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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
inovacije — pogoj gospodarskega in celotnega družbenega napredka
(ESA 606)

V okviru priprav na skupno sejo Zbora združenega
dela Skupščine SRS in Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije naj bi to gradivo obravnavali zbori
združenega dela občinskih skupščin kot konferenc delegacij. S tem bo omogočeno, da o teh pomembnih
vprašanjih razpravljajo temeljne delegacije, in io ravno v času, ko teče široka razprava o osnutku zakona
o združenem delu.. Tako bodo lahko prišli na sejo Zbora združenega dela Skupščine SRS in Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije delegati, ki bodo razpravljali o najbolj aktualnih in avtentičnih zadevah iz temeljnih organizacij oziroma družbenih odnosov.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se bo
tako vključil v celoten proces prizadevanj in naporov
naše družbe, da se pospeši in spremeni dosedanje razmerje do znanstvenega in tehničnega ustvarjanja s tem
pa ustvarijo pogoji, da postane izumiteljstvo, novatorstvo in racionalizatorstvo množično.
V letu 1975 in 1976 je že bila vrsta razprav za pospeševanje in ustvarjanje družbene klime za razvoj inovacijske dejavnosti v delovnih organizacijah in razisko-

I, Uvod
Razvoj na vseh področjih združenega dela je pogoj
za našo samoupravno socialistično družbeno rast in
neodvisnost,-saj ostajanje na doseženem v resnici pomeni zaostajanje in izgubo ne le razvojnih dosežkov, temveč tudi možnosti za enakopravno sodelovanje doma
in v svetu. Pri tem je inovacija, ki vključuje razvojne

SKLICANA SEJA ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SRS
IN SKUPŠČINE RAZISKOVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
Skupna seja Zbora združenega dela in skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije
je sklicana za 30. junij. Na

dnevnem redu te seje je gradivo:
— inovacije kot sestavina
združenega dela (ESA €06).

valni sferi z namenom, da se raziskovalni potencial bolj
usmeri na reševanje problemov v gospodarstvu, vključi
inovacijsko dejavnost v razvojno politiko TOZD ter uveljavi sisteme materialnega nagrajevanja za dosežene
uspehe.
Najširšo, družbeno akcijo vodijo sindikati v okviru
komisij za inventivno dejavnost pri občinskih sindikalnih svetih Zveze sindikatov in odboru za izumitelj stvo
in tehnični napredek pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije.
Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije naj bi zaokrožilo dosedanje delo na vseh nivojih, zlasti s ciljem, da
se vsa prizadevanja še nadalje in še aktivneje nadaljujejo zlasti pa, da se vključijo v napore v zvezi s stabilizacijo našega gospodarskega življenja, kakor tudi v
celotno družbeno akcijo, ki z obravnavo in sprejemanjem zakona o združenem delu odpira delovnim ljudem
najširšo možnost aktivnega sodelovanja v vseh družbenih in ekonomskih procesih.

napore od začetne izvirne zamisli preko množičnega
ustvarjalnega dela in raziskav do prenosa dosežkov v
proizvodnjo ter družbeno prakso, temeljni dejavnik napredka. Zanjo pa je ključno znanje, ki spodbuja in pospešuje vse razvojne možnosti, zato moramo nujno zagotoviti pogoje, v katerih bomo lahko z uspehom uveljavljali ustvarjalnost znanja skladno s cilji v naši družbi.
Danes daje znanstveno-tehnična revolucija pečat vsemu dogajanju v svetu ter ustvarja pogoje za doslej
nesluteno rast proizvajalnih sredstev in s tem družbenega bogastva. Pri tem je zgodovinska naloga samoupravnega sistema tudi ta, da hitreje in uspešneje razvija proizvajalna sredstva kot drugi sistemi. Od te odločilne bitke za naš samoupravni sistem je tudi odvisen naš ugled in vloga v sodobnem svetu, predvsem
med deželami v razvoju, ki bijejo velik del bitke za
nove ekonomske odnose prav na področju tehnologije.
Da bi kritično presodili naše razvojne dosežke in
zaostajanja ter hitreje uresničevali razvojna stremljenja naše družbe je Skupščina SFRJ proglasila obdobje
1975 in 1976 za leto Inovacij s posebnim poudarkom na
tehnoloških inovacijah in zaščiti pravic naše industrijske
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lastnine. Skupščina je svojo odločitev opredelila z namenom:
»da se vse družbene sile v združenem delu in celotni družbi aktivirajo, da bi spremenile dosedanje razmerje do znanstvenega in tehničnega ustvarjanja in močneje spodbudile izumiteljstvo, novatorstvo in racionalizatorstvo naših delovnih ljudi ter, da bi se jugoslovansko
gospodarstvo hitreje vključevalo v sodobne razvojne
tokove in bi se vanj hitreje prenašali znanost in tehnologijo v svetu, kar je eden temeljnih pogojev za gospodarski razvoj Jugoslavije.«
Za organiziranje, usmerjanje in izvajanje akcij v
okviru leta inovacij in zaščite pravic industrijske lastnine
v Sloveniji je Skupščina SR Slovenije 29. januarja 1975
(Ur. 1. SRS 3/75) sprejela odlok o ustanovitvi, sestavi in
nalogah odbora za inovacije SR Slovenije ter mu določila naslednje glavne naloge (čl. 3):
— analiza ekonomskega sistema v zvezi z inovacijami ter predlaganje njegovih sprememb in dopolnitev^
— vključevanje raziskovalnih dejavnosti v inovacijske procese;
— organizacija množičnega inventivnega dela;
— oblikovanje kadrov za vodenje iznajditeljske in
inovacijske dejavnosti;
— organizirano prenašanje tujih inovacij;
— pravna zaščita inovacij ter zakonsko in samoupravno urejanje odnosov na tem področju.
Poročilo o delu odbora za inovacije SR Slovenije v
letu 1975 je objavljeno v posebni številki revije Raziskovalec, ki je v celoti posvečena problematiki inovacij.
Ta številka je bila posredovana temeljnim organizacijam
združenega dela, družbeno političnim organizacijam tet
drugim nosilcem razprave o problematiki inovacij, ki
naj bo podlaga za skupno zasedanje Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije in skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, na katerem bo v obravnavi
problematika inovacij in splošnih razvojnih pogojev.
H. Kritična presoja stanja in predlogi ukrepov
1. Osnova celotnega družbenega razvoja je nenehen
in skladen gospodarski razvoj. Za uspeh gospodarske
dejavnosti je treba razviti takšne pogoje gospodarjenja,
ki zahtevajo in podpirajo racionalno gospodarjenje, dviganje produktivnosti in tehnični napredek ter vodijo k
prestrukturiranju gospodarstva na kvalitetnih temeljih
v skladu s potrebami domačega in svetovnega trga.
Pri presoji stanja na tem področju ugotavljamo
resne odmike od s plani začrtane poti. Stopnja gospodarske rasti dosega komaj polovico planirane, v znatnem
dplu proizvodnje se kopičijo zaloge in vežejo nase obratna sredstva, s tem pa zmanjšujejo možnosti investiranja v razvoj. Ugotovljen je tudi zaskrbljujoč padec
produktivnosti v zadnjih desetih letih (1966—70 rast
5,8 odstotka, 1970—74 rast 2,4 odstotka, 1975 rast le
še 1 odstotek).
Neskladja med začrtanim in dejanskim razvojem
je treba analizirati posebej s stališča inovacij ne le v
povprečjih po panogah, v občinah in v republiki, temneč kritično proučiti in oceniti stanje najprej v vsaki
TOZD, pa tudi v krajevni skupnosti in zatem v občini
oz. panogi dejavnosti. Temu naj služijo tudi skupne seje
zbora združenega dela občinskih oziroma republiške
skupščine ter skupščin občinskih oz", republiške raziskovalne skupnosti, ki naj obravnavajo ključna vprašanja razvoja. Ker je razvoj nenehna potreba, naj bi
postala taka skupna zasedanja praviloma enkrat na leto
stalna praksa.
2. Intenziviranje proizvodnih procesov z večanjem
deleža znanja v strukturi dela je za Slovenijo posebej
nujno, saj ne razpolaga, s pomembnejšimi surovinskimi
in energetskimi viri in nima večjih rezerv delovnega
potenciala. Nenačrtno širjenje proizvodnje a veliko potrebo po surovinah, energiji in kadru resno ogroža tudi
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okolje in povzroča prostorske obremenitve, ki jih Slovenija ne more sprejeti.
3. V zadnjih letih opažamo ekstenzivno rast zaposlovanja saj dejansko zaposlovanje redno presega načrtovano
(1974 plan 3 odstotke, — realizacija 4,7 odstotka
1975 plan 3 odstotke, — realizacija 5,3 odstotka
1976 plan 3 odstotke, — realizacija I.—IV. 1976 je 4,3
odstotka)
(podatki Republiškega sekretariata za delo)
Zaposlovanje nad začrtano mero je pogojeno z nizko intenzivnostjo dela, v katerem je vloženi delež znanja in iz njega izvirajoče avtomatizacije majhen. Delovni procesi z majhnim vključevanjem znanja pa redno prinašajo tudi nižji dohodek in s tem omejujejo
razvojne možnosti.
4. Naša razvojna pot mora biti grajena na večjem
vključevanju znanja, posebej domačega, v vsako deloPri tem je treba skozi celotni sistem prepletanja izobraževanja in dela vzgajati k ustvarjalnosti že mlade
generacije ter razvijati množično ustvarjalnost, ki naj
ne pripomore le k izboljšanju delovnih procesov in
življenskih pogojev delavcev in drugih občanov, temveč ustvari tudi družbeno vzdušje, ki bo cenilo in spodbujalo nenehni razvoj domačega znanja in hkrati zagotavljajo hitri, toda kritični prenos tujega znanja.
5. čeprav je naš samoupravni sistem že doslej nudil ugodne pogoje za uveljavljanje interesov in iniciativ
delavcev za izboljšanje pogojev življenja in dela, so bila
ta' prizadevanja v preteklem obdobju pogosto usmerjena v iskanje kratkoročnih rešitev ali celo v zadovoljevanje ozkih podjetniških ali grupnih interesov. Vse
prepogosto imamo opraviti s špekulacijami, zvišanjem
cen, spreminjanjem instrumentov ipd. -Prizadevanja za
večjo produktivnost so zato pogosto zbledela ob koristih,
ki jih je bilo mogoče doseči s takšnimi špekulacijami.
S tem pa sta bili delovna ustvarjalnost in dolgoročna
usmerjenost potisnjeni v drugi plan, glavne iniciative
pa so se izčrpavale v delitvi in prerazporejanju ustvarjenega, ne pa v prizadevanjih za ustvarjanje novega bogastva.
6. Odločno je treba zavrniti nevarno miselnost, da
lahko le z administrativnimi instrumenti in izkoriščanjem tržnih neskladij zagotovimo zdrave osnove za
razvoj posamezne organizacije združenega dela. še bolj
to velja za celotno družbo. Zdrave osnove napredka so
predvsem'V večanju znanja v strukturi dela, ki naj
pripomore k smotrni izrabi surovih in energetskih
virov, izboru postopkov skladno s potrebami okolja,
dobri organizaciji dela in ustreznemu zaposlovanju, kar
vse bo vodilo k večanju resnične produktivnosti v družbi, razvijane na osnovi samoupravnih socialističnih odnosov.
Samoupravni in poslovodni organi morajo upoštevati dejstvo, da se največje rezerve za povečanje
produktivnosti dela nahajajo v ustvarjalnem izboljšanju tehnologije,. organizacije in poslovanja ter v povezovanju in delitvi dela na samoupravnih osnovah, ne
pa v večjem fizičnem obremenjevanju delavcev. Le z
nenehnim vključevanjem in večanjem deleža znanja ter
spodbujanje ustvarjalnosti bomo lahko zagotovili stabilne pogoje za gospodarsko rast in učinkovito nadomestili enkratne akcije za stabilizacijo in večji izvoz
ter proti inflaciji, ki bolj rešuje trenutno zagato kot
razvijajo sistem zdrave gospodarske rasti.
Pri pospeševanju inovacij je eden primarnih ciljev
sprostitev ter razširitev inventivne dejavnosti ne le visoko strokovno usposobljenih delavcev temveč najširših
množic. Pri tem je treba posvetiti pozornost razvijanju
in izgrajevanju samoupravne organiziranosti združenega
dela, predvsem v TOZD, ki zagotavlja delavcu neposredni vpliv na ustvarjanje dohodka ter tudi neposredno

razpolaganje z njim. To osvobaja iniciativo in ustvarjalnost delavcev ter jo usmerja k odpravljanju neracionalnosti in izboljševanju življenjskih in delovnih pogojev. Zavedati se moramo, da lahko prav skozi aktivno
vodeno politiko spodbujanja izumiteljstva, novatorstva
in racionalizatorstva znotraj sleherne delovne organizacije aktiviramo tako imenovane notranje rezerve.
Inventivno in inovacijsko delo, kot nepogrešljiva
razvojna sestavina združenega dela, mora zato dobiti
svoje mesto v vseh samoupravnih aktih, ki urejajo
odnose med delavci v združenem delu, predvsem pa
odnose pri ustvarjanju in delitvi dohodka in osebnih
dohodkov ter v vseh samoupravnih planih.
7. četudi se lahko ponašamo s pomembnimi gospodarskimi uspehi in sorazmerno hitro rastjo družbenega proizvoda, je treba ugotoviti, da kljub spodbudnim
družbeno-političnim načelom ni pravega uspeha pri
sproščanju množičnega ustvarjalnega dela posebej izumitelj stva, vnašapja novosti in iskanja boljših rešitev
v procesu dela. Medtem, ko v gospodarsko visoko razvitih državah beležijo v povprečju v 10—40izboljševalnih
predlogov' letno na 100 zaposlenih ter preko 250 patentnih prijav na 1 milijon prebivalcev, je zadnja anketa v
Sloveniji leta 1971 pokazala na 250.000 zaposlenih vsega
549 izboljševalnih predlogov. Kot kaže vsakoletna analiza v mariborski regiji, se stanje sicer izboljšuje, vendar
še vedno dobimo komaj en izboljševalni predlog na 100
zaposlenih. Podatki o patentih pa tudi kažejo, da dosegamo v Jugoslaviji le okoli 50 patetnih prijav na' 1 milijon prebivalcev od tega pa komaj 10 iz združenega dela.
Čeprav je verjetno, da marsikatera izboljšava in izum
pri nas niso evidentirani in je njihovo dejansko število
večje, vendar vse kaže, da pogoji gospodarjenja pri nas
še vedno niso takšni, da bi zahtevali in vzpodbujevali
množično ustvarjalnost ter raziskovalno delo ter zaščito dosežkov tega dela ter da tudi subjektivni faktorji
na tem področju niso odigrali svoje vloge .
Da bi spodbudili to dejavnost in zagotovili evidenco
dosežkov je treba jasneje določiti družbeni spodbujevalni sistem, zlasti možnosti za uveljavljanje znanja, uvajanje moralnih priznanj izumiteljem, pa tudi njihovo materialno nagrajevanje. To naj ne bo le simbolično, temveč zasnovano na dohodkovnem principu v skladu z
načeli nagrajevanja po delu in njegovih dosežkih. Poleg
ureditve področja v vsaki organizaciji združenega dela
' je treba spodbuditi sklenitev samoupravnega sporazuma
TOZD o enotnih osnovah za organiziranje in razvijanje
izumiteljske dejavnosti in inovacijskih procesov v TOZD
in njihovih asociacijah ter za urejanje odnosov med
delavci pri ustvarjanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkov na podlagi inovacijskih dosežkov. Pri tem
naj sodelujejo TOZD zlasti s sindikati, Gospodarsko
zbornico Slovenije, Raziskovalnimi skupnostmi.
8. Pri ustvarjanju znanja z raziskovanjem in njegovem prenosu v proizvodno in širšo družbeno prakso je
treba zagotoviti na samoupravnih osnovah z uveljavljanjem dohodkovnih odnosov močnejšo vsebinsko in organizacijsko -povezavo med raziskovalci in uporabniki
raziskovalnih dosežkov. Pri tem ne gre za enostavno
menjavo, temveč za združevanje dela in sredstev v
okviru strnjenih inovacijskih procesov, v katerih se
smiselno povezujejo in si obenem delijo delo tako delavci v raziskovalnih organizacijah kot delavci v proizvodnji
in družbenih dejavnostih. Le v skupnih naporih in povezanem delu bo možno uresničiti celotno inovacijo od
začetnih izvirnih zamisli in temeljnih raziskav preko
uporabnih in razvojnih raziskav do prenosa dosežkov v
neposredni delovni proces in realizacijo na tržišču, kjer
se ustvarja končna oblika dohodka. V skladu s tem je
treba zagotoviti tudi delitev dohodka na osnovi rezultatov vloženega dela in znanja ter sredstev.
9. Kot sorazmerno majhna, a odprta dežela smo
nujno vezani na mednarodno menjavo znanja in tehnologije v okviru ter glede na hitrost razvoja znanosti

in tehnike v svetu. Vendar na področju prenosa inovacij
iz tujine, ki je sicer neobhodno potrebno, dopuščamo
prevelike možnosti za vsiljevanje tujega znanja brez
kritične presoje z naše strani. To prinaša vrsto slabih
posledic:
— pretirano odvisnost od tuje tehnologije
— pretirano odvisnost od uvoza bodisi surovin, reprodukcijskega materiala ali opreme,
— nekoordinirano nastajanje proizvodnih obratov,
ki nimajo ekonomskih pogojev za delo in razvoj
— izpodrivanje in uničevanje domačih proizvodnih
kapacitet in znamk
— dušenje lastne ustvarjalnosti ter dela domačih
strokovnjakov, pri razvijanju lastnega ter izpopolnjevanju uvoženega znanja
— omejevanje ra-zvoja,
— omejevanje trga itd.
Ugotoviti je treba tudi, da pri večini licenc ne gie
za najnovejše in zato najbolj donosno znanje ter da
so pogodbe često nestrokovno pripravljene.
Zato moramo terjati pri uvozu vsakega tujega znanja in tehnologije kritično oceno njegove realne kompleksne cene, ki vključuje tudi družbeno ceno zgoraj
naštetih dejavnikov in le-to soočiti s kvaliteto in ceno
rešitev domače raziskovalne in razvojne dejavnosti. Pri
tem je treba slediti tudi zahtevi po razvijanju domače
ustvarjalnosti in zato naj tudi tuja tehnologija, sprejeta
na osnovi kritične ocene, predstavlja le dopolnilno znanje potrebno za razvoj.
V ta namen. bo potrebno postaviti z družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi osnove politike in
strategije na tem področju in zgraditi sistem za široko
strokovno pomoč in družbeno-politično kritično oceno
ponuđenih in potrebnih tujih rešitev. Ta mora biti
zgrajen in usposobljen tako, da bo zagotavljal neodvisno ekonomsko in tehnološko ter angažirano družbenopolitično presojo.
„
10. Za doseganje trajnih uspehov na področju inventivne dejavnosti je potrebno ob pravkar potekajoči reformi izobraževanja vnašati v učne procese na vseh ravneh vsebinske dopolnitve in metodološke prijeme, ki
bodo spodbujali ustvarjalnost ter usposabljali delovne
ljudi za sodelovanje v inovacijskih procesih."
Pri tem je v prvi fazi potrebno posebno pozornost
posvetiti formiranju učnega kadra, ki bo nosilec izobraževalnega procesa in pritegniti razvojne kadre ter organizacije v učni proces,
11. Za uresničevanje razvojnih naporov v vsaki organizaciji združenega dela, posebej v gospodarstvu, je
treba zagotoviti tudi ustrezne razvojne kadre v okviru
proizvodno-ino vaci j skih sektor j evPri tem moramo ugotoviti, da imamo v neposredni proizvodnji manj visoko izobraženih delavcev kot
pred 20 leti, kar je posledica zanemarjanja rasti dejanske proizvodnje. Ta je v številnih organizacijah združenega dela ostala brez strokovnega kadra, ki bo moral
načrtno skrbeti za razvoj.
Zato je nujno pospešeno uresničevati družbene dokumente o kadrovski politiki in sistematizirati delovna
mesta razvojnih strokovnih delavcev v TOZD tako, da
bodo tudi z opisi delovnih mest določene njihove ustvarjalne delovne naloge. Pri tem je treba težiti, da bi
se ti strokovni kadri ne ločevali v posebne enote, temveč naj bi ostajali v čim večji meri programsko in
dohodkovno vezani na osnovni proizvodni proces in
delovali kot razvojni kader, ki prenaša dosežke raziskav
v neposredno prakso.
12. Da bi uresničili razvojne cilje, morajo imeti
TOZD na vseh področjih združenega dela načrt svojega
razvoja in to najmanj za 5-letno obdobje z natančnimi opredelitvami raziskovalnega dela, transfera tehnologije ter drugih razvojnih elementov. Za snovanje zamisli za dolgoročnejši razvoj pa morajo imeti organiza3

cije združenega dela in panoge okvirne idejne načrte
dolgoročnega razvoja. V skladu z razvojnimi načrti
mora vsaka TOZD namensko usmerjati določen del
svojih sredstev v raziskovalne in razvojne programe
za svoje potrebe.
13. V mnogo premajhni meri izkoriščamo možnosti pravne zaščite naših inovacijskih dosežkov ter prizadevanje za tržno uveljavljanje naših proizvodov z domačimi označbami, kar nam posebej v odnosu do tujine
povzroča veliko gospodarsko škodo, saj ne izvažamo
svojega znanja, pa tudi naši kakovostni izdelki se izgubljajo v anonimnosti ali pa se prodajajo pod tujimi oznakami. Uveljavljanje zaščite industrijske lastnine
v naši poslovni praksi ter izpolnitev zakonodaje na
tem področju je v enakem družbenem interesu tako za
potrošnika, kot za varstvo iniciative združenega dela
ter za uveljavljanje zdravih konkurenčnih odnosov na
našem trgu in za uspešnost našega nastopanja v tujini.
Gospodarstvo SR Slovenije že danes razpolaga z vrsto
vrhunskih proizvodov, ki bi se lahko doma in v tujini
neprimerno bolje uveljavili, če bi bili dosledno označevani z zavarovanimi znamkami in domačimi označbami porekla.
Po drugi strani pa se naše gospodarstvo premalo
zaveda, da si spodkopava lastne razvojne možnosti, če
kupuje licence za uporabo tujih blagovnih znamk za najbolj navadne predmete dnevne rabe. Zato moramo z
usmerjenimi akcijami široko zajeti gospodarski pomen
razlikovanih znakov in doseči uveljavljanje domačih
proizvodov pod domačimi razlikovalnimi označbami ter
preprečevati različne oblike nelojalne konkurence, ki se
pojavlja prav na področju imitacije in kršenja na trgu
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uveljavljenih simbolov za določeno blago. Pri tem je zlasti potrebna pomoč pravosodnih organov, da z učinkovitimi sankcijami te kršitve preprečujejo.
14. Pod udarom propagande tujih izdelkov in njihove
licenčne proizvodnje pri nas zanemarjamo vzgojo za
spoštovanje domačih dosežkov, čeprav jih marsikdaj
lahko uvrščamo na raven mednarodne kakovosti.
Naloga področja vzgoje in izobraževanja, tiska, RTV
idr., ki jo morajo spodbujati družbeno-politične organizacije, je načrtna vzgoja za bolj kritično sprejemanje
tujega in večje spoštovanje dosežkov naše ustvarjalnosti.
15. Inovacijska prizadevanja, ki temeljijo pretežno
na domačem znanju je treba stimulirati s kreditnim
sistemom ter davčnimi in, carinskimi olajšavami. Pri
tem je treba vsebinsko opredeliti ter uveljaviti poenoteno in ločeno knjigovodsko spremljanje stroškov in
gospodarskih učinkov inovacijskih procesov.
16. Za popularizacijo pomena ustvarjalne dejavnosti
in inovacij v gospodarstvu je treba sprožiti politično
in strokovno akcijo, v kateri morajo sodelovati družbeno-politične organizacije, strokovna društva, posebej
pa tisk, radio in televizija. S tekmovanji, razstavami in
seminarji je treba spodbujati ustvarjalnost vseh občanov, posebej pa mladine.
17. Skleniti moramo družbeni dogovor o inovacijah,
s katerim se bodo glavni nosilci organiziranega družbenega interesa na tem področju zavezali za izvajanje
dogovorjene politike in strategije pri razvijanju ustvarjalnosti in vnašanju inovacij v našo proizvodno in širšo
družbeno prakso. Vzpostaviti moramo organizacijsko
mrežo po regij aih in panogah ter v republiki, da bi
zagotovili spodbujanje in usklajevanje pri tem delu-
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Družbeni dogovor o inovacijah
Z namenom, da pospešimo gospodarski in splošni
družbeni napredek z večanjem znanja, v strukturi dela
in hitrejšim ustvarjanjem in prenašanjem znanja v
razvojne procese naše družbe sklepamo udeleženci:
1. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije
2. Zveza sindikatov Slovenije
3. Izvršni svet skupščine SR Slovenije
4. Raziskovalna skupnost Slovenije
5. Izobraževalna skupnost Slovenije
6. Gospodarska zbornica Slovenije
DRUŽBENI DOGOVOR O INOVACIJAH
I. Splošna izhodišča
1. ~
Razvoj , naše družbe je v pogojih sodobne znanstveno-tehnične revolucije usodno odvisen od tega, kako
hitro in intenzivno bomo v sistemu socialističnega samoupravljanja uresničevali povezavo in sinte2o razvoja
družbenih odnosov, materialno ekonomskega napredka
In znanstveno tehnološke revolucije.
2.
Uvajanje znanja v družbeno razvojne procese mora
potekati v sodelovanju in v skladu z interesi večine
delovnih ljudi sočasno s poglabljanjem samoupravnih
socialističnih odnosov, da bi v čim večji meri zagotovili
uveljavljanje idej, znanja in interesov delavskega razreda.
3.
Prizadevanja za uresničitev bistvenih usmeritev našega razvoja na področju razvoja samoupravnih odnosov, hitrejšega gospodarskega napredka, zviševanja produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti poslo«

vanja, stabilizacije gospodarstva, enakopravnejšega
vključevanja v mednarodno delitev dela, izboljšanje pogojev dela in življenja, varstva okolja ter krepitve obrambne sposobnosti in varnosti dežele, bo mogoče v
sodobnih pogojih hitreje uresničevati 2 aktiviranjem
ustvarjalnega potenciala slehernega delovnega človeka
ter z vnašanjem znanja in strokovnosti v vsa delovna
okolja v družbenem reprodukcijskem procesu.
Izhajajoč iz kadrovskih, surovinskih, energetskih in
prostorskih značilnosti slovenskega prostora ter potrebe po dolgoročnem preseganju neenakopravne odvisnosti od zunanjega sveta se odpira glavna možnost razvoja naše družbe z aktiviranjem kvalitativnih razvojnih
dejavnikov, med njimi predvsem večje udeležbe znanja,
v strukturi dela in v mednarodni menjavi.
4.
Splošni družbeno-ekonomski pogoji morajo biti prilagojeni zahtevam po intenzivnejšem vključevanju znanja v družbene razvojne procese, zlasti pogoji ustvarjanja, pridobivanja in delitve dohodka in osebnih dohodkov, odnosi med ponudbo in povpraševanjem, kadrovska politika, integriranost gospodarstva in drugi, ki so
osnovni pogoj in gibalo za aktiviranje ustvarjalnih pobud delovnih ljudi ter za njihovo strokovno rast, s tem
pa tudi za uspešno izpeljavo inovacijskih procesov.
5.
Inovacijski procesi so pravilom kompleksni procecesi, ki tečejo ob zamisli od njene realizacije in v njih
sodeluje vrsta dejavnikov od množično intenzivne, raziskovalne, preko projektivne, svetovalne, inženiring in
Investicijske dejavnosti do proizvodne, tržne oz. družbene realizacije novosti ter njene pravne zaščite. '
Šele združevanje dela, znanja in sredstev ter pove
zovanje različnih dejavnikov v sklenjene inovacijske

procese vodi ob ugodni družbeno-ekonomski motivaciji
do družbeno učinkovite inovacije in omogoča ustrezno
vrednotenje dela vsakega posameznega člena.
II. Usmeritev inovacijske politike
6.
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov
Slovenije bosta pripravila predlog samoupravnega sporazuma, š katerim bodo TOZD prevzele obvezo, da ustvarijo pogoje za razmah inovacijskih prizadevanj, da bodo
določile načine za stimuliranje novatorjev, racionalizatorjev, izumiteljev ter drugih delavcev, ki s svojimi
ustvarjalnimi sposobnostmi in znanjem bistveno prispevajo k razvoju ter, da bodo medsebojno izmenjavale ter
omogočale uporabo Inventivnih in inovacijskih dosežkov.
7.
Gospodarska zbornica Slovenije in Raziskovalna
skupnost Slovenije bosta na osnovi družbenih planov in
planov TOZD ter njihovih asociacij pripravili predlog
dejavnosti, s katerimi bi se lahko enakopravno in konkurenčno vključevali z domačo inovacijo v mednarodno
delitev dela, ter preko delegatov predlagali ustrezno
usmeritev inovacijskih potencialov.
Na ta izbrana področja bomo usmerili domače
inovacijske potenciale in si prizadevali za razvoj kompleksne procesne tehnike, opravljanje kompletnih projekt atntskih in inženiring storitev za domače potrebe
ter za izvoz.
8.
Podpisniki bomo ustvarjali pogoje za organiziran
in družbeno usklajen, hiter, racionalen in ustvarjalen
prenos tujega znanja v skladu s posebnim družbenim
dogovorom o skupnih vlaganjih ter nakupu patentov in
licenc v tujini ter s samoupravnimi sporazumi, sklenjenimi na njegovi osnovi.
9.
Podpisniki bomo uveljavljaj! princip dohodkovne
soodvisnosti vseh členov inovacijske verige v smislu
participacije na ekonomskem učinku inovacije v skladu
z vloženim delom in sredstvi.
III. Samoupravni odnosi in organiziranost nosilcev
inovacijskih procesov
_
10.
Udeleženci, bomo povezovali ta usklajevali programe
raziskovalne dejavnosti tako v samostojnih raziskovalnih
zavodih in visokem šolstvu kot v raziskovalnih enotah
v gospodarstvu in družbenih dejavnostih in to uveljavljali v planiranju in financiranju teh programov.
Prizadevali si bomo za formiranje povezanih raziskovalnih skupin, skupno uporabo opreme, dokumentacije, usklajeno strokovno rast, da bi tako zagotovili
ustrezno programsko usmeritev ter smotrni razvoj in
izrabo raziskovalnih zmogljivosti. Nosilec koordinacije
je raziskovalna skupnost Slovenije.
11.
Spodbujali bomo krepitev vseh inovacijskih zmogljivosti in drugih dejavnikov, posebej tistih za potrebe
neposredne proizvodnje ter usmerjali delo na izboljševanje proizvodov in delovnih postopkov ter stalni prenos znanja v te procese.
Prizadevali si bomo usposobiti in zagotoviti kontinuiteto dedovanja invacijskih skupin za realizacijo
ključnih objektov dolgoročne usmeritve Slovenije. Nosilec Gospodarska zbornica Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije.
12.
Spodbujali bomo vlaganja v inovacije in povezovanje razvojnih kapacitet v asociacijah združenega dela.
da bi zagotovili optimalne možnosti uresničevanja ino-

vacijskih programov, razvoj potrebnih kadrov, opreme,
sistema informacij in skupnega nastopanja na tržišču.
Nosilec Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva
Slovenije.
13.
Zavzemali se bomo za bolj povezano in usklajeno
delo svetovalnih, projektantskih in inženiring organizacij in ustanavljali poslovne skupnosti ter ustrezna koordinacijska telesa, preko katerih bo mogoče zagotoviti
večjo -vključenost te dejavnosti v inovacijske procese in
s tem v realizacijo ciljev naše razvojne politike, njihovo
rast, večjo racionalnost, strokovnost in učinkovitost njihovega delovanja tako za naše potrebe, kakor tudi za
izvoz naše inovacije.
Nosilec Izvršni svet skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.
14.
Z vključevanjem in povezavo vseh strokovnih zmogljivosti bomo zagotovili spremljanje pogodb o skupnih
vlaganjih, licenc, dolgoročne proizvodne kooperacije ter
pogodb o poslovno tehničnem sodelovanju s tujino in
pri tem zagotovili potrebno informiranje in strokovno
pomoč.
Nosilec bo določen v posebnem družbenem dogovoru o skupnih vlaganjih, nakupu patentov in licenc v
tujini ter dolgoročni proizvodni kooperaciji s tujino.
, '
15.
'
Spodbujali bomo mednarodno znanstveno-tehnično
sodelovanje ter samoupravno preobrazbo tega področja.
Zagotovili bomo racionalno in programirano kori'
ščenje različnih oblik mednarodnega' tehničnega sodelovanja ter njegovega vključevanja v naše inovacijske
usmeritve v skladu z družbenimi razvojnimi načrti ter
posebnim družbenim dogovorom za to področje. Nosilci
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije.
16.
Spodbujali bomo povezovanje vseh členov inovacij,
skega sistema skozi samoupravne interesne skupnosti in
druge asociacije na področju družbenih dejavnosti in
gospodarstva z medsebojnim sodelovanjem delegatov v
samoupravnih organih posameznih členov inovacijskega
sistema ter vključevanjem v dohodkovno soodvisne reprodukcijske celote ter inovacijske projektne skupine.
Nosilci Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije
in Zveza sindikatov Slovenije.
IV. Finansiranje in dohodkovni odnosi
17.
Spodbujali bomo formiranje sredstev za raziskave,
množično inventivne dejavnosti in inovacije v vsaki organizaciji združenega dela, formiranje amortizacije nematerialnih sredstev in formiranja kreditnih virov ustrezne kvalitete za posamezne faze oz. nosilce inovacijskih
procesov.
Za izbrane strateške inovacijske usmeritve bomo zagotovili stabilnost in kontinuiteto pogojev za inovacijsko dejavnost tudi v sporazumih o poslovni politiki poslovnih bank ter v raziskovalni politiki Raziskovalne
skupnosti Slovenije.
Pri financiranju aplikativnih raziskav bomo uveljavljali princip, da morajo izhajati iz razvojnih usmeritev samoupravnih planov OZD ter družbenih planov ter,
da imajo zagotovljeno sofinanciranje potencialnih uporabnikov.
Zavzemali se bomo za ustrezno financiranje razvoja
domačih invencij ter njihovega prenosa v uporabo, da
bi ponudbe domačih inovacij izenačevali s ponudbami
tujih inovacij.
1

18.
Da bi tudi evidenčno uveljavljali prinoip združevanja
dela in sredstev v okviru inovacijskih procesov ter princip dohodkovne soodvisnosti vseh udeležencev od rezultatov združenega dela bomo vsebinsko opredelili zajemanje stroškov in gospodarskih učinkov ter dali zveznim-organom predloge za ločeno in poenoteno knjigovodsko spremljanje stroškov in gospodarskih učinkov
inovacijskih procesov.
Nosilec Izvršni svet skupščine SRS, Raziskovalna
skupnost Slovenije.
19.
Dajali bomo predloge za selektivno in stimulativno
carinsko oz. davčno politiko do vlaganj in dohodka iz
inovacijskih procesov, pri čemer bo potrebno dati ugodnejše pogoje inovacijam, ki temeljijo potrežno na domačem znanju in opremi. Nosilec Izvršni svet skupščine
SRS.
V. Kadrovska politika

26.
Uveljavljali bomo moralno in materialno motivacijo in stimulacijo ter ustrezno vrednotenje dela strokovnih kadrov, ki prevzamejo strokovno odgovornost in
tveganje za izpeljavo inovacijskih projektov, ki temelji
pretežno na domačem znanju ter zagotavljali ustrezno
vlogo teh kadrov pri sprejemanju poslovnih odločitev.
Socialistična zveza delovnega ljudstva in sindikati bodo
dali iniciativo za vnašanje ustreznih meril v samoupravne sporazume o ustvarjanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
VI. Informacijska baza in informacijski tokovi
27.

20.
V skladu z dogovorjenimi razvojnimi .usmeritvami na osnovi samoupravnih planov OZD in samoupravnih interesnih skupnosti bomo uveljavljali takšno izobraževalno in kadrovsko politiko, ki bo zagotavljala
ustrezno kadrovsko zasedenost celotnega inovacijskega
sistema.
Nosilec: Izobraževalna skupnost SR Slovenije.
21.
Prizadevali si bomo za kontinuirano in programirano usmerjanje kadrov za potrebe razvoja in za njihovo
nenehno strokovno rast, za pretok strokovnih kadrov
med različnimi sferami združenega dela ter za sodelovanje strokovnjakov iz prakse v izobraževalnih procesih.
Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije.
22.
Prizadevali si bomo za koordinirano in usmerjeno
sodelovanje na posvetih, kongresih in konferencah,
predvsem tistih kadrov, ki so nosilci dela v usmerjenih inovacijskih procesih ter tistih, ki lahko pridobljeno
znanje in informacije širše distribuirajo.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije.
23.
Organizirali bomo načrtno usposabljanje kadrov,
predvsem raziskovalnih, ki bo omogočalo hiter, učinkovit in ustvarjalen prenos znanja in tehnologije ter izpeljavo inovacijskih procesov na njuni osnovi. Temu primerno bomo prilagodili programe izobraževanja, organizirali dopolnilno izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije.
24.
V vse oblike izobraževanja bomo vključevali pouk
o družbeni vlogi novega znanja, tehničnega napredka,
inovacij in industrijske lastnine ter organizirali dopolnilno in specialistično izobraževanje na tem področju.
Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije.
25.
Spodbujali bomo razvijanje strokovnih in ustvarjalnih sposobnosti slehernega delovnega človeka za soustvarjanje inovacij v procesu enostavne in razširjene
I

reprodukcije z dopolnilnim izobraževanjem, z izobraževanjem na delovnem mestu, podpiranjem dejavnosti
društev za tehnično kulturo, podpiranjem aktivov izumiteljev, organiziranjem tekmovanj ipd.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije.

Skrbeli bomo za učinkovito delovanje strokovnih
knjižnic ter za vsklajeno nabavljanje literature in drugih informacijskih virov ter si prizadevali za vzpostavitev enotnega informacijskega sistejna tako, da bodo vse
bistvene informacije dostopjie vsem interesentom ter da
bo zagotovljen hiter, selektiven in učinkovit pretok informacij v prakso.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije.
28.
Formirali bomo povezano omrežje za dokumentacijsko4nformacijsko dejavnost, posebej za patentne informacije (patentotake).
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije.
29.
Organizirali bomo centralno evidentiranje in selektivno obveščanje zainteresiranih o strokovnih gradivih,
ki so dostopna skozi mednarodno znanstveno tehnično
sodelovanje, bodisi iz udeležbe naših kadrov na mednarodnih posvetih, kongresih ipd., bodisi skozi naše sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih.
Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije, Raziskovalna
skupnost Slovenije.
30.
Spodbujali bomo medsebojno informiranje in zagotavljali dostopnost podatkov ter skupno uporabo virov
podatkov za ključne inovacijske projekte ter dolgoročne
strateške usmeritve domače inovacije.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije.
31.
Uveljavljali bomo centralno evidentiranje in enotno
statistično spremljanje domačih inovacijskih potencialov od raziskovalnih kadrov, raziskovalnih dosežkov pa
do tehnoloških linij in potrebne opreme.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izvršni
svet SR Slovenije.
32.
Organizirali bomo vključevanje naših diplomatskih
in gospodarskih predstavnikov v tujini v sisteme za zbiranje in distribuiranje informacij o stanju in razvoju
svetovnega tržišča, novih izdelkov, tehnologij, konkurenčne proizvodnje ipd. ter za promocijo naših inovacij v
tujini.

Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije.
33.
Vključevali bomo sredstva javnega obveščanja v
informiranje in popularizacijo pomena inovacij v razvoju naše družbe, dosežkov domačih strokovnjakov, novih domačih proizvodov itd.
Nosilec: Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije.
VII. Raziskovalna oprema
34.
Organizirali bomo koordinirano natjfavo in uporabo
raziskovalne opreme tako laboratorijske, kakor tudi
opreme za pilotsko proizvodnjo in medsebojno omogočali izvedbe poskusov na industrijskih napravah.
Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izvršni
svet SR Slovenije.
VIII. Zaščita inovacijskih dosežkov
35.
Spodbujali in ustvarjali bomo pogoje za ustrezno
zaščito domačih invencij: izumov, tehnično-organizacijskih in poslovnih izboljšav ter knov-how ter njihovega
komercialnega plasmana, doma in v tujini.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije.
36.
Spodbujali bomo uveljavitev lastnih patentov, lastnega know-how, lastnih vzorcev in modelov, domačih
blagovnih znamk in geografskih označb porekla ter se
izogibali restriktivnim omejitvam v slučajih potrebnega
nakupa tuje inovacije, na strateških razvojnih usmeritvah, kjer si kot dolgoročni cilj zastavljamo enakopravno vključevanje v mednarodno delitev dela.
Nosilec: Gospodarska < zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije.
37.
Spodbujali bomo uveljavljanje kolektivnih znamk
ter znakov kvalitete po posameznih gospodarskih vejah
ter za celotno slovensko gospodarstvo.

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije.
IX. Izvajanje družbenega dogovora
38.
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo
na temelju njegovih izhodišč za realizacijo vseh posameznih določil dogovora vsak za svoje področje delovanja pripravili konkretne programe svoje aktivnosti in
zadolžitev ter jih medsebojno vsebinsko in rokovno
uskladili.
39.
Udeleženci ustanovijo za izvajanje tega dogovora
koordinacijsko telo ter določajo njegov sedež pri enem
od podpisnikov.
40.
Vsak udeleženec bo za izvajanje tega dogovora zadolžil ustrezni organ ter vsaj enkrat letno poročal Koordinacijskemu odboru o izvajanju dogovora na svojem
področju.
Koordinacijski odbor enkrat letno poroča podpisnikom o izvajanju družbenega dogovora.
X. Končne določbe
41.
K družbenemu dogovoru lahko pristopijo poleg začetnih udeležencev tudi druge organizacije. ■
42.
Družbeni dogovor je sprejet in prične veljati, ko ga
podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev.
Podpisniki:
1. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije
2. Zveza sindikatov Slovenije
3.-Izvršni svet skupščine SR Slovenije
4. Raziskovalna skupnost Slovenije
5. Izobraževalna skupnost Slovenije
6. Gospodarska zbornica, Slovenije

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 26. 5. 1976
Zdravstveno varstvo v Pomurju
Delegat Karel Franko je v
imenu skupine delegatov za
kmetijsko dejavnost 5. okoliša (s sedežem v Murski Soboti) zastavil naslednje dalegatsko vprašanje:
»Posledice manj razvitosti
pomurske regije se odražajo predvsem na področju
zdravstvenega varstva. Ni seje delegacije, na kateri to
T>prašanje ne bi bilo prisotno. Razprave v samoupravnih interesnih skupnostih s
področja zdravstva, v katerih je bilo prikazano finanč-

no stanje skupnosti in nakazani nekateri drastični ukrepi, ki jih bo potrebno, sprejeti, je ustvarilo precej nezadovoljstva. Občani ugotavljajo,'da je že dosedaj bila velika razlika med potrošnjo
na prebivalca na razvitem in
nerazvitem območju. Sodeč
po podatkih, ki so bili podani v razpravi okrog programa dela in finančnega plana,
se bo v letošnjem letu razlika še povečala. Obstoja upravičeni dvom, da bodo v letu 1976 bolniki-porabnikl

zdravstvenih storitev, deležni
vsaj poprečnega zdravstvenega varstva. Postajajo nezaupljivi do zdravstvenih ustanov,
ne zaradi osebja, pač pa zaradi znane situacije. Ni malo primerov, da ljudje iščejo
zdravniško pomoč v Avstriji
in na Madžarskem, da se poslužujejo ilegalnih zdravnikov, iščejo pa tudi zdravnike, ki so pripravljeni privatno dajati zdravniško pomoč."
Občani se strinjajo in podpirajo vsaka prizadevanja, ki
bi vodila k varčevanju tudi
na tem področju, zahtevajo
pa, da se najde način, kako
bi dobili od zdravstvene službe toliko kot dobi bolnik na
razvitejšem področju.
1. Je Izvršni svet in drugi
republiški družbenopolitični

dejavniki seznanjen z nastalo situacijo?
2. Ali je pričakovati določene ukrepe, ki bi poleg že
obstoječih (republiška solidarnost), pripomogli k ublažitvi težavnega položaja na
področju zdravstvenega varstva na manj razvitih področjih?«
Pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo
Božidar Tvrdy je posredoval
naslednji odgovor:
»Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v svojih organih, zlasti v Komiteju za
zdravstveno in socialno varstvo in Odboru IS za družbene dejavnosti nenehno
spremlja dogajanja tudi na
področju zdravstvenega var7
*

stva. S tem je seznanjen s
problematiko, ki nastopa v
zdravstvenih supnostih, —
zlasti v tistih, kjer je strukturni delež kmečkega prebivalstva večji, — čeravno moramo pripomniti, da vprašanje zdravstvenega varstva v
Pomurju ni bila doslej posebna točka razprave na sejah Izvršnega sveta.
Sistemsko se rešuje problematika zdravstvenih skupnosti in zdravstvenega varstva nasploh v okviru občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti ter Zdravstvene skupnosti Slovenije. Če
se znotraj zdravstvene skupnosti oz. zdravstvenih skupnosti ne doseže sporazum ali
odločitev o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno
njihovo delo, in bi zaradi tega nastala občutna škćda,
mora intervenirati skupščina
družbenopolitične skupnosti,
ki s svojimi ukrepi začasno
uredi tako vprašanje.
Reševanje problema pomurske ! zdravstvene skupnosti, ki izvira predvsem iz obstoječe populacijske strukture in dosežene stopnje družbenoekonomskega razvoja, je
treba torej reševati predvsem v okviru občinskih in
regionalne zdravstvene skupnosti, pa tudi v okviru solidarnostnega programa Zdravstvene skupnosti Slovenije,
kot to smiselno opredeljuje
prvi odstavek 11. člena zakona o zdravstvenem varstvu.
V poslednjih dveh letih,
slasti pa v tekočem letu, ugotavljamo v vseh zdravstveLeto
1974
1875
1976

prejeti3 znesek
(v 10 din)
4.802
11500
14.779

Tudi analize o gibanju
osebnih dohodkov kažejo, da
položaj zdravstvenih delavcev
v Pomurju v letu 1975 ni bil
slabši od položaja zdravstvenih delavcev v drugih regijah.
Ker pa obstajajo številni
Se odprti problemi, je Re-

nih skupnostih določene težave in tako problem Pomurja ni osamljen. Vsekakor
pa se vprašanje pokrivanja
potreb v zdravstvenem varstvu v Pomurju postavlja,
odkar obstoja regionalna
zdravstvena skupnost, tako
da je upravičena misel na
prisotnost prevelikega optimizma o rizični obstojnosti
regije.
Skupščma
Zdravstvene
skupnosti Slovenije je na
zadnjem zasedanju dne 12.
maja 1976 sprejela sklep o
združevanju in namenski porabi sredstev zdravstvenih
skupnosti za solidarnostne in
skupne naloge na področju
zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji v letu 1976, na podlagi katerega bodo posamezne skupnosti v tem letu
združevale sredstva kot je
prikazano V tabeli.
Skupnost Murska Sobota
solidarnostno združuje po
stopnji 0,46 odstotka 7.989.000
dinarjev, glede 58 rangirnih
točk pa bo prejela iz solidarnostnega sklada za kritje funkcionalnih stroškov
14.779.000 dinarjev oziroma
6.790.000 dinarjev več kot
je vložila, kar je edinstven
primer v Sloveniji. Le pomurska regija namreč prejme več kot vloži.
Naj navedem še nekaj podatkov o sredstvih, ki jih. je
v zadnjih treh letih prejela
pomurska zdravstvena skupnost iz solidarnostnega sklada za kritje funkcionalnih
stroškov:
v % od razdeljenih
solidarnostnih
sredistev v tistem
letu
37,3 %
45,9 %
39,1 % ■

verižni
tadeiks
'

—
' 238,4
128,5

publiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
predvidel poseben razgovor
s predstavniki pomurskih
zdravstvenih organizacij ter
občinskih in pomurske zdravstvene skupnosti. Ta razgovor pa ne bi bil koristen,
dokler ni bilo razčiščeno

vprašanje združenih solidarnostnih sredstev na področju zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji. Glede na veliko obremenitev delavcev ko-

miteja z neodložljivimi nalogami predvidevamo, da bo
razgovor možen v prvi polovici junija«.
(vse v 103 din)
ter prejel iz solidarnostnega
sklada sredstva za kritje
funkcionalnih stroškov
po štev.
Tangiranih
todk kriterijev

v znesku

ia>
Murska Sobota
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Ravne

7.089
21.522
14.353
22.3S1
78.056
31.481
10.349
11.2113
14.100

SKUPAJ SRS:

211/1)14

58
54
39
30
36
46
58
37
27,
405

14.779
7.254

6.790

6.8i30
3.644
5.302
37.809

POPRAVEK
V 14. številki »Poročevalca« je v »Pregledu sej zborov Skupščine SR Slovenije« (str. 1) izpuščen del besedila drugega odstavka. Pravilno se ta odstavek glasi:
»Na seji j<5 bila izvoljena za podpredsednico Odbora
Družbenopolitičnega zbora za družbeno politični sistem Ivica Znidaršič.«

VSEBINA
Iz Skupščine SR Slovenije:
SKLICANA SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
IN SKUPŠČINE RAZISKOVALNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
>— Inovacije — pogoj gospodarskega in celotnega
družbenega napredka (ESA 606)
I. Uvod
II. Kritična presoja stanja in predlogi ukrepov
— Družbeni dogovor o inovacijah (predlog)

stran

1
1
1
2
4
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