo rastlin in
je zato neenotna po republikah in pokrajinah
Zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov, ki delujejo pri uporabi pesticidov, so navodila za uporabo največkrat slaba in nezadovoljiva
Sredstva za varstvo rastlin
(pesticidi) pred rastlinskimi
boleznimi in škodljivci ter plevelom so eden glavnih pogojev
za uresničevanje visokih donosov in hrambe proizvodov v
poročevalec

sodobni kmetijski proizvodnji.
Zato je uporaba pesticidov v
kmetijstvu nujna in jih v tej situaciji ni mogoče izključiti iz
uporabe, niti nadomestiti s
kakšnimi drugimi ukrepi.

Vendar ima nekontrolirana
in nestrokovna uporaba pesticidov lahko škodljive posledice za ljudi in naravo. To zahteva, da stalno spremljamo njihovo uporabo, tako v kmetij-

stvu, kot tudi v nekaterih industrijskih panogah.
V tem smislu je Odbor za
delo, zdravje in socialno politiko Zveznega zbora Skupščine
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coeooosoososoBoooooooooscoBeoeeoaeeooo! je rečeno v Analizi, jih ostane
15 odstotkov neporabljenih.
ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O VARSTVU RASTLIN S To so v glavnem tiste količine
0 PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI, KI OGROŽAJO VSO 8 za katere na trgu ni povpraše8 DRŽAVO - V ZVEZI S PESTICIDI
0 vanja. Od vseh uporabljenih
leoooBooeoeooooaogoooooosoeeoececoaosooeo količin se v kmetijstvu porabi
približno 90 odstotkov, ostalo
naval dve analizi. Ena se nana- tudi ne zadovoljivo organizi- pa v gozdarstvu, komunalni higijeni in drugih dejavnostih.
ša na zdravstveno neoporeč- rana.
V naši državi nimamo zgraPravzaprav je dejansko v
nost živil in predmetov splošne
rabe ter izvajanje zdravstvene- jenega koncepta organizacije prometu manjše število prepaga nadzorstva nad njimi, druga službe za varstvo rastlin. Vsa- ratov, kot pa je število sredpa na uporabo Zakona o var- ka republika in pokrajina si stev, ki imajo dovoljenje za
stvu rastlin pred boleznimi in prizadeva, da z več ali manj promet; To pa zato, ker s predškodljivci, ki ogrožajo vso dr- uspeha organizira takšno služ- pisi ni določeno, da mora prožavo - v zvezi s pesticidi. Ta- bo na svojem področju. V Slo- izvajalec določenih sredstev
krat je bila izražena zahteva, veniji deluje služba za napove- obvestiti Zvezni komite za
da Zvezni izvršni svet pripravi dovanje že več kot 15 let. V kmetijstvo, če jih preneha pronovo analizo o izvajanju Zako- drugih republikah in pokraji- izvajati ali jih ne proizvaja več
na o varstvu rastlin pred bolez- nama ima služba za napovedo- let.
V naši državi ne spremljamo
nimi in škodljivci, ki ogrožajo vanje v glavnem regionalni
vso državo - v zvezi s pesticidi. značaj in obsega le določene proizvodnje, niti uvoza in izvoza sredstev za varstvo rastlin
Takšna Analiza Zveznega ko- bolezni in škodljivce.
V občinah, ki so po zakonu po njihovem namenu in količimiteja za kmetijstvo, ki vsebuje
probleme, ki niso bili zajeti v dolžne, da spremljajo celotno ni aktivnih sndvi. Statistični orprejšnji Analizi je bila te dni problematiko varstva rastlin gani spremljajo, celotno količiposlana v obravnavo Skupšči- ter kontrolirajo promet in upo- no proizvedenih preparatov
ni SFRJ. O njej bodo na eni rabo pesticidov prav tako ni- skupaj z enostavno razvrstitviprihodnjih sej razpravljali de- majo ustreznih služb. To delo jo, čeprav nekateri od njih opravljajo kmetijski inšpektor- kot so fumiganti, tablete, pralegati v Zveznem zboru.
ji, v nekaterih občinah pa še ški za suspenzijo, sredstva za
teh nimajo. Izjema je SAP Voj- raztopino in emulzijo - spadaSLUŽBA ZA VARSTVO
vodina, kjer je v 44 občinah 64 jo med zelo močne strupe.
RASTLIN
kmetijskih inšpektorjev. Še
Uporaba pesticidov in njim hujša pa je situacija z inšpek- POMANJKANJE
sorodnih spojin v kmetijstvu je torji za varstvo rastlin, ki jih je STROKOVNIH KADROV
urejena delno v Zakonu o var- v naši državi le pet - štirje v
Poseben problem v prometu
stvu rastlin pred boleznimi in Vojvodini in eden na Kosovem.
V večini organizacij združe- pesticidov je pomanjkanje in
škodljivci, ki ogrožajo vso državo in z Zakonom o prometu nega dela je zaposlenih zelo nezadostna strokovnost kastrupov. Uporaba pesticidov, malo število strokovnjakov za drov, ki delajo pri njihovem neki se uporabljajo v številnih varstvo rastlin, ki jih je sicer v posrednem dajanju v promet.
drugih gospodarskih pano- naši državi, gledano v celoti, V naši državi je 894 kmetijskih
gah, pa ni ali pa je samo delno relativno precej. Od leta 1960 lekarn. V njih je zaposlenih 48
urejena. Tako je na primer s je diplomiralo 464 inženirjev za strokovnjakov z visokošolsko
izobrazbo in 59 z višjo. Ostali
pesticidi, ki se uporabljajo v varstvo rastlin.
Ta problem dobiva večjo so s srednjo in nižjo strokovno
živilski, predelovalni, elektronski, tekstilni in farmacevtski, v razsežnost, če upoštevamo tu- izobrazbo. Ti delavci pa nimaladjedelništvu, gradbeništvu, di zasebni sektor, kjer ni kon- jo možnosti, da bi uporabniindustriji celuloze in papirja trole nad uporabo teh sred- kom pesticidov nudili najpoter za varstvo surovin, poliz- stev, Individualni kmetijski trebnejša pojasnila tako o sadelkov in končnih izdelkov. proizvajalci so praktično pre- mem preparatu, kot tudi o povPoseben problem je njihova puščeni sami sebi in svojemu zročiteljih rastlinskih bolezni,
uporaba v komunalni higijeni, skromnemu poznavanju te ki jim je namenjen. Zaradi tega
glede na to, da se pesticidi, ki problematike. Prej so jim nudi- se največkrat in nestrokovno
s£ uporabljajo na tem področ- le veliko pomoč kmetijske po- uporabljajo.
Pogoji, ki jih morajo izpolju, štejejo za predmete splošne staje, ki pa jih je danes malo in
rabe (na primer spreji za uni- v katerih je zaposlen eden ali njevati delavci, ki delajo s pečevanje mrčesa, ki jih je mogo- pa sloh ni strokovnjaka za to sticidi niso enotni, niti natančpodročje. Tudi to je eden ra- no določeni, ker sodi tatvarina
če najti v prodajalnah živil).
Da bi zagotovili smotrno zlogov, da se pesticidi uporab- v pristojnost republik in pokrauporabo pesticidov, je nujno ljajo v večjih količinah kot je to jin. Samo v SR Makedoniji je
zagotoviti določene pogoje 6d predpisano in pogosteje kot je za delavce, ki delajo v večjih
kmetijskih lekarnah, predvidekaterih je treba navesti: dobro to potrebno.
na visokošolska izobrazba, kar
organizirano službo za varstvo
pa seveda ni primer v ostalih
rastlin, za kontrolo proizvodrepublikah in pokrajinah.
nje, prometa in uporabe pestiZaradi tega pripravlja Zvezni
cidov ter službo obveščanja in PROIZVODNJA IN
komite za kmetijstvo enoten
napovedovanja. Nažalost pa je PORABA PESTICIDOV
program strokovnega uspougotovljeno, da nobena teh
Od celotne količine proizve- sabljanja delavcev, ki delajo v
služD, ki so v pristojnosti republik in pokrajin, ni dobro in denih in uvoženih pesticidov, prometu s pesticidi, ki bi se z
Izdajata Skupščina SR Slovani)« In Skupščina SFRJ •
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dopolnilnim šolanjem usposobili za to delo.
Zadnja leta opažamo, da naši državljani vse pogostej«
vnašajo sredstva za varstvc
rastlin iz drugih držav, in tc
celo tiste pesticide, ki jih v naš
državi ni dovoljeno dajati \
promet.
V praksi je opaziti tudi druge
probleme, ki so vezani na uporabo pesticidov. Namesto, d;
bi uničili embalažo v kateri sc
bili uporabljeni pesticidi, jc
največkrat uporabljajo v drug«
namene - prodajajo jo celc
prebivalstvu. Pogosto prihajs
do nesreč, ker varstvo delavcev pri delu s pesticidi ni dobro organizirano. Da bi zava
rovali zdravje ljudi bo potrebna pogostejša kontrola ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora.
Neodgovorno se uporabljajo
pesticidi tudi pri predelavi in
hrambi kmetijskih proizvodov
(v skladiščih, delavnicah in podobno). Tudi krmila so pogosto onesnažena, ker se onesnaženost krmil ne kontrolira.
V svetu prevladuje težnja zs
zmanjšanjem ali omejitvijo
uporabe zelo strupenih pesti'
cidov z uvajanjem manj stru
penih. Vendar si pri nas v te,
zvezi še premalo prizadevamo.
SKLEPI ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Še preden je Zvezni izvršn
svet poslal Analizo Skupščin
SFRJ, je sprejel sklepe v katerih je rečeno, da zakonska ir
podzakonska regulativa s področja prometa in uporabe pesticidov v kmetijstvu in goz
darstvu ureja to gradivo na za
dovoljiv način. Pristojnim or
ganom v republikah, pokraji
nah in občinah se priporoč?
da obravnavajo to Analizo te
pospešijo delo v zvezi z orga
niziranjem poročevalne, napo
vedovalne, svetovalne in inš
pekcijske službe za varstv
rastlin.
Zvezni upravni organi naj b
na področju iz svoje pristojno
sti podredili določeni regulati
vi in kontroli pesticide ter njin
sorodne spojine, ki se uporat
Ijajo v tekstilni, lesni in pred«
lovalni industriji, industriji c«
luloze in papirja, barv in lako'
ter v nekaterih drugih industri
jah. Treba bo tudi določiti no
menklaturo statističnih razi
skovanj teh sredstev, da bi po
polneje spremljali proizvod
njo, uvoz, izvoz in porabi
sredstev za varstvo rastlin.
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