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REPUBLIŠKI KOMITE ZA RAZISKOVALNO
DEJAVNOST
Raziskovalna dejavost - sestavina združenega dela
NAMESTO PREDGOVORA
(Deli govora tov. Edvarda Kardelja, dne 17. 2.
1977 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
... V negativni smeri tu delujeta predvsem dva dejavnika. Prvi je nekakšen konservativni emplrizem naše prakse, ki je zaviralna cokla tako za razvoj socialističnih in samoupravnih proizvajalnih, družbenoekonomskih in političnih odnosov, kakor tudi za razvoj tehnologije, organizacije
dela, planiranja Ipd. Takemu konservativnemu empirizmu
znanost ni potrebna. Vzdržuje to kar Ima in še vztrajno
drži polževih korakov razvoja, največkrat predvsem pod
vplivom tujih izkušenj, ki so ponavadi — ko jih sprejema
— že zdavnaj zastarele ...

... Mislim, da — poleg drugih dejavnikov — na obstanek
ia krepitev take konservativno-empiristične miselnosti ln
prakse delujejo tudi še močno prisotni ostanki nekakšne
profesionalnocehovske miselnosti. Zaradi te miselnosti človeka in njegovo delo ter ustvarjanje še vedno ocenjujemo
predvsem po njegovih formalnih kvalifikacijah, premalo pa
po dejanskih rezultatih njegovega dela in ustvarjanja. Seveda, prav je, da se borimo za to, da je za določeno delovno mesto po pravilu pogoj določena formalna kvalifikacija. Toda zaradi same te kvalifikacije rezultati dela in
ustvar janja niso isti pri vseh nosilcih te kvalifikacije.
Potemtakem bi morali pri nas, na vseh ravneh dela,
ustvarjanja in odgovornega upravljanja prav dejanski rezultati dela in ustvarjanja biti odločujoči kriterij za oceno
in razporejanje ljudi...
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Ena prihodnjih številk POROČEVALCA bo v celoti posvečena temi:
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Namen te analize je predvsem ugotoviti, kako se uresničuje delegatski sistem in delegatski
odnosi neposredno v Skupščini SR Slovenije, se pravi kakšna je njena lastna vloga, stopnja
organiziranosti in funkcionalnosti ter prilagojenost in pripravljenost za opravljanje nalog, ki izhajajo iz nove vloge in vsebine delegatsko oblikovane skupščine in njenih delegatsko oblikovanih zborov ter delovnih teles.
Ker je zanimanje za to gradivo že zdaj veliko, prosimo vse družbenopolitične skupnosti, organizacije, delegacije, delegate, delovne ljudi in občane, da si v prednaročilu zagotovijo potrebne izvode, za razpravo o tej pomembni temi.
Naročila pošljite na naslov: Skupščina SR Slovenije, Uredništvo POROČEVALCA, telefon (061)
20-596.
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... Drugi negativni dejavnik v povezovanju prakse iti
znanosti pa so določeno stanje in določene tendence na področju znanstvenega ustvarjanja in njegove organizacije.
Precejšen del naših znanstvenih zmogljivosti se namreč
še vedno bodisi hote ali pa nehote odtujuje naši družbeni
praksi.
Nekateri smatrajo, da tako imenovano »služenje znanosti« praksi znižuje nivo znanstvenega ustvarjanja. Pri tem
pa pozabljajo, da je — odkar obstoji človeštvo — znanos
nastaja zaradi človekove prakse in je služila tej praksi,
Ce ne bi bilo tako, bi človeštvo še vedno bilo v primitivne«
barbarskem stanju. Znanost je predvsem izraz zavestne tež
nje človeka, da spreminja prirodne in družbene pogoje svo
jega življenja v svojo korist. V teni smislu je specifični
aspekt človekove prakse kot zavestnega izraza njegovega
bitja. To se nanaša tudi na fundamentalna raziskovanja,
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Seje zbora združenega dela, na;
— predlog zakona o spreZbora občin in Družbenopolitičnega zbora so sklicane za membah zakona o zaposlovasredo, 22. junija 1977. Vsi tri- nju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
je zbori bodo obravnavali:
— predlog zakona o spre— poročilo o izvajanju družbenega dogovora o obliko- membah in dopolnitvah zakovanju in izvajanju štipendij- na o starostnem aavarovanju
ske politike v SR Sloveniji; kmetov;
— osnutek zakona o blagov— problematiko odvetništva
in druge pravne pomoči v nem prometu;
— predlog za izdajo zakoSR Sloveniji s predlogom za
izdajo zakona o odvetništvu na o samoupravni interesni
skupnosti SR Slovenije za
in drugi pravni pomoči;
odnose s tujino
— predlog za izdajo zakona ekonomske
z osnutkom zakona;
o spremembah in dopolnit— predlog za izdajo zakona
vah zakona o republiških upravnih organih z osnutkom o koordinacijskem odboru
pri izvršnem svetu Skupščine
zakona;
— osnutek odloka o dopol- SR Slovenije za organizacije
nitvi odloka o sestavi repub- združenega dela, ki opravljajo nunanjetrgovinski promet;
liških komitejev;
— predlog za izdajo zakona
— predlog za izdajo zakona
o ureditvi nekaterih vprašanj o prenehanju veljavnosti zasodnih postopkov z osnut- kona o prisilni upravi nad
zavodi in o začasni upravi
kom zakona.
Zbor združenega dela tn nad organizacijami združeneZbor občin bosta obravnava- ga dela v sestavi zavodov ter
o prenehanju uporabljanja
la tudi:
določb temeljnega
— predlog zakona o pro- nekateriho podjetjih
na obmoračunu Socialistične republi- zakona
čju SR Slovenije z osnutkom
ke Slovenije za leto 1977:
— predlog zakona o spre- zakona;
— statut Raziskovalne skumembi zakona o družbenem pnosti
Slovenije;
varstvu otrok in o skupnostih
—
dogovor
o temeljih druotroškega varstva;
— predlog zakona o spre- žbenega plana Jugoslavije za
agroindustrijskega
membah zakona o socialnem raavoj
kompleksa v obdobju od leta
skrbstvu;
— predlog zakona o spre- 1976 do leta 1980;
— osnutek zakona o dopolmembah in dopolnitvah zakona o programiranju in fi- nitvi zakona o zagotovitvi
nanciranj« graditve
stano- sredstev za financiranje programa graditve stanovanj za
vanj;
— predlog zakona o spre- delavce in funkcionarje v ormembah in dopolnitvah za- ganih federacije v času od
kona o družbeni pomoči v leta 1975 do leta 1979;
— osnutek zakona o zagostanovanjskem gospodarstvu;
— predlog zakona o spre- tavljanju sredstev federacije
membah in dopolnitvah zako- za kritje stroškov, nastalih
na o komunalnih dejavnostih pri zatiranju slinavke in parposebnega družbenega pome- kljevke.
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čeprav se njegovi rezultati šele v bolj ali manj dolgoročnih
obdobjih pojavljajo tudi kot sredstvo človekove neposredne
prakse. Potemtakem se rnoramo prav zaradi znanosti saitie
po sebi zoperstaviti težnjam, da se zapita v nekakšne slonokoščene stolpe izolacije od prakse ...
... Razen tega moramo doseči, da bodo naši znanstveni
kadri v mnogo večji meri kot danes sodelovali in soodločali v pripravah za vse bistvene odločitve v sistemu zdru
ženega dela in družbenopolitičnih skupnosti. Kajti ni vselej dovolj, da je znanstvenik samo svetnik. Na določenih
področjih je nujno, da znanstvenik prevzame nase tudi odgovornost za odločitev prakse, skupaj z drugimi predstav
niki družbe. To še zlasti velja, kadar gre za politično ekonomijo in druge družbene znanosti ali pa za tehnološke in
podobne probleme združenega dela. Zato bomo morali posebno skrb posvetiti mestu in vlogi znanosti v delegatskem
sistemu ...
Namen gradiva
To gradivo poskuša prikazati, kakšno je z vidika vloge raziskovalne dejavnosti v srednjeročnem planu SRS njeno realno
stanje in s tem prispevati k iskanju poti, kako to vlogo še bolj
učinkovito uresničevati.
Gradivo izhaja iz dosegljivih podatkov in gradiv, ki so bila
že doslej pripravljena za podobne namene. Pri tem se je pokazalo, da so doslej zbirani podatki pomanjkljivi in neenotni,
v veliko primerih pa sploh težko dosegljivi, kar seveda otežkoča, če ne skoraj onemogoča, podrobno obdelavo v kratkem
času. Zato je bilo potrebno poleg podatkov, ki jih imajo Zavod
za statistiko SRS, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zveza raziskovalnih organizacij Slovenije in Republiški komite za raziskovalno dejavnost iskati še druge, posebno take, ki niso statistične oziroma številčne narave. Pri tem je pomagala okolnost, da je na podobnem problemu delal tudi aktiv ZK RSS
in pa posebna skupina, ki je za potrebe tega gradiva obdelala
take podatke v pogovorih z vodstvi in raziskovalci 16 raziskovalnih organizacij, ki so bile izbrane tako, da bi bilo možno
iz tega manjšega vzorca dobiti čimboljši vpogled v stanje celotne raziskovalne dejavnosti.
Uvod
Vloga znanosti in znanja oziroma raziskovalne dejavnosti
kot pomembne poti do znanja je posebno očitna pri doseganju
nekaterih ciljev samoupravnega socializma kot so:
— ekonomska in politična neodvisnost v pogojih znanstveno tehnične reolucije,
— ustvaritev pogojev za odpravo razlik med fizičnim in
umskim delom in izgradnjo brezrazredne družbe,
— preprečevanje reprodukcije starih družbenih odnosov in
odprava njihovih ostankov,
— vzgoja človeka kot ustvarjalne, socialistično samoupravno usmerjene osebnosti,
— ohranitev zdravega življenjskega okolja ob rastoči industrializaciji.
Raziskovalna dejavnost, kot pomemben dejavnik pri ustvarjanju lastnega domačega in pri prenašanju oziroma uporabi
tujega znanja, mora biti vgrajena v vse celice naše družbe, postati njihova značilnost in se podružbiti. To pomeni, da je potrebno dosledno zagotavljati odločujočo vlogo delavcev v celotni družbeni reprodukciji, pri združevanju in pri svobodni
menjavi dela med raziskovalci in ostalimi delavci v vsej družbeni strukturi, v skladu z interesi, posameznih TOZD, pa do
najširših in splošnih družbenih interesov republike in zveze,
izhajajočih iz kvalitetno združenih posamičnih interesov ter iz
pobud znanosti.
V skladu s številnimi drugimi dokumenti tudi družbeni načrt SRS daje raziskovalni dejavnosti pomembno mesto. Vrsto
ciljev družbenega plana bomo lahko dosegli le, če bomo znali
izkoristiti možnosti, ki nam jih nudi uporaba sodobnega znanja in raziskovalne dejavnosti, kot ene najpomembnejših poti
do znanja o tem, kaj nam je potrebno in kako to doseči.
poročevalec

Pri navajanju teh ciljev je vloga znanja oz. raziskovalne dejavnosti kot poti do znanja v družbenem načrtu velikokrat
imenovana, pa tudi kjer ni posebej omenjena, je lahko razbrati njene naloge tako pri proizvodnji oz. opravljanju drugih
dejavnosti kot pri enostavni in razširjeni reprodukciji.
Poleg tega je v poglavju načrta, ki se nanaša posebej na
raziskovalno dejavnost, dan pregled njenih nalog in vloge. Zaradi tega bi bilo odveč v tem gradivu ponavljati, kar je napisano v vseh planskih dokumentih in Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—80.
Z uveljavljanjem družbenega planiranja in Zakona o združenem delu nastaja novo razdobje v razvoju raziskovalne dejavnosti in njeni vraščenosti v družbo.
Raziskovalna dejavnost, ki jo pojmujemo v najširšem pomenu besede kot ustvarjanje novega znanja oz. prenos obstoječega znanja v razvoj določene dejavnosti oz. proizvodnje,
je v sistemu družbenega planiranja tisti element in pogoj kvalitetnih sprememb in premikov v celotni družbi in posebej v
gospodarstvu, ki naj prispeva k:
— razvoju novih družbenih odnosov in kulture,
— večanju deleža ustvarjalnega dela v vseh procesih dela
in proizvodih,
— večji družbeni produktivnosti in večanju družbenega proizvoda na posameznih področjih in v celotni družbi,
— večji konkurenčni sposobnosti gospodarstva in njegovemu uveljavljanju na domačih in tujih tržiščih,
— materialni in idejni neodvisnosti naše družbe,
— krepitvi obrambne sposobnosti,
— dobro delujočemu in racionalno organiziranemu sistemu
družbenih dejavnosti,
— večjemu uveljavljanju naše družbe pri mednarodni menjavi znanja in pri sodelovanju z deželami v razvoju.
Raziskovalna dejavsnot— pogoj za dosego družbenih
premikov in ciljev
Raziskovalna dejavnost — pogoj za dosego
družbenih premikov in ciljev
Odstotek družbenega proizvoda, ki se namenja za raziskovalno delo, je eden od kazalcev, ki kažejo družbeno razvitost
in odražajo napore za povečanje produktivnosti, za večjo konkurenčno sposobnost in za večanje deleža znanja v družbenem
proizvodu. V SRS je trenutno namenjen 1,1 °/o družbenega proizvoda za raziskovalno dejavnosti v celoti (od tega je v Raziskovalni skupnosti Slovenije združena ena tretjina). Ta odstotek že nekaj časa ne narašča po planu, v zadnjem času pa
sploh zastaja. Vzroki za zastajanje v rasti in celo padanje so

zelo različni, vendar lahko trdimo, da je glavni vzrok za to
stanje v nezadostni akumulaciji v gospodarstvu, njegovi razdrobljenosti in majhni sposobnosti za prevzemanje tveganj, ki
so povezana z razvojnimi načrti. Na ta način nastaja začarani
krog, Saj zaradi nizke akumulacije gospodarstvo ni zmožno
vlagati v raziskovalno dejavnosti več in ker ne vlaga v raziskovalno dejavnosti več, je tudi dvig produktivnosti in konkurenčne sposobnosti ter akumulativnost majhna.
Dogovor o temeljih družbenih planov SRS 1976 do 1980 in
družbeni plan SRS vključujeta in ustvarjata temelje ter instrumente za celo vrsto sprememb in premikov, ki naj privedejo do večje akumulativnosti slovenskega gospodarstva, večje
produktivnosti, večje konkurenčne sposobnosti in večjega
deleža znanja v strukturi dela. Ti strukturalni premiki naj
bi se odrazili tudi v odstotku družbenega produkta, ki ga
bo celotna družba namenjala za raziskovalno delo. Premiki naj
bi bili takšni, da bi se odrazili v dvigu odstotka vseh vlaganj
v raziskovalno delo na 2 »/o- Ni odveč poudariti, da je že v preteklih dveh planskih razdobjih plan predvideval premike v gospodarstvu, ki bi zahtevali, da bi vlaganja v raziskovalno delo
dosegla 2"/o družbenega proizvoda. Vendar v preteklih planskih razdobjih to ni uspelo. Novi instrumenti družbenega planiranja, predvsem pa novi zakon o združenem delu, ustvarjajo
kvalitetno drugačno osnovo za te premike, vendar bo potrebna
stalna skrb in ukrepi, da bosta ta dva temelja, to je družbeno
planiranje in celotni zakon o združenem delu, uresničena na
tak način, da bosta dovedla do zaželenih premikov, ki so neogibni pogoj za načrtovani razvoj.
Vidiki obdelave
Celotna raziskovalna dejavnost je širok kompleks, ki ga je
potrebno obdelati z več vidikov. To gradivo obdeluje za to posebej naslednje vidike:
1. Samoupravna organiziranost in družbena vgrajenost sistema Raziskovalne skupnosti Slovnije (RSS), področnih raziskovalnih skupnosti (PRS) in občinskih raziskovalnih skupnosti (ORS) ter družbeno ekonomska vloga raziskovalne dejavnosti
2. Izvajanje sistema načrotvanja in Zakon o združenem
delu v odnosu do raziskovalne dejavnosti, programiranje in
financiranje
3. Organiziranost izvajanja raziskovalne dejavnosti
4. Nekatera posebna vprašanja (kadri, materialno-finančni
odnosi v svobodni menjavi dela, oprema, medrepubliški in
mednarodni odnosi, sodelovanje z deželami v razvoju, vprašanje stimulacije)
5. Ocena doseženih rezultatov s posebnim ozirom na uporabo v praksi.

1. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST IN DRUŽBENA VGRAJENOST
SISTEMA RSS, PRS IN ORS TER DRUŽBENOEKONOMSKA VLOGA
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
regionalnega razvoja, aktiviranja prirodnih bogastev, zaščite
1.1 Organiziranost sistema raziskovalnih
okolja ter analize družbenoekonomskih gibanj, vezanih na teskupnosti
ritorij občine ali regije. Prek njih se tudi vzpostavljajo povemed uporabniki v občini in izvajalci kjerkoli v Sloveniji.
Sistem raziskovalnih skupnosti, kot deluje danes v Sloveniji, zave
Tako so ORS del sistema menjave in planiranja raziskovalse je razvil vzporedno z našimi družbenoekonomskimi odnosi nega dela.
in je bil vzpostavljen z zakonom o raziskovalni dejavnosti in
Vloga ORS bi se najbrž še povečala, če bi bile v celoti in
raziskovalnih skupnostih iz leta 1974 ter s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slo- enakopravno vključene v občinski skupščini sistem in enakovenije, 17 področnih raziskovalnih skupnosti in 60 občinskih pravno soodločale pri vseh vprašanjih, ki vključujejo ali zaraziskovalnih skupnosti, ki so bili večinoma sprejeti v letu htevajo raziskovalno dejavnost, posebno pa pri vprašanjih razvojnih in investicijskih programov združenega dela v občinah.
1975.
Pomembno vlogo imajo občinske raziskovalne skupnosti
Občinske in področne raziskovalne skupnosti tvorijo z Raziskovalno skupnostjo Slovenije celovit sistem, v katerem ima tudi pri spodbujanju raziskovalne in inovacijske dejavnosti v
vsak tip skupnosti originalne pristojnosti, ki izvirajo iz na- delovnih organizacijah. Prek njih bo mogoče organizirati tudi
izmenjavo izkušenj ter pomoči pri uveljavljanju določil zakona
mena, zaradi katerega so bile te skupnosti ustanovljene.
Občinske raziskovalne skupnosti se uveljavljajo z različno o združenem delu, ki zadevajo raziskovalno dejavnost in amorintenzivnostjo, vendar sta se v zadnjem letu zelo jasno izobli- tizacijo znanja.
Področne raziskovalne skupnosti so v večini primerov
kovala njihova fizionmija ter delovno področje.
Aktivne občinske raziskovalne skupnosti so postale pobud- organizirane tako, da hkrati pokrivajo določeno področje gonik oblikovanja raziskovalnih programov, ki se tičejo vprašanj spodarske oziroma družbene dejavnosti ter ustrezne raziskoporočevalec
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valne usmeritve, kjer pa tega prekrivanja ni bilo mogoče doseči, so skupnosti organizirane po raziskovalnih področjih. Tipične za prvi primer so naprimer področne raziskovalne skupnosti za ekonomske in prostorske vede.
Tako imamo nekatere PRS, ki so v kompleksu inovacijskih
procesov medsebojnih funkcionalno vezane, saj je naprimer
strojništvo ali gradbeništvo uporaba fizike, mehanike in drugih prirodoslovnih ved. Zato se v PRS neizbežno prepletajo
odnosi raziskovalne sfere z drugimi sferami, hkrati pa tudi
medsebojni odnosi znotraj raziskovalne sfere.
Značilnost koncepta področnih raziskovalnih skupnosti, kot
se je razvil v Sloveniji je, da so posamezne organizacije —
uporabniki pristopile v več področnih raziskovalnih skupnosti
hkrati, kakor jim je to narekoval interes in lastne potrebe, ne
da bi to bilo povezano z obveznostjo plačevanja prispevkov
vsaki skupnosti posebej. Na ta način so bili ustvarjeni pogoji
za široko družbeno vrednotenje programov ter skupnosti in
za preprečevanje cehovske povezave med organizacijami uporabnikov in »njihovimi« instituti. Tako je mogoče doseči, da se
naprimer uveljavljajo stališča energetskih ali ekonomskih raziskav, kar bi bilo v primerih zaprtih uporabniško raziskovalnih povezav težko doseči. Po drugi strani pa ta dimenzija povezav še ni dopolnjena s povezavami po projektih in interdiscipliniranih vidikih, ki bi zagotavljali uporabnikom možnost izrabe vseh znanstvenih področji, potrebnih za doseganje dolo
čenih razvojinh oz. raziskovalnih ciljev. Tako kot je uporabnik
oz. neka npr. gospodarska panoga s svojimi delegati vključena
v več PRS, je lahko izvajalec neke npr. prirodoslovne stroke
vključen v več projektov, ki potrebujejo sodelovanje te stroke.
Seveda pa sodijo v odgovornost RSS le nekateri projekti, med
tem ko je za večamo te vrste namenskih (ciljnih) povezav najbolj smiselna neposredna svobodna menjava dela, ki v veliko
primerih lahko združenih sredstev sta osnova za ugotovitev,
kateri projekti so v sistemu, ki ga uvaja zakon o združenem
delu, odgovornost RSS.
Na splošno poteka delovanje področnih raziskovalnih skupnosti dobro, čeprav bo treba storiti precej, da se bodo razčistila vprašanja, kako so uporabniki in izvajalci definirani in
posebno, da bi se bolj kot doslej uveljavila vloga oz, pomoč
teh skupnosti pri programiranju in izvajanju raziskav, ki se
ne financirajo s sredstvi, združenimi pri RSS. Tako kot pri
občinskih pa je tudi pri področnih skupnostih še odprto vprašanje, kako zagotoviti vpliv in soodgovornost raziskovalnih delavcev področne skupnosti pri vprašanjih razvojnih in investicijskih programov združenega dela na področjih svojega delovanja.
V okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije zagotavlja združeno delo programiranje in izvajanje tistih raziskovalnih programov in drugih aktivnosti na raziskovalnem področju, ki so
pomembne za skladni razvoj družbe kot celote.
Program Raziskovalne skupnosti Slovenije nastaja kot sinteza programov občinskih in področnih raziskovalnih skupnosti ter je usmerjen v prednostne cilje, določene z družbenim
planom.
Sistem raziskovalnih skupnosti je uspel pritegniti izredno
veliko število delegatov k delovanju delegatskega sistema. Računamo, da 40 % delavcev raziskovalcev opravlja tudi delegatske dolžnosti in da sodeluje pri delu skupščin raziskovalnih
skupnosti okrog 1500 delegatov uporabnikov.
Na splošno dobro delujoči sistem pa pušča odprta še nekatera pomembna načelna in praktična vprašanja, med katerimi
omenjamo zlasti naslednja:
Poglabljanje koordinacije dela med raziskovalnimi skupnostmi (krepiti koordinacijske metode, zagotavljati aktivnejše
sodelovanje občinskih in področjih raziskovalnih skupnosti pri
kreiranju programa Raziskovalne skupnosti Slovenije, pri
spremljanju njegovega izvajanja ter pri uporabi njegovih dosežkov).
Ustrezneje določiti funkcijo raziskovalnih skupnosti pri razširjeni reprodukciji na raziskovalnem področju (v zadnjih
letih praktično ni bilo nikakršnih investicij iz združenih Sredstev v raziskovalno dejavnost v Sloveniji, v prejšnji dobi pa je
investirala država).
Razmejitev nekaterih dejavnosti med samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter med skupnostmi in proračunom (vprašanja nastajajo v zvezi z nekaterimi nalogami pri mednarod4

nem sodelovanju, tisku, knjižnicah, delovanju društev, štipendijah itd.).
Poglabljanje odnosov značilnih za svobodno menjavo dela
med raziskovalnimi organizacijami in organizacijami uporabnikov. (Odnosi med raziskovalnimi organizacijami ter uporabniki prek ali mano skupnosti so v bistvu še vedno pogodbeni
oz. »delovršni«. Premalo je dolgoročne povezanosti, kjer program raziskovalcev in uporabnikov, ter kjer je odgovornost
za delovanje sistema raziskovalnih organizacij skupna).
Izboljšanje pogojev za opravljanje delegatskih funkcij, večja odgovornost delegatov in ustreznejša izbira delegatov. {Analize kažejo, da se delegati iz objektivnih pa tudi iz subjektivnih razlogov ne posvetujejo s svojo bazo in v skupščinah zastopajo stališča, ne da bi bila verificirana. V zborih uporabnikov pogosto nastopajo kot delegati uporabnikov osebe, ki so
za program zainteresirane kot njegovi izvajalci).
Delovanje delegacij na ravni PRS je še pomanjkljivo, še
bolj pa se to kaže delu delegacij na regionalni ravni.
Uvedba projektov, ki so glede na cilje srednjeročnega plana
ključni, je še vedno v začetni fazi, k čemur v veliki meri prispeva neusklajenost in nedovršenost razvojnih planov združenega dela.
1.2 Raziskovalna dejavnost — odgovornost
celotnega združenega dela
Ko skušamo podati oceno družbenoekonomskega položaja
raziskovalne dejavnosti in njenih odnosov do drugih dejavnosti na sedanji stopnji uveljavljanja samoupravljanja, govorimo
o celotni raziskovalni dejavnosti v združenem delu in ne le o
tisti tretjini, ki se usklajuje v RSS in financira iz sredstev
združenih po enotni prispevni stopnji, kar je le eden od virov
financiranja v celovitem sistemu programiranja in financiranja
raziskovalne dejavnosti.
Raziskovalna dejavnost se namreč po svoji vsebini in funkciji prepleta s celotnim družbenim dogajanjem in bistvom
prispeva in soodloča o napredku na vseh področjih družbenega življenja in spoznanja. Zato mora biti raziskovalna politika v svoji temeljni zasnovi in praksi celovita, skladna, daljnovidna in dolgoročna. Skrbeti mora za ustvarjanje možnosti
za izvajanje in uveljavljanje raziskav, od katerih pričakujemo
učinek takoj, hkrati pa mora ustvarjati temelje gospodarskega
in družbenega razvoja za naslednja obdobja. Skrbeti mora tudi
za smotern razvoj tistih področij in nalog, kjer neposredni oz.
takojšnji gospodarski pomen še ne more biti izražen. Sem sodijo tako področja prirodoslovnomatematičnih, biomedicinskih
in družbenohumanističnih del, kakor tudi mnoga področja tehničnih ved. Poenostavljeni pragmatizem bi tu lahko povzročil
veliko družbeno in nacionalno škodo. Povsod pa je potrebno
uveljaviti poln samoupravni pretok raziskovalnih pobud in potreb med družbeno bazo in že razvitimi raziskovalnimi središči, pretok, ki bo obojestranski in trajen. Na teh območjih
čutimo ponekod pomanjkanje učinkovite povezave med raziskovalno sfero in uporabniškim zaledjem, posebej pa z drugimi interesnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi organizacijami. Kakor hitro gledamo na raziskovalno dejavnost kot na
organsko in celovito dejavnost, je treba hkrati s prioritetami,
ki jih določa družbeni plan obvladati tudi načelo smotrne celovitosti. To pa pomeni, da je za celotno raziskovalno dejavnost, kot del združenega dela in del prizadevanj za povečan
učinek združenega dela, odgovorno tudi združeno delo v celoti,
se pravi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in
vse vrste njihovih asociacij ter skupnosti na vseh področjih
združenega dela: proizvodnji, trgovini, prometu, zavarovanju
itd., pa tudi v izobraževanju, zdravstvenem varstvu, pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v vseh drugih družbenih
dejavnostih. Raziskovalna dejavnost zaradi tega ni niti samo
gospodarska dejavnost niti ni skupna poraba, pač pa nujni in
neogibni del združenega dela na vseh področjih dejavnosti.
Vsekakor je del raziskovalne dejavnosti tudi take vrste, da
je ne moremo zajeti v neposredno odgovornost kateregakoli
od zgoraj navedenih področij, a je vendar potrebna za skladen
razvoj družbe. Sem sodijo naloge, ki presegajo možnost ali
odgovornost posameznih subjektov in asociacij, naloge, za katere kljub družbeni potrebnosti še niso ugotovljeni neposredni
uporabniki ali je zanje uporabnik družba kot celota: iniciranje, kreditiranje in pomoč pri izvajanju družbeno pomembnejporočevalec

šah projektov,, predvsem pa pomoč pri ustvarjanju osnovnih
pogojev za raziskovalno dejavnost v združenem delu. Ta del je
zajet v skupnem programu v okviru RSS. Samo ta skupni program se financira na način, ki ga po sistemu družbene ureditve imenujemo navadno »skupna poraba«. Kaj je namen teh
združenih sredstev v celovitem sistemu, izhaja iz zakonskih
določil, izvajanje sistema pa terja doslednost, ki danes pogosto manjka. Npr. kadar gre za materialno nezmožnost neke
OZD, da financira svoj sanacijski raziskovalni program, je
treba uporabljati druge mehanizme združevanja sredstev in
naložbe v tako OZD, ki mora prevzeti obveze vračila, ne pa
sanacijski program financirati iz sredstev združenih pri RSS,
ker se s tem med drugim izgubi obveza vračila tistim, ki so v
sanacijo oz. investicijo vlagali sredstva. V celotnih sredstvih,
ki se uporabljajo v SRS za raziskovalno dejavnost (1,1 % družbenega produkta), tvori danes kot že omenjeno ta del, ki se
prikazuje finančno kot tako imenovana skupna poraba, približno eno tretjino. Ob načrtovanem znatnem porastu celotnih sredstev za raziskovalno dejavnost bo ta del sorazmerno
manjši, saj naj bi rastel le vzporedno družbenemu proizvodu,
torej počasneje kot celotna vlaganja v raziskovalno dejavnost.
1. 3 Kje je meja med rutinskim delom
in raziskovalno dejavnostjo ter razlike med
raznimi vrstami raziskovalne dejavnosti
Raziskovalna dejavnost se tudi v, nekaterih drugih pogledih
razlikuje od večine »družbenih« dejavnosti. V resnici namreč
nekaterih oblik raziskovalne dejavnosti (v širšem smislu, ki
vključuje tudi npr. novatorstvo) sploh ne moremo ločiti od
rutinskega dela, niti omeniti na samo nekatere vrste delavcev.
Vestno opravljanje rutinskega dela (v proizvodnji ali storitvah)
in skrb za delovne priprave ter postopke sta največkrat prvi
korak do izboljševanja dela, priprav in postopkov, do uporabe
znanja iz izobrazbe in izkušenj za dvig učinkovitosti, kvalitete,
za zmanjšanje stroškov, prihranke "časa in materiala, brez razlike ali gre za priučenega delavca pri stroju ali za visokošolsko izobraženega vodjo avtomatiziranega procesa ali za zdravnika. Gre torej za odnos do dela, ki zvezno prehaja v novatorstvo in raziskovalno dejavnost ter zajema vsakega samoupravi jalca, saj samoupravljanje ni le zavestno odločane o
dohodku, ampak tudi sproščanje ustvarjalnosti delavca na delovnem mestu in razvijanje odgovornosti za izboljševanje delovnega procesa. Splošni družbeni in samoupravljalski interes
je, da postane novatorska in izumiteljska raziskovalna dejavnost, to je ustvarjalni odnos dO dela, čimbolj množičen in da
se uveljavlja povsod, od posameznega delovnega mesta do
upravljanja velikih OZD in družbenopolitičnih skupnosti. Dobra izobrazba, dopolnilno izobraževanje in vse druge oblike
večanja znanja s šolanjem ob delu so zato izredno pomemben
del samoupravnih pravic in dolžnosti. Predpogoj za širjenje
ustvarjalenga odnosa pa sta motiviranje in stimuliranje delavcev (prav to je največkrat pri nas pomanjkljivo) in gospodarske razmere, ki zahtegajo produktivnost, konkurenčnost in izrabo lastnega znanja — kar je eden od osnovnih namenov
družbenega načrta.
Naslednja oblika raziskovalne dejavnosti, najbliže rutinski
proizvodnji ali storitvam, je delo razvojnih skupin npr. ob proizvodnji, katere člani so lahko še vedno odgovorni predvsem
za proizvodnjo. Tej sledi cel spekter raznih organizacijskih oblik, katerih formalno statusni odnos v rutinski dejavnosti (proizvodnih in drugih) je lahko zelo različen, četudi gre za svobodno menjavo dela znotraj delovne organizacije; v skrajnem
primeru gre lahko za samostojne organizacijske oblike, katerih dohodek sloni v celoti le na svobodni menjavi dela neposredno ali preko SIS. Ta konec spektra organizacijskih oblik
raziskovalne dejavnosti združuje pretežno specializirane. raziskovalce, katerih osnovna zaposlitev je raziskovalno delo. če
je inovatorju iz proizvodnje njegovo raziskovalno delo odraz
samoupravljalskega odnosa hkrati pa tudi izraz osvobajanja
dela in zadovoljstvo, je v delitvi dela raziskovalcu raziskovalno
delo osnovna dejavnost. Iz te razlike, ki je posledica delitve
dela: raziskovalna dejavnost kot dodatna in raziskovalna dejavnost kot osnovna dejavnost, izhaja tudi. razlika v družbenoekonomskem položaju nepoklicnih in poklicnih raziskovalcev.
Te razlike pri nas ne upoštevamo in zato prihaja do neenakopravnosti med raznimi vrstami raziskovalnih, delavcev.
poročevalec

Ta razlika v raziskovalni dejavnosti, ki izvira iz delitve
dela; se-v veliki meri pokriva Z razliko, ki izhaja iz čisto drugega vidika:
— Raziskovalna dejavnost, ki gradi pretežno na delovni
izobrazbi in izkušnjah ob rutinskem delu, prispeva lahko
ključno k dvigu produktivnosti in sicer z izboljšavami, učinkovitostjo; zmanjševanjem stroškov, prihranki in podobnimi
prispevki, ki izboljšujejo in dograjujejo obstoječe.
— Za uspešen nadaljnji razvoj proizvodnje in uveljavljenje
na tržiščih pa taka dejavnost ne zadostuje, zlasti kadar razmere terjajo nove stvari, novosti, ki jih z manjšimi dopolnjevanji ni mogoče doseči, ali pa kadar sam razvoj prinaša
nove tehnološke možnosti in rešitve, katerih uveljavitev zahteva dodatno znanje in obsežnejše načrto raziskovalno delo.
To. novo je lahko npr. uporaba drugačne (domače) surovine,
nova konstrukcija turbine ali dvigala, nova elektronska naprava, novi elektronski elementi, nov proces, nova zdravilna
snov ali celotna nova tehnologija itd.
če je v prvem primeru potrebam razvoja in zahtevi po
konkurenčnosti zadoščeno predvsem z dvigom produktivnosti,
pa to ne more odgovoriti na zahteve trga po novem (produktu, postopku itd). Prav tako ne more odgovoriti na zahteve ljudske obrambe po domačem razvoju in proizvodnji
sodobnih vojaških sredstev.
Po splošnih (svetovnih) izkušnjah takim zahtevam lahko
ustreže pretežno le taka raziskovalna dejavnost, ki se ne
opravlja mimogrede ob ostalih nalogah, ampak kot glavna naloga, in ki gradi na najnovejšem znanju in znanstvenih dognanjih (tudi takih npr., ki še v proizvodnji morda sploh niso
uporabljena), na informiranih predvidevanjih in dolgoročnosti.
Taka usmerjenost zahteva praviloma večje profesionalne raziskovalne skupine, organizirane po namenih in načinih dela, ki
so prilagojeni namenu raziskav.
Med najpreprostejšo raziskovalno dejavnostjo ob proizvodnji pa naj-zahtevnejšo raziskavo in uvajanjem novih produktov ali procesov je seveda vrsta raziskav, kjer se mešata oba
navedena ekstremna primera. Po namenu raziskav je zlahka
možno ugotoviti, v kakšni skupnosti ali okviru naj poteka svobodna menjava dela oz. kje leži odgovornost za njihovo stimuliranje, programiranje in financiranje v smislu koncepta Zakona o združenem delu, ki zajema vse raziskave, od tistih, ki
tvorijo del materialnih stroškov dejavnosti, pa do tistih, ki so
del investicij.
Pri raziskavah, ki z dvigom produktivnosti ali prihranki povečujejo dohodek, lahko v nekaterih primerih ugotovimo materialno korist (»inovacijski dohodek«); pri raziskavah, ki vodijo do novega, pa posebno v naših razmerah, ko z naporom
le dohajamo zahteve tržišča (svetovnega), predvsem lahko
ocenimo negativne posledice zaradi zastarelih produktov ali
postopkov, torej škodo ali izgubo zaradi »neinovacije« (oportunitetna škoda ali izguba), će bi bilo eventuelno »inovacijski
dohodek« še možno računovodsko ugotoviti, čeprav to zaradi
težav pri definiranju potrebnih podatkov ni nikjer dosledno
izvedeno, pa je škodo in izgubo zaradi neinovacije možno le
zelo približno oceniti, saj so vse nastopajoče količine hipotetične (ka.; bi bilo, če bd bilo), Hkrati pa kot družba verjetno
trpimo (predvsem na zunanjem tržišču) pretežno zaradi oportunitetnih škod.
Opozoriti je potrebno še na eno pomembno okolnost: pri
tem, ko je uporaba inovacije, nastale ob rutinskem delu, zagotovljena ali vsaj zelo verjetno zato, ker sta »izvajalec« in
»uporabnik« identična in je povečanje dohodka pri izdelavi in
prodaji že utečenega proizvoda z uvedbo dosežka že ustvarjeno, je pri »novih proizvodih« dohodek ali preprečitev izgube
(oportunitetne škode) bistveno odvisna od sposobnosti »uporabnika«, da dosežek (produkt) plasira na tržišču. Delavci organizacij združenega dela, katerih naloga je plasirati »proizvode« (npr. komericala in drugi), imajo tu pomembno vlogo;
njihova produktivnost in ustvarjalnost sta zato bistveni v procesu uporabe in uveljavljanja dosežkov raziskovalne dejavnosti. Tako kot se pogosto podcenjuje vloga znanosti in kompleksa raziskovalne dejavnosti, se še večkrat pozablja na vlogo nekaterih neraziskovalnih in spremljajočih dejavnosti za
doseganje učinkov raziskovalnih dejavnosti v kompleksu družbene reprodukcije ali svetovnega trga, kar tudi zamegljuje sliko. o vlogi enega ali drugega. V tej zvezi je potrebno omeniti
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Se-posebej pomen raziskovalne infrastrukture in vloga konsultantske dejavnosti.
, Izhajajoč iz gornjega lahko označuje izraz »raziskovalec«
delavca zelo različnih kvalifikacij. Novator, raziskovalec ob rutinski proizvodnji oz. delu ima lahko sorazmerno nizko, izor
Dražbo, določeno z zahtevami delovnega mesta, ima pa izkušnje. s svojega delovnega mesta. Delovna izobrazba in izkušnje
in seveda ustvarjalni odnos mu omogočajo novatorsko udejstvovanje in rezultate, ti pa upravičujejo izraz raziskovalec,
čeprav ima delavec morda manj izobrazbe in mu je razisko^
vanje le dodatna , ali celo le priložnostna dejavnost. Možnosti
takega raziskovalca, ki ga največkrat imenujemo novator, .so
seveda glede na izobrazbo in raziskovalna sredstva, s katerimi
lahko dela, omejene.
Delavec, ki mu je raziskovalno delo osnovna nalogar posebno če dela na najbolj zahtevnih problemih, potrebuje najvišjo
znanstveno izobrazbo, in izkušnje poleg ustvarjalnega odnosa,
vendar njega samo znanstveni rezultati kvalificirajo na raziskovalca. Podobne zahteve po znanstveni izobrazbi, izkušnjah
ter pedagoških in znanstvenih rezultatih veljajo za visokošolskega delavca.
Med obema primeroma so možne vse kombinacije izobrazbe in izkušenj. Zahteva po ustvarjalnem odnosu in rezultatih
dela seveda ni specifična za raziskovalno dejavnost.
Raziskovalna dejavnost mora biti po svojem namenu in
funkciji vgrajena v združeno delo in organizirana na način,
ki ustreza njenim nalogam oz. programu. Kaže, da je zato v
naših razmerah manj pomembno govoriti o tradicionalni delitvi raziskovalnega dela na razvojne, uporabne, osnovne in
druge raziskave. Pomembnejša je delitev po kriterijih, ki upoštevajo družbenoekonomsko vlogo in namen raziskovalnega
dela in družbenoekonomski položaj raziskovalnega delavca.
Vloga in namen dela sta lahko zelo nezahtevna glede na organizacijo,, materialno osnovo, in strokovno znanje, lahko pa
zahtevata ogromno materialno in laboratorijsko infrastrukturo. Tudi odnos, v katerem je delavec do raziskovalnega dela,
je lahko npr. čisto amaterski, lahko pa mu je to edina in izključna dejavnost. Za mnoge potrebe tekoče proizvodnje, in
prilagajanje tržišču, surovinam in podobne probleme, za nekatere cilje naše in vsake sodobne družbe je možno pričakovati uspehe le v sodobno organiziranih in opremljenih skupinah poklicnih raziskovalcev, katerih znanje in prodornost izhajajo iz sistematičnega dela ter metod osnovnih raziskav in
povezav tega znanja z izkušnjami in konkretnimi problemi.
Pereči problem strukturalnih sprememb gospodarstva, ki obstaja tudi v nekaterih drugih državah, je po izkušnjah v svetu in (skromnih) pri nas, rešljiv le, če je težišče raziskoval-.
nih naporov na dobro organiziranih in visoko kvalificiranih
znanstvenih raziskovalnih skupinah, ki se profesionalno ukvarjajo z raziskavami usmerjenimi v nove tehnologije, postopke
in proizvode.
Prehod iz delovno in kapitalno intenzivne proizvodnje v
proizvodnjo s povečanim deležem znanja ni mogoč brez pomembnih vlaganj v sodobno organizirana in visoko-kvalitetna
raziskovanja.
1:4 Raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo
V spektru raziskovalne dejavnosti, med novatorstvom kot
dodatno dejavnostjo delavca v operativi in raziskovalnim delom kot osnovno in edino zaposlitvijo »znanstvenika«, je kvalitativno različna vloga raziskovalne dejavnosti v visokem, šolstvu. Univerze so v različnih delih sveta zgodovinsko različno
nastajale, vendar so raziskovalno delo oziroma znanstveni rezultati — ne glede na tradicijo univerze in namen raziskav —
pot do vrhunskega znanja in hkrati način preverjanja strokovne kvalitete članov univerze. Pedagoška dejavnost je seveda
tudi osnovni element vseh univerz, vendar je gledanje na -pomen, kvaliteto in način učenja v veliki meri odvisno od tradicije univerz oziroma visokošolskega sistema.
Današnje univerze v svetu bi zato lahko ločili zelo poenostavljeno na tiste, kjer je raziskovalna dejavnost izhodišče njihove organiziranosti po raziskovalnih oddelkih, za potrebe pedagoške dejavnosti pa se fleksibilno in sprotno prilagajajo učnim programom. Te izbirajo sodelavce praviloma glede na
raziskovalni program. Druge izhajajo iz učnih programov,, ki
jim sledi tudi organizacija fakultet in izbira sodelavcev glede
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na zahteve predmetov učnega programa, kar privede le redko
do pojava, večjih problemsko postavljenih raziskovalnih skupin.
Slovenska univerza že od svoje ustanovitve naprej spada
med univerze, kjer je pedagoško delo tesno povezano z raziskovalnim delom in njeni učitelji so praviloma bili in so v
mnogih primerih še vedno vodilni znanstveniki na univerzi
zastopanih strok. Njena organiziranost je izhajala predvsem iz
potreb študijskih programov. Šele v novejšem času je prišlo
do potrebe po večjih in drugače organiziranih raziskovalnih
dejavnostih, ki so zahtevale znotraj ali zunaj univerze večje
skupine, organizirane glede na svojo raziskovalno dejavnost.
Pri tem pa je univerza ostala eno izmed bistvenih središč
znanstvenega dela, pri mnogih strokah tudi njeno glavno ali
celo edino Taziskovalno središče. Zakon o visokem šolstvu še
posebej poudarja zahtevo po tesni povezanosti izobraževalnega dela z raziskovalnim delom na vseh študijskih stopnjah in
se. tudi pri izbiranju učiteljev ravna po tej temeljni zahtevi.
Fakultetna predavanja morajo na vseh stopnjah kljub različni
zahtevnosti temeljiti na znanju, ki izvira iz učiteljevega raziskovalnega dela in presegati pasivno pedagoško kompilacijo
ali zgolj urejeno informativnost,
Vendar pa, glede na potrebe raziskovalnega dela in kadrovske zmožnosti univerze, postaja organiziranost fakultet preozka in preveč vezana na tradicijo oziroma na zgolj pedagoške potrebe dela.
Spremeniti tradicijo in preiti na raziskovalno funkcijo univerze kot izhodiščno, je mogoče le z ustanavljanjem drugače
zasnovanih univerz, vendar, se pri nas tudi nove univerze iz
vrste objektivnih vzrokov razvijajo in organizirajo izhajajoč
iz pedagoških programov.
Ker sta v naši zasnovi visokošolskega študija izobraževalna
in raziskovalna dejavnost neločljivi in se "tudi izbiranje univerzitetnih učiteljev ter sodelavcev ravna med drugim po njihovih
dosežkih v raziskovalnem delu in ker služi raziskovalna dejavnost prvenstveno pedagoškemu delu, je logično, da je na
univerzah raziskovalno delo treba financirati predvsem kot del
pedagoškega procesa. Toda ta del, v pedagoški dejavnosti rienehoma prisotnega raziskovalnega truda in dosežka, doslej ni
bil gmotno ovrednoten, niti ustrezno financiran. Na tem mestu
ostaja dohodkovni in družbenoekonomski položaj visokošolskega delavca zelo problematičen.
Seveda je smotrno usmerjati visokošolsko raziskovalno dejavnost z dodatnim financiranjem iz sredstev uporabnikov dosežkov za naloge potrebne uporabnikom, upoštevajoč omejene
raziskovalne možnosti pedagogov — raziskovalcev z malo sodelavci. Prav tako je potrebno posvetiti posebno družbeno pozornost tistim pedagogom — raziskovalcem, ki prevzemajo
bremena vodenja večjih in stalnih raziskovalnih skupin in programov znotraj ali zunaj visokošolskih organizacij. Hkrati obstajajo vsi razlogi, da se najaktivnejši raziskovalni delavci iz
gospodarstva in inštitutov vključijo v visokošolski pedagoški
proces, ne da bi zato opustili svojo vodstveno raziskovalno
aejavnost, kjerkoli jo že opravljajo. Obstoječa univerzna tradicija je bila v preteklosti eden od vzrokov, zakaj se vrsta
širše zasnovanih raziskovalnih dejavnosti na številnih področjih ni oblikovala znotraj univerze oziroma fakultet, čeprav so
bili nosilci profesorji, oziroma da so se nekateri inštituti, ki
so bili zasnovani kot del fakultet, tekom let izločili. Toliko
bolj je zato utemeljeno in potrebno, da se povečejo in vključijo v visokošolsko dejavnost vse raziskovalne in druge organizacije, v katerih potekajo vzgojni procesi na visokošolski
ravni, posebno če imamo pred očmi, da je raziskovalni proces v svojem bistvu proces samoučenja, raziskovalna skupina
pa sistem medsebojnega prenosa in dopolnjevanja znanja,
torej učenja.
Nezadovoljive razmere se kažejo tudi v težavah, s katerimi
se ubadajo nekatere uspešne; večje in stalne raziskovalne skupine znotraj fakultet. Kljub temu imamo na fakultetah na šte-.
vilnih področjih pomemben, ponekod celo edini raziskovalni
potencial. Vsekakor je družbenoekonomski položaj raziskovalne dejavnosti v visokem šolstvu v osnovi različen, tako od
položaja novatorja in njegove dejavnosti ob rutinskem delu,
kot tudi od družbenoekonomskega položaja in dejavnosti raziskovalca, ki mu je raziskovalna dejavnost osnovna zaposlitev.
Te.razlike izhajajo, iz drugačne družbene funkcije teh treh vrst
raziskovalnih dejavnosti oziroma raziskovalnih delavcev.
poročevalec

Usmerjanje visokošolske raziskovalne dejavnosti na naloge, ki
terjajo organizirane stalne raziskovalne skupine in povezavo
ali celo neko primerno integracijo z drugimi raziskovalnimi
organizacijami, pa je najrealnejša pot do reforme univerze m
za nadaljnje zmanjšanje oziroma dokončno odpravo verbalističnih učnih metod.
1.5. Posledica neupoštevanja specifik
raziskovalnih dejavnosti
Opisana vloga in vpletenost kompleksa raziskovalne dejavnosti v družbeno reprodukcijo in razvoj kaže, zakaj je nemogoče ta kompleks obravnavati in urejevati po nekem splošnem modelu za »družbene dejavnosti«. Le majhen del kompleksa, ki ga igra usodno vlogo s svojim vplivom (ali nevplivom) na ostale dele, je možno finančno-tehnično imenovati
»skupna poraba«, pri tem pa se neprestano dogaja, da ga podvržemo istim omejitvam kot resnično skupno porabo, ki pa
porablja nekaj desetkrat večja sredstva.
Kaže tudi, zakaj so težave pri ugotavljanju, ali je raziskovalna dejavnost »rentabilna«, saj bi bilo potrebno za tako
oceno imeti in obdelati znatno več podatkov v daljšem časovnem razponu, tudi takih, ki so realno morda celo nedosegljivi. Kljub vsej pomembnosti ta problem nikjer v svetil še
ni rešen. Zato ostajajo odločitve o sredstvih za raziskovalno
dejavnost in o konkretni politiki razvijanja raziskovalne dejavnosti, še posebej znanstvene, stvar politične ocene ter konvencij odvisnih od družbene zrelosti, gospodarskih in družbenih. razmer, informiranosti, intuicije in družbenega statusa oz.
ugleda raziskovalne dejavnosti.
Opisana slika kaže tudi, da je kompleks raziskovalnih dejavnosti načelno in praktično v celoti nemogoče zajeti v kakršnekoli toge organizacijske strukture. V nasprotju z nekaterimi
drugimi »družbenimi« dejavnostmi, kjer je to izvedljivo. Od
sistema RSS, PRS, ORS in projektov, ki ga je brez posebnih
težav možno definirati in ki povezuje predvsem dejavnosti na
programih skupnega družbenega interesa in večjih podsistemov družbene reprodukcije ter identificira potrebe družbenopolitičnih skupnosti — pa do inovacijskih dogajanj v delovni
organizaciji, ki so izredno pomembna in, zaželena tudi . zaradi
ustvarjanja odnosa do dela in jim je potrebno ustvarjati in
zagotoviti vso stimulacijo in družbeno podporo
obstaja
vmes vrsta potreb, samoupravljalskih interesov in na zakonu
o združenem delu zasnovanih oblik povezav, ki bi jim brez potrebe vsiljevali oz. predpisovali več kot okvire in motive, ki
jih dajeta zakon o združenem delu in cilj družbenega načrta,
katerih uporabo in izvajanje pa je potrebno dosledno izpeljati.
Zakon o združenem delu predvideva in omogoča oblike, ki
ustrezajo tako obema skrajnima' primeroma kompleksa raziskovalne dejavnosti (novatorstvo kot dodatno udejstvovanje —
znanstveno-raziskovalno delo kot osnovna dejavnost) kot vsem
vmesnim. Vrsta nezaželenih pojavov izvira prav iz tega, da nekateri deli celovitega sistema zasnovanega na zakonu o zdru-

ženem delu in načrtovanju, sploh še niso izvedeni (npr. koncept amortizacije znanja).
Neprimerna uporaba modela uporabnik — izvajalec je glede
na kompleksnost in fluidnost oblik raziskovalne dejavnosti ter
glede na kompleksnost zunanjih in notranjih odnosov razisko:
valne sfere dovedla do nekaterih znatnih težav. V kompleksu
družbenih odnosov in povezav je v celotni raziskovalni dejavnosti lahko vsak uporabnik tudi izvajalec ali obratno, odvisno
od njegovega kompletnega mesta v sistemu družbene reprodukcije.
V mnogih organih in komisijah RSS (pa tudi v drugih
organizacijah), ki odločilno vplivajo na izvajanje programov
in uporabo sredstev, se zato srečujejo »izvajalci« več vrst gle^
de na svoj različen družbenoekonomski položaj, vlogo in.program. Podobno velja tudi za »uporabnike«, ki zajemajo poleg
drugih tako neinformirane delegate uporabnikov, kakor tudi
»uporabnike«, ki so v resnici izvajalci programov in uporabniki sredstev, katere bi morali kot delegati »uporabnikov«
le soupravljati. Tako nastopajo v raznih organih in komisijah
RSS uporabniki in izvajalci, ki se — pri enih kot pri drugih — po družbenoekonomskem položaju in interesu med
seboj močno razlikujejo. Zato ti člani zelo različno razumejo,
kaj so naloge komisije oz. organa, rezultat pa je razpršenost
družbenih sredstev in uporaba za namene, ki niso zajeti v
programu; za-katerega se sredstva v RSS združujejo. Enkratna
določitev za vse namene kdo je »uporabnik« in kdo je »izvajalec« vodi k deformaciji modela svobodne menjave dela v
samoupravnih skupnostih.
Konkretno mesto v sistemu in namen dejavnosti uporabnika oziroma izvajalca določata, kje in kdo je v določenem
primeru uporabnik oz. izvajalec. Zato vloga uporabnika oz.
izvajalca ne more biti le po enem vidiku določena, ampak jo
določa več elementov kot so npr.: vrsta raziskovalnega programa in njegov namen; kdo je odgovoren za postavitev in kdo
za izvajanje programa raziskav; družbenoekonomska narava
in viri sredstev z izvajanje programa; interesa uporabnika
oziroma njegove delovne enote za rezultate programa oziroma
za sredstva za izvajanje; narava raziskovalne dejavnosti glede
na namen (npr. pedagoški) programa in drugo. Le z uporabo
takih kriterijev in glede na konkretno mesto dogovarjanja
(npr. v krogu sestavljene organizacije, v gospodarski interesni
skupnosti, v sistemu RSS, PRS, ORS, projekti) je mogoče
definirati v raznih primerih, kdo nastopa kot uporabnik, kdo
kot izvajalec ter doseči na eni strani menjavo dosežkov dela
namesto delitve sredstev med izvajalci in uporabniki, na drugi
strani pa se izogniti nezainteresiranim in neinformiranim uporabnikom.
Dosedanje obnašanje »uporabnikov« in »izvajalcev« bi težko
bilo drugačno kot je, če upoštevamo, da ni izveden celovit
sistem programiranja in finansiranja, ki predpostavlja, da-je
raziskovalna dejavnost sestavni del samoupravnega odločnjaa
na vseh ravneh, da je splošna akumulativnOst in investicijska
aktivnost, gospodarstva nizka ter splošno glede na .ito, kakšne
so razmere, dokler ni uveljavljeno načrtovanje, Zakon o združenem delu in politika gospodarske stabilizacije v celoti. ■

2. IZVAJANJE SISTEMA NAČRTOVANJA IN ZZD V ODNOSU
DO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI,
PROGRAMIRANJE IN FINANCIRANJE
2.4. Globalni pregled finančnih sredstev za raziskovalno dePlaniranje, programiranje in finansiranje raziskovalne dejavnosti naj bi po zasnovi potekalo na več mestih v družbenem javnost
sistemu, izhajajoč iz samoupravnih načel in ciljev družbenega
plana in razvoja. Plani družbenih subjektov, asociacij in družbenopolitičnih skupnosti naj bi tvorili skladno celoto, ki se 2.1 Planiranje raziskovalne dejavnosti v interesnih
lahko na čimbolj smiseln način, glede na obstoječe stanje, skupnostih in večjih asociacijah združenega dela
prilagaja zastavljenim ciljem in doseženim rezultatom. Zato
Pregled samoupravnih sporazumov o temeljih planov saje v naslednjem obdelano s stališča raziskovalnega dela:
2.1. Planiranje raziskovalne dejavnosti v interesnih skup- moupravnih interesnih skupnosti gospodarskih in družbenih
dejavnosti nam jasno pokaže, v kakšni meri so — v pogledu
nostih in večjih asociacijah združenega dela
vključevanja raziskovalne dejavnosti oziroma odgovornosti za
2.2. Planiranje v raziskovalni dejavnosti in povezava pla- njeno programiranje in financiranje za potrebe udeležencev
nov združenega dela s programiranjem in financiranjem pre- sporazumov — izpolnjena določila in cilji sistema družbenega
ko raziskovalnih skupnosti
planiranja.
2.3. Planiranje v .raziskovalnih organizacijah
Zahteva po vsebinski oziroma programski in finančni vkljuV zvezi s programiranjem in planiranjem je potrebno po- čitvi raziskovalne dejavnosti v plane samoupravnih interesnih
gledati tudi finančne -učinke na raziskovalno dejavnost:
skupnosti gospodarskih in družbenih dejavnosti izhaja i ž zaporočevalec
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kona o osnovah družbenega planiranja, družbenega plana SRS
in dogovora o temeljih plana razvoja SRS. Tudi stališča skupščine SRS ter družbeni dogovor o inovacijah pomembno dopolnjujeta planske dokumente.
Temelji plana SIS bi morali vključevati globalne programe
in sredstva za raziskovalna dela, ki jih morajo lastne ali katerekoli druge raziskovalne zmogljivosti oz. organizacije opraviti za potrebe razvoja, zmanjšanje stroškov, večanje učinkovitosti, preventivo, razširjeno reprodukcijo in druge potrebe
SIS. Vključitev programov raziskovalne dejavnosti in opredelitev sredstev za realizacijo raziskovalnega programa' je bistveni element in pogoj za uresničitev določbe družbenega plana SRS, da naj celotna vlaganja v raziskovalno dejavnost
narastejo od približno 1,1 o/o družbenega proizvoda v letu 1975
na 2 "/o v letu 1980.
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana raziskovalne dejavnosti v svojem 6. členu povzema za posamezna
področja obseg sredstev, ki naj bi jih ta področja namenila
raziskovalni dejavnosti.
Kako sporazumi to v resnici urejajo, kaže naslednja analiza:
Gospodarstvo
5 od 8 samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarskih dejavnosti raziskovalnega dela in vlaganj ni planiralo. V sporazumih načrtovana celotna sredstva znašajo nad
40 milijard din in če naj bi bilo od tega namenjeno za raziskovalno dejavnost okrog 1,5 %>, bi morala znašati sredstva
za kritje programov raziskovalne dejavnosti na teh področjih
okrog 600 milijonov din. V sporazumih pa je načrtovoan le
139 milijonov (za elektrotehniko, nafto in plin). Torej manjka
za raziskovalno dejavnost in njene programe nad tri četrtine
sredstev.
Družbene dejavnosti
Za to področje naj bi vlaganja v razsikovalno dejavnost
znašala približno 1,50 °/o vseh družbenim dejavnostim namenjenih sredstev, kar znaša po oceni Raziskovalne skupnosti
Slovenije približno 1.061 milijonov din.
Tudi ta sredstva bi morala biti opredeljena v samoupravnih sporazumih o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti. Po predlogih sporazumov pa
7 od 9 samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti vlaganj v raziskovalno dejavnost ni planiralo.
Del planiranih sredstev naj bi kril raziskave za potrebe strokovnih služb SIS, česar ni mogoče šteti kot kompletni raziskovalni program neke družbene dejavnosti. Glede na projekcijo plana RSS (člen 6 sporazuma RSS), ki planira za
raziskovalno dejavnost v tem srednjeročnem obdobju 1061 milijonov din znaša skupen primanjkljaj 974 milijonov din.
Te ugotovitve kažejo, da bo vloga raziskovalne dejavnosti
pri izpolnjevanju planiranih nalog in družbenega razvoja, ogrožena ne glede na to, v kakšnih organizacijskih oblikah teče.
Posebno pa ne bo mogoče v takih okoliščinah računati na
nujno potrebni razvoj raziskovalne dejavnosti. Ob takšnem
izpolnjevanju zahtev družbenih planskih dokumentov ne bomo
dosegli predvidevanj družbenega načrta za tiste premike, ki
bi se odrazili v tem, da bi vlaganja v raziskovalno dejavnost
dosegla 2 «/o v letu 1980.
Ob iem lahko ugotovimo, da so bili sporazumi gospodarskih
skupnosti podpisani, preden so bili sprejeti družbeni dokumenti o planu SRS. S strani skupščine SRS torej zahteve niso
bile pravočasno in dokončno postavljene in tudi zato v dokumentih niso izpolnjene. Ne glede na to pa gornja dejstva kažejo, da se niti odgovorni organi niti TOZD v veliko primerih
v skupnostih še ne zavedajo svoje Odgovornosti za progra
miranje in finansiranje lastne in njim potrebne raziskovalne
dejavnosti.
Pri družbenih dejavnostih so sporazumi še v pripravi, ven
dar tudi pri teh dosedanje opozarjanje na zakonske obveze
ln lastne potrebe še ni rodilo sadov, čeprav so pri nekaterih
od teh skupnosti (npr. zdravstvena) potrebe po raziskovalni
dejavnosti izredno hude in očitne.
Podobno je stanje v skupnosti za zavaravanje Triglav. Ta
rizična skupnost, ki., zajema vse družbene sektorje, navaja v
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svojem sporazumu tudi uporabo skupnih sredstev -za preventivno dejavnost, vendar pa ne predvideva nobene raziskovalne
dejavnosti v ta namen, niti organov,.ki bi poskrbeli za postavitev in izvajanje raziskovalnih programov, usmerjenih v
zmanjšanje škod, na številnih področjih od transporta do
zdravstva ali meteorologije.
Eden od vzrokov, opisanega stanja je ta, da večina teh
skupnosti, tudi največjih, nima posebnih samoupravnih in strokovnih organov, ki bi jim bila poverjena skrb in odgovornost
za ugotavljanje razvojnih potreb, ter določanje raziskovalnih
programov, namenjenih izobljšanju njihovih storitev, modernizaciji in višji produktivnosti dela ter nadzor nad izvajanjem
programov in uporabo sredstev; To velja posebno v družbenih
dejavnostih.
Družbeni plan SRS zavezuje Izvršni svet SRS, RSS, Gospodarsko žbofnico Slovenije k prizadevanju, da se v oli u
družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in zak >
daje ustvari celovit sistem (v katerem tvori RSS le manjši
del) programiranja, koordinacije in finansiranje raziskovalne
dejavnosti in s tem pripseva k doseganju ciljev družbenega
plana 1976 do 1980. Vendar jim je pri ustvarjanju sistema, ki
ne pomeni neke institucionalizirane organizacije, temveč način
in obliko razvitega samoupravljanja za razvoj na podlagi raziskovalnih spoznanj, ne pa na podlagi preživelega empirizma,
potrebna vsa politična in upravna podpora vseh subjektov, ki
so kakorkoli v dotiku s to problematiko. Enako podporo terja
tudi družbeni dogovor o inovacijah.
V organizacijah združenega dela je načrtovanje in programiranje raziskovalne dejavnosti posebno pomembno v okviru večjih sestavljenih proizvodnih OZD. Načrti razvoja so
večinoma zastavljeni in s tem načelno označena glavna področja in naloge raziskovalne dejavnosti, vendar konkretni
načrti raziskovane dejavnosti s sredstvi za njeno izvajanje
večinoma niso še izdelani. Npr. po podatkih ORS Maribor
konec leta 1976 ima tri četrtine TOZD že srednjeročne plane,
kar pa se v PRS in raziskovalnih organizacijah še malo
odraža; Vgrajenost raziskovalne dejavnosti je v različnih panogah različna, prav tako tudi pristop k načrtovanju.
Razlika je v tem, da se v nekaterih vejah (npr. strojna
industrija, avtctiiobiiska industrija, elektronske naprave in
pod.) raziskovalna dejavnost uveljavlja predvsem skozi ali
ob konstruktorski in projektivni dejavnosti, ki sledi konkretnim oziroma sprotnim nalogam in naročilom. Podatki kažejo,
da sta nekaterih takih primerih program in finansiranje raziskovalne dejavnosti tako nesporno potrebna in vezana na
tekoče potrebe, da se sredstva zagotavljajo večkrat v celoti
kot Strošek proizvodnje, pri čemer pa to zajema le sprotne
raziskave. V več primerih dolgoročni programi, ki terjajo
daljše razdobje in stabilnejše finansiranje, še niso izdelani,
tudi zaradi takih negotovosti kot npr. nihanja na tržišču.
V drugih vejah, kjer težišče razvoja ni na sprotnih inovacijah, ampak bolj na novihpostopkih in produktih (npr. kemijska, farmacevtska, elekt. elem.) največkrat niso še uspeli
pripraviti tako konkretnih dolgoročnih razvojnih programov,
da bi bilo na njihovi osnovi mogoče zagotoviti za potrebno
raziskovaJno dejavnost zadostna sredstva znotraj organizacij
združenega dela.
V teh vejah raziskovalna dejavnost zahteva večje skupine
z laboratoriji, ki so jih sposobne imeti le velike integrirane
organizacije, ki pa jim je zagotavljanje sredstev v dosedanjih
pogojih težavno zaradi pojava splošnega nazaupanja do združevanja sredstev.
V industrijskih vejah, kjer prevladuje predelovanje, je za
nadaljnji razvoj in modernizacijo proizvodnje odločilna velikokrat oprema in je inovacija povezana predvsem z izbiro
opreme in z domačim ali tujim dobaviteljem opreme.
Ne glede na gornjo poenostavljeno delitev proizvodnje po
vlogi, ki jo ima v eni ali drugi veji raziskovalna dejavnost,
pa kažejo podatki, da se koncepti plana in ZZD še niso
uveljavili. Zelo pogosta je kratkovidna težnja TOZD in njihovih asociacij, da bi se izognili izdatkom za raziskovalno
dejavnost . in njeno financiranje prenesli na širšo skupnost
tudi takrat, kadar je njen program usmerjen na ozke lastne
potrebe in interese.
Zanimiv in tipičen odraz sedanjega stanja razsikovalne dejavnosti v združenem delu je podatek, da v zahtevkih za
kredite, ki jih delovne organizacije predlagajo banki za inveporočevalec

stlCije ali proizvodne projekte, praktično ni nikdar vključeno
raziskovalno delo.
ZZD in proces načrtovanja, ki še teče, dajeta možnost,
da se zagotovi v združenem delu upoštevanje pomena raziskovalne dejavnosti in odgovornost za njeno programiranje in
neposredno finasiranje posebno tam, kjer je ta program neposredno vezan na odgovornost združenega dela. Asociacijam
in GZS je potrebno pri tem zagotoviti polno pomoč.
2. 2 Planiranje v raziskovalni dejavnosti
in povezava planov združenega dela
s programiranjem in financiranjem prek
raziskovalnih skupnosti
Mehanizem planiranja, kot se uveljavlja na področju raziskovalne dejavnosti, temelji na iniciativi in neposrednemu
vplivu nelavcev in občanov na nastajanje raziskovalnih programov v TOZD in KS, njihovih asociacijah, samoupravnih
interesnih skupnostih ter v občinskih in področnih raziskovalnih skupnostih in v Raziskovalni skupnosti Slovenije.
Samoupravni sporazum o temeljih plana raziskovalne dejavnosti SR Slovenije, katerega sprejemanje poteka prav v
tem času, je odraz celovitega pristopa k planiranju raziskovalne dejavnosti v skladu z našimi potrebami in možnostmi.
Pri samoupravnem sporazumu o temeljih plana raziskovalne
dejavnosti gre namreč za dokument, v katerem so po eni
strani pregledno zbrani podatki o tem, kakšen naj bi bil obseg
vlaganj v raziskovalne procese na posameznih področjih dela,
po drugi strani pa zajet skupni raziskovalni program, za katerega se združujejo sredstva pri RSS. Seštevek vseh teh vlaganj naj bi v skladu s srednjeročnim planom SRS od sedanjega približno 1 % nara.stel na 2 % v letu 1980, kar je v
sporazumu podrobneje obdelano.
Novi sistem se uvaja postopno ter povzema pozitivne izkušnje pridobljene v dosedanjem načinu oblikovanja programa raziskovalnih skupnosti in njegovega izvajanja. Težave, ki
se kažejo pri njegovem uveljavljanju, izvirajo predvsem iz
dejstva, da se posamezni udeleženci niso dovolj jasno dogovorili, na katerem nivoju in v katerih povezavah bodo skrbeli
za svoje, skupne potrebe po razultatih raziskovalnega dela.
Obstoji jasen dogovor, da sredstva, ki se združujejo pri RSS
za izvajanje skupnega programa, ne rastejo hitreje kot raste
družbeni proizvod v SR Sloveniji. Ta sredstva predstavljajo
danes približno tretjino sredstev, ki se namenjajo raziskavam
v Sloveniji, s splošno rastjo vlaganj na raziskovalnem področju pa naj bi delež skupnih sredstev do konca petletnega
obdobja celo padel pod 20«/o. Povsem jasno in splošno znano
je, da je mogoče uporabiti združene sredstva le za izvajanje
tistih ključnih nalog na raziskovalnem področju, ki so po
svoji vsebini take, da jih ni mogoče opraviti drugače, kot s
skupnim naporom celotnega združenega dela. Prav zato je
potrebno z jasnimi kriteriji opredeliti, kaj sodi v skupni
program in kaj se financira iz združenih sredstev. V večini
organizacij združenega dela istočasno dozoreva zavest, da so
raziskave, od katerih je odvisen družbenoekonomski položaj
in poslovni uspeh organizacije, odgovornost organizacije same.
Niso pa dovolj jasno opredeljene odgovornosti in naloge, ki
naj bi jih združeno delo uresničevalo v okviru raznih poslovnih združenj, samoupravnih interesnih skupnosti s področja
gospodarstva in družbenih dejavnosti, pa tudi tište, ki naj bi
jih uresničevalo v okviru občinskih in področnih raziskovalnih
skupnosti.
Sistem nastajanja programa in izvajanja programaf ki se
izvaja z združenimi sredstvi pri RSS je tudi metodološko
izdelan in je opredeljen s statutom RSS ter z drugimi pravilniki, ki urejajo metodologijo njegovega nastajanja. Zagotovljena je možnost široke pobude in neposrednega sodelovanja
vseh članov skupnosti pri Odločanju o tem, katere raziskave
naj se vključijo v izvajanje sprejetega plana skupnih nalog.
Iniciative za raziskave prihajajo kot formulirane potrebe iz
organižacij združenega dela v občinske in področne raziskovalne skupnosti, kjer se uskladijo in oblikujejo v točne ižde
lane naloge. Prav odprtost teh možnosti za iniciative ob istočasno neizvedenem celovitem sistemu je vzrok za nekatere
deformacije in nenamensko uporabo združenih sredstev. Temu
poročevalec

prispeva tudi premajhen obseg in še neizdelanost širših in
ključnih raziskovalnih projektov.
V okviru področnih raziskovalnih skupnosti se v stiku in
sodelovanju med uporabniki in raziskovalci potrebe po rezultatih javno soočijo z možnostmi, ki so naši raziskovalni
bazi na voljo za njihovo doseganje. Te možnosti omejujejo
predvsem kadrovske možnosti raziskovalnih organizacij in
njihova opremljenost, v precejšnji meri pa tudi sredstva, ki
jih je mogoče zato zagotoviti.
Predlogi, ki jih kot ponudbe za izvajanje raziskovalnega
programa oblikujejo gospodarske in druge raziskovalne enote
in organizacije, so obravnavane v široko zasnovanem ocenjevalnem postopku, v katerem je zagotovljen neposredni vpliv
vseh zainteresiranih.
že več let je v veljavi praksa, da je težišče ocenjevalnega
postopka v javnih razpravah, ki jih področne raziskovalne
skupnosti organizirajo po več ali manj dobro, izbranih, tematsko zaključenih skupinah. Na javnih razpravah mora biti
podano strokovno mnenje o predlagani raziskavi, poročiio o
doslej opravljenem delu ter dana mora biti možnost za razpravo, v kateri raziskovalci ocenjujejo možnosti za izvedbo
raziskave, uporabniki pa smotrnost in upravičenost predlaganja raziskave s stališča svojih, predvsem pa splošnih potreb. V letu 1976 je bilo organiziranih 61 takih javnih razprav.
Te razprave so bile v poprečju uspešne, premalo pa so dale
poudarka verifikaciji medsebojne soodvisnosti med razvojnimi
cilji, raziskovalnimi nalogami ter raziskovalnimi možnostmi
in sposobnostmi.
Na osnovi rezultatov javnih razprav pripravijo organi RSS
v sodelovanju z organi PRS in ORS osnutek predloga za izvajanje programa skupnosti za tekoče leto. Ta predlog se
objavi in iz njega so razvidne vse raziskave, ki naj bi se v
tekočem letu financirale, kakor tudi sredstva zanje. Občinske
in področne raziskovalne skupnosti, Gospodarska zbornica,
druge samoupravne interesne skupnosti ter družbenopolitične
organizacije in skupnosti so pozvane, da podajo svoje predloge in pripombe na ta osnutek, na kar se pripravi o zadevi
dokončni predlog, ki gre skupščini Raziskovalne skupnosti v
potrditev.
Vloga občinskih raziskovalnih skupnosti v postopku nastajanja in sprejemanja programa se v zadnjem času vse bolj
krepi. Občinske raziskovalne skupnosti postajajo nosilke pobud in predlogov za tisti del raziskovalnega programa, ki
odraža potrebe po enakomernem razvoju vseh območij Slovenije, potrebe in naloge pri aktiviranju prirodnih bogastev,
urejanju prometnih tokov, prostorskem načrtovanju ter skrbi
za okolje in zdrave delovne in življenjske razmere nasploh. V
procesu planiranja se oooir.ske raziskovalne skupnosti uveljavljajo vse bolj tudi kot spodbudnice usklajevanja raziskovalnih potreb, ki izvirajo iz razvojnih načrtov delovnih organizacij na območju občine ali širše regije.
V okviru področnih raziskovalnih skupnosti je težišče dela
na soočenju potreb uporabnikov in možnosti na raziskovalnem področju. Stik in sodelovanje delegatov uporabnikv in
raziskovalcev v skupščinah in drugih organih področnih raziskovalnih skupnosti je sicer sedaj v pretežni meri usmerjeno
v dogovore o izvajanju programa iz sredstev, združenih pri
RSS, kazalo pa bi ga spodbuditi zlasti v smer neposrednejšega
sodelovanja med organizacijami uporabnikov in organizacijami raziskovalcev, tudi pri raziskovalnih nalogah, ki so zunaj
delokroga RSS, v prvi fazi pa vsaj pri tistih projektih, kjer
gre za delno skupni in delno za ožji interes. Posebno pa bo
potrebno zagotoviti v področnih skupnostih večjo povezavo
razvojnih načrtov proizvodnih organizacij združenega dela s
projekti in večletnimi programi raziskovalnih enot in organizacij, kakor tudi večjo vključitev v PRS tudi tistih raziskovalnih nalog in sredstev zanje, ki sodijo sicer v neposredno odgovornost proizvodnih organizacij združenega dela,
za katere pa bi bilo smiselno izdelati programe ustrezajoče
večjemu številu TOZD. Takih programov sedaj PRS ne obravnavajo. Zato PRS tudi ne zajemajo drugih sredstev za financiranje raziskovalnega dela kot pri RSS združena sredstva in
tista, ki jih posamezna proizvodnja prikazuje kot »sofinanciranje« lastnih ožjih raziskav v okviru RSS. Pojem »sofinanciranja« je pri tem obrnjen zaradi s sistemom nezdružljive
težnje, da naj bi se ožje, lastnim programom in potrebam OZD
namenjene raziskave financirale iz združenih sredstev in le
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»sofinancirale od OZD. S tem se pači načelo sistema, da je
odgovornost za programiranje in financiranje raziskav za potrebe OZD na njih samih in da igrajo pri tem lahko združena sredstva vlogo sofinanciranja le, kadar je potrebna
pomoč pri izvajanju družbenopomembnejših projektov.
Vse PRS so po gornjih mehanizmih v 1.1976 obravnavale
1245 raziskav; od teh je bilo 764 deklariranih kot raziskave za
potrebe gospodarstva. Le v nekaterih primerih so imele PRS
vpogled v razvojne plane gospodarstva. Za te naloge v znesku
285.8 milijonov din je bilo uporabljenih skupno 154,3 milijona
din iz združenih sredstev in 131,5 milijona din sredstev uporabnikov. Od teh 131,5 milijonov din so 44,4 milijona din
sredstev uporabnikov in približno enako vsoto iz združenih
sredstev uporabili uporabniki sami v lastnih raziskovalnih
organizacijah.
2. 3 Planiranje v raziskovalnih organizacijah
V prejšnjih poglavjih opisano stanje se odraža tudi pri
planiranju v raziskovalnih organizacijah, posebno tistih, ki
niso vključeno neposredno v proizvodnjo OZD.
Plani raziskovalnih organizacij v splošnem ne odražajo
dovolj funkcij, ki jih ima posamezna raziskovalna organizacija pri izvajanju nalog, ki jih pred njo postavljajo razvojni
načrti družbe. To je zaradi premalo tesne medsebojne povezanosti in soodgovornosti uporabnikov ter izvajalcev pri
planiranju in izvajanju planov. Planiranje je v raziskovalnih
organizacijah vse preveč prepuščeno raziskovalcem samim,
vpliv interesentov za delo teh organizacij pa je pogosto le
formalen in se zreducira na potrjevanje planov, ki so jih
morali pripraviti raziskovalci bolj ali manj sami.
V raziskovalnih organizacijah je dolgoročno ali vsaj srednjeročno planiranje pogosto nadomeščeno z »iskanjem dela«.
Organska vraščenost v združeno delo in svobodna menjava
dela znotraj interesnih skupnosti ni prerasla neke vrste tržnih
ali kupoprodajnih odnosov, v katerih deluje velika večina
raziskovalnih organizacij. Značilno je, da celo samoupravne
interesne skupnosti uveljavljajo napram raziskovalnim organizacijam neke vrste tržni odnos, to je izbirajo med raziskavami, ki jih raziskovalne organizacije nudijo, namesto, da bi
plani skupnosti predstavljali ne le definicijo raziskovalnih
potreb, temveč tudi dogovor o njihovem uresničevanju. Po
logiki takih odnosov se mnoge raziskovalne organizacije
usmerjajo v ponudbo dveh tipov, to je v ponudbo temeljnih
raziskav raziskovalnih, skupnosti ter aplikativnih raziskav neposrednim uporabnikom, oziroma skupnostim s »sofinanciranjem« uporabnikov.
Pri temeljnih raziskavah se ravnajo raziskovalne organizacije po raziskovalnem interesu svojih raziskovalcev, po svojih
možnostih ter po svojih predvidevanjih, kaj je družbeno
smotrno. Svoj program ponudijo v financiranje skupnosti,
kjer se srečajo s konkuranco podobnih raziskav, ki jih nudijo
sorodne raziskovalne organizacije. V postopku odločanja o
raziskovalnih ponudbah, pride praviloma do sporazuma ob
porazdelitvi nalog in sredstev med konkurenčno razikovalne
organizacije. Pri tem je značilno, da gre večkrat za raziskovalne organizacije, ki so po svojem namenu in vlogi različne
in so med seboj »konkurenčne« le zato, ker ti odnosi niso urejeni. Prav tako prihajata v procesu odločanja do izraza različen ekonomskodružbeni položaj in interes članov teles in zaradi tega do zanemarjanja resničnih družbenih interesov. Ker
število razikovalnih organizacij in razikovalcev, ki konkurirajo za omejena sredstva skupnosti raste, pride do drobljenja
sredstev in do ne dovolj učinkovitega dela za prenizko ceno
raziksav, kar hromi delovno in reproduktivno sposobnost raziksovalnih organizacij. Torej še ne deluje sistem planiranja, s
katerim bi bile naloge posameznih organizacij pri izvajanju
plana definirane že s planom in projekti, za katere bi se
sporazumeli izvajalci in uporabniki. Posledica tega pa je nestabilnost in nedolgoročnost delovnih programov raziskoval
nih organizacij ter pomanjkljiva delitev med njimi.
Podobno »tržno« situacijo srečamo tudi pri aplikativnih
raziskavah. Pri odnosih med raziskovalno organizacijo in posameznimi dejovnimi organizacijami bi bili tržni odnosi
povsem utemeljeni, če bi res lahko obstajaj »trg«. Ti odnosi
pa odpovedo, kadar želimo doseči družbeno optimizacijo
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vlaganj, ali kadar gre za dolgoročne naložbe, oz. za izgradnjo
infrastrukture (promet, energetika, zdravstvo, šolstvo itd.).
V neurejenih odnosih se ustvarja absurden videz, kot da
je raziskovalnih zmogljivosti preveč, čeprav že površna primerjava z raziskovalnimi napori na nekaterih področjih po
svetu pokaže, da za vrsto nalog, ki se jim ne moremo in ne
smemo izogniti, nimamo niti dovolj kvalificiranih raziskovalcev niti primerne organizacije niti zadostne opreme. Celovit
sistem, planiranje, uveljavtev svobodne menjave dela pa tudi
dohodkovnih odnosov, kjer so zato pogoji, so osnova za odpravo nezaželenega stanja.
»Tržni« mehanizmi na področju raziskovalne dejavnosti pogosto vodijo k temu, da raziskovalne organizacije, podprte s
sredstvi in delegatskimi glasovi uporabnikov, predlagajo raiziskovalnim skupnostim v financiranje v okviru združenih sredstev raziskave, ki sodijo v neposredno odgovornost posameznih delovnih organizacij oz. skupnosti. Tako ravnanje vodi
pogosto k siromašenju v raziskovalnih organizacijah akumuliranega znanja, ker uporabljajo raziskovalne organizacije
združena sredstva za izvajanje rutinskih nalog, namesto, da
bi s pomočjo združenih sredstev ob temeljnem raziskovalnem
delu akumulirale novo znanje, ki bi ga lahko uporabile pri
delu za neposredne naročnike. Tudi ti pojavi kažejo na nujnost
odprave »tržnih« mehanizmov, pri čemer bi bilo treba doslednje uveljaviti vpliv in odgovornost celotnega združenega dela
za razvoj raziskovalnih organizacij.
2.4 Globalni pregled finančnih sredstev
za raziskovalno dejavnost
. RSS (Oddelek za analize in planiranje) zbere vsako leto
anketne liste, ki jih izpolnjujejo vse »raziskovalne« organizacije, ki sodelujejo pri izvajanju programa RSS.
Po podatkih RSS za 113 »raziskovalnih« organizacij, ki zajemajo praktično vso raziskovalno dejavnost, je bil njihov prihodek v letu 1973 696 milijonov din. V naslednjih letih se je
ta povečal z naslednjimi letnimi indeksi:
leto

v milijonih
din (M din)

1973
1974
1975
1976

696
976
1-276
1-570

indeks
140,2
130,9
122,8

V tem času je seveda naraslo tudi število delavcev v raziskovalnih dejavnostih od
7.125 delavcev v letu 1973 na
7.630 delavcev v letu 1976, indeks 107,1 oziroma z letnimi indeksi:
1974/73
1975/74
1976/75

indeks
indeks
indeks

101,4
101,0
104,6

Hitreje pa je naraščalo število delavcev navedenih kot raziskovalci. Če preračunamo vse zaposlene deklarirane raziskovalce na opravljeni raziskovalni čas (vsi raziskovalci niso polno zaposleni z raziskovalnim delom) in v ekvivalent polno
zaposlenih raziskovalcev (ekvivalent polnega delovnega časa
— EPDČ) je ta po podatkih RSS rasel takole:
leto
1973
1974
1975
1976

EPDČ
1.920
2.161
2.420
2.621

' indeks
1974/73
112,5
1975/74 112,0
1976/75
108,3
1976/73 136,5
poročevalec

Podatki Zavoda za statistiko SR Slovenije se od teh, posebno za gospodarske organizacije, večkrat razlikujejo in so
za te okrog 25 °/o nižji. To kaže, da se v anketi, ki jo zbira
RSS deklarira za »raziskovalce« večje število delavcev, ki jim
to ni osnovna zaposlitev morda zato, ker bi bilo sicer težje
utemeljiti višino sredstev pri raziskavah financiranih pri RSS.
RSS (Oddelek za analize in planiranje) navaja tudi, kakšen
je znesek porabe in sredstev na enega raziskovalca. Navidezno
ugodna slika o rasti nominalnega prihodka raziskovalnih organizacij postane manj ugodna:
leto
1973
1974
1975
1976

din na raziskovalca
238.700
268.700
316.600
375,100

indeks
112,6
117,8
118,5

Ta rast je bistveno manjša od rasti družbenega proizvoda.
Ta je imel 1975/73 indeks 165,4, sredstva na raziskovalca pa
1975/73 indeks 132,6.
Indeksi rasti realnih sredstev na raziskovalca so še slabši
in znašajo:
1973
1974/73
1975/73
1976/73

100
87
80
81

Za ta izračun so vzeti podatki Zavoda za statistiko o rasti
cen na drobno in o zmanjševanju realne vrednosti dinarja.
Podatki Zavoda za statistiko SRS kažejo, da ne pada samo
realna vrednost sredstev na enega raziskovalca, ampak tudi
delež vseh sredstev za raziskovalno dejavnost v družbenem
proizvodu SRS:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1,20 DP
1,21 DP
1,14 DP
1,10 DP
1,06 DP
1,08 DP
1 DP (približno, še ni natančnega podatka).

Tudi vsi ostali podatki niso povsem natančni, vendar razlike
med rezultati po različnih izračunih niso velike in kažejo, da
se gibljejo vlaganja okrog 1,1 o/o DP.
Vzporedno z realnim manjšanjem sredstev na enega raziskovalca pa se za raziskave, ki jih je obravnavala in financirala RSS manjšajo tudi sredstva na raziskavo. Enako kot je
naraslo število raziskovalcev v letih 1973/76 za indeks 136,5.
je naraslo tudi število raziskovalnih nalog od 1.018 na 1.485.
torej za indeks 145,7. To samo že kaže, da so sredstva za
raziskovalno dejavnost razdrobljena.
Drugi podatki kažejo še jasneje naraščajočo razdrobljenost
ki je posledica raznih teženj, med drugim pa tudi tega, da se
kažejo v RSS potrebe po večjih vlaganjih v raziskave na doslei
manj upoštevanih področij. Ker se take raziskave pričenjajc
ne da bi združena sredstva temu primerno rasla, prihaja do
večje razdrobljenosti sredstev.
Pregled podatkov, ki jih zbira RSS z anketo raziskovalnih
organizacij v letu 1976, daje vpogled v vire prihodka raziskovalnih organizacij. Zajetih je 113 raziskovalnih organizacij
od katerih je po nomenklaturi RSS 52 takih, ki so organizacijsko neposredno vključene v gospodarstvo (G), 55 takih, ki
imajo status samostojnih ali univerznih inštitutov (SU) in 6
drugih raziskovalnih organizacij, med katerimi je SAZU in
nekatere organizacije, ki ne sodijo v nobeno od gornjih dveh
skupin. Zadnja skupina tvori le okrog 4 o/o števila raziskovalcev in prihodka. Zato sta zanimivi predvsem prvi dve skupini.
Pregled podatkov kaže naslednja tabela:
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PORAZDELITEV CELOTNEGA PRIHODKA PO VRSTI
VIROV OZIROMA DEJAVNOSTI JE NASLEDNJA:
ZA LETO: 1976
SAZU
SU
+ ost. »/o
Skupaj o/o
°/o
Celotni dohodek
raziskovalnih
organizacij 1.570.318 100 641.760 100 890.172 100 38.386 100
RSS + drugi
družbeni
skladi
280.737 17,9 24.805 3,9 222.934 25,0 32.998 86,0
Naročniki +
lastni skladi 752.364 47,9 458.331 71,4 293.873 33,0 1.881 4,9
Storitve
279.685 17,8 24.569 3,8 254.938 28,6 178 0,5
Proizvodnja 165.554 10,5 112.449 17,5 53.002 6,0 103 0,3
Mednarodno
sodelovanje
9.784 0,6
530 0,08 9.254 1,0
— —
Ostalo
82.194 5,3 21.076 3,3 57.892 6,5 3.226 8,3
LEGENDA:
G — raziskovalne organizacije neposredno vključene v gospodarstvo
SU — raziskovalne organizacije, ki imajo status samostojnih
ali univerznih inštitutov
Ti podatki kažejo razmerja oziroma udeležbo virov v prihodku raziskovalnih organizacij. Približno 10 °/o prihodka ustvarijo raziskovalne organizacije s proizvodnjo in z drugim
neraziskovainim delom, ostalo pa iz družbenih skladov (84 »/0
tega iz RSS) in delom oziroma storitvami za naročnike. Prihodek od neposrednih naročil in storitev znaša v celoti približno 3,5-krat več kot dohodek iz družbenih skladov. V 52
raziskovalnih organizacijah pri gospodarstvu znaša prihodek
od naročnikov (to je pretežno od delovnih organizacij, s katerimi so organizacijsko povezane) 18-krat več kot prihodek iz
družbenih skladov.
Primerjava z letom 1975 pokaže porast celotnega prihodka
na indeks 123. Pri gospodarskih organizacijah je indeks 126,
pri ostalih pa 121. Prihodek iz družbenih skladov ima v celoti
indeks 119 in sicer pri gospodarskih raziskovalnih organizacijah je indeks 135, pri samostojnih pa 118. Obseg proizvodnje
in raziskovalnih storitev predstavlja v obeh letih v vseh organizacijah približno enak procentualni prihodek.
Glede na dosedanje stanje, ko v združenem delu ni bilo
srednjeročnega planiranja je razumljivo, da izvira prihodek
od neposrednih naročnikov predvsem iz raziskovalnih del kratkoročnega značaja. Pri tem gre zlasti pri negospodarskih raziskovalnih organizacijah za odnose med naročnikom in izvajalcem, ki se vzpostavljajo največ sproti, ne pa dolgoročno,
kar je za dosedanje razmere oziroma odnose značilno. Več
kot 3/4 vsega raziskovalnega dela se financira direktno od uporabnikov in le manjši del iz združenih sredstev in skladov,
vendar je prihodek od uporabnikov praktično brez planske
osnove, pa tudi evidenčno slabo zajet. Evidentiranje preko
statističnih obrazcev očitno ne zajame vseh sredstev, ki gredo
v raziskovalne organizacije, saj se po statističnih podatkih le
nekaj nad 2/3 vsega raziskovalnega dela financira neposredno
>d uporabnikov.
Podatki iz prejšnjega poglavja kažejo, da gre večina sredstev porabnikov mimo raziskovalnih skupnosti. Analiza delovanja PRS kaže, da se ta sredstva v PRS pojavijo le toliko,
kolikor gre za vezano oziroma skupno financiranje iz sredstev
RSS in uporabnikov, za tako imenovano »sofinanciranje«.
Prihodek zajetih raziskovalnih organizacij se porabi v celoti takole:
v%
za
za
za
za

materialne izdatke
amortizacijo
bruto osebni dohodek
sklade

1975
46,4
5,2
42,4
6,0

1976
37,3
6.0
43,1
6.1

Nizka poraba za amortizacijo ilustrira navedbe o slabi in
zastareli opremljenosti raziskovalne dejavnosti v celoti.
Značilno je tudi, da polovica, to je 25 raziskovalnih organi11

zacij. od- 50, ki so podpisale -samoupravni sporazum o osnovah
in .merilih za razporejanje dohodka in -delitev sredstev za
osebne dohodke v organizacijah raziskovalne dejavnosti, ne
dosega poprečnega bruto osebnega dohodka na pogojno nekvalificiranega delavca v gospodarstvu (3.177 din). Med temi
jih je 10, ki imajo za 15 ali več odstotkov -nižje osebne dohodke. Med raziskovalnimi organizacijami s podpoprečnimi
osebnimi dohodki je 12 (od 16) takih, katerih raziskovalni program financira pretežno RSS in 13 (od 32) takih, ki so vezane
s svojim programom pretežno na gospodarstvo.
Stanje sredstev za amortizacijo in podpovprečni osebni dohodek kažeta na težave, ki jih čutijo raziskovalne organizacije
pri dogovarjanju za svoje programe in pri uveljavljanju polne
cene za svoje delo.
Navedeni podatki kažejo, da gre iz sredstev združenih pri
RSS za raziskave, ki tečejo pri samih uporabnikih iz gospodarstva okrog 25 M din, po poročilih PRS pa okrog. 35 M,din,
kar je v primerjavi s katerimkoli globalnim podatkom iz zaključnih računov gospodarstva za leto 1976 zanemarljiva vsota,
ki v globalu niti pri dohodku oziroma akumulaciji niti pri izgubah ne pomeni ničesar.
Kljub temu je pritisk gospodarstva na združena sredstva
zelo velik. To lahko odraža predvsem dvoje:
— za posamezno raziskovalno nalogo lahko to pomeni, da
predlagatelj oziroma izvajalec od svoje delovne organizacije,
kateri je namenjena raziskava, sploh ne dobi ali ne dobi dovolj potrebnih sredstev, pač pa ga delovna organizacija močno
podpre, da bi sredstva dobil od RSS, saj so to neka »druga«
sredstva;
— za delovno organizacijo, ki tako raziskavo podpre in
zanjo pri RSS zahteva sredstva, pomeni, da si ni zagotovila
vseh za svoj razvoj potrebnih sredstev niti sama niti preko
bančnih kreditov. To se sklada z dejstvom, da v zahtevah za
bančne kredite praktično nikdar niso zajeta vsa sredstva za
raziskave. Zato si poskuša delovna organizacija zagotoviti
sredstva iz združenih sredstev, ki jih povrhu vsega tudi ni
potrebno vračati, s čimer je soodgovornost in riziko za raziskavo prenesla na druge', če tudi gre za njen najožji interes.
S tem v resnici investira v lastno organizacijo ne da, bi morala to družbeno verificirati in prevzeti vse odgovornosti,
hkrati pa povzroča nenamensko uporabo združenih sredstev.
Čeprav znesejo tako uporabljena združena sredstva zelo malo,
pa lahko za posamezno organizacijo ali posamezno raziskavo
ta Sredstva pomenijo veliko. Vendar pa je taka logika in odnos v nasprotju z načeli družbenoekonomskega sistema.
Ob pregledu sredstev za raziskovalno dejavnost je treba
omeniti še pomemben dogovor RSS in Ljubljanske banke, da
sokreditirata tako imenovane inovacije. Gre za ugodne kredite
za raziskave, ki so že zrele, da s svojimi -dosežki neposredno
dovedejo do prenosa v proizvodnjo. V zadnjih letih se je obseg kreditov za take raziskave povečal takole:
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49,677
34,559

a
!

54,799
66,237
42,799

J 55
6,521
9,208
18,711
25,316
47,391
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165,591 330,000
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Upad zahtev in kreditov v letu 1976 je možno pripisati:
— delno neusklajenim kriterijem Ljubljanske banke in RSS
in iz tega izhajajočim težavam,
— temu, da je uspelo v veliko primerih predlagateljem za
take raziskave dobiti od RSS sredstva kot nepovratna, kar je
ugodneje od kredita; zato je bilo zahtev manj.
Kreditni pogoji za inovacijska posojila so sorazmerno, ugodni, kriterij za dodelitev pa je taka faza in stanje raziskave,
da je prenos v proizvodnjo zagotovljen.
Ta način kreditiranja se je zelo dobro izkazal in pomeni
tudi za banko kreditiranje skoraj brez rizika, saj je po kriterijih, ki veljajo, ves. riziko že odpravljen, oziroma ga je nosil
tisti, ki je financiral prejšnje faze raziskave. Tak odnos do
raziskav v zadnji fazi pred proizvodnjo je za kreditor ja zelo
ugoden.
Vendar bi kazalo pravila kreditiranja spremeniti. V banki
združujejo sredstva tudi vsi tisti, ki nosijo riziko raziskav tudi
v prejšnjih fazah in bi bilo upravičeno, da dobijo iz v banki
združenih sredstev pomoč že v zgodnejših fazah raziskav, ki
so namenjene inovacijam v njihovi proizvodnji. Združena bančna sredstva bi morala pri kreditiranju raziskav nositi enako
stopnjo rizika kot pri drugih investicijah in tako svojim upravljalcem olajšati izvajanje njihove odgovornosti za programiranje in financiranje lastnih razvojnih potreb. Tako stališče
lahko banka oziroma njeni upravljalci izvajajo bodisi v sodelovanju in v okviru sistema RSS ali v okviru kreditiranja investicij oziroma pripravljalnih del za investicije in nove programe. V tej zvezi lahko banka tudi odločilno vpliva na kvaliteto pripravljalnih del v smislu določil Zakona o investicijski
dokumentaciji in hkrati močno prispeva k močnejši orientaciji za uporabo domačega znanja in zmanjšanja nekritičnega
uvoza licenc.
V resnici bi morale banke kot instrument združenega dela
olajšati strukturne premike in omogočiti uporabo sredstev
združenih preko bank za take raziskovalne programe, ki so
osnova za ključne gospodarske razvojne projekte ter s tem
najpropulzivnejšim področjem omogočiti nagle prodore, ki so
večkrat otežkočeni tudi zaradi premajhnih lastnih možnosti
združevanja sredstev.

3. ORGANIZIRANOST IZVAJANJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
njih v raziskovalno dejavnost so navedbe na obrazcih RSS
3,1 Nekateri podatki
drugačne kot na obrazcih NIRO Zavoda za statistiko. NapriPodatki o organizacijskih oblikah raziskovalne dejavnosti mer za 3 večje gospodarske raziskovalne organizacije je skupodražajo v veliki meri prepletenost raziskovalne dejavnosti z no število raziskovalcev na obrazcu NIRO 103, na obrazcu .RSS
rutinsko, kakor je to opisano v prvem poglavju. To je tudi pa 314. Te razlike so najbolj opazne pri gospodarskih rjaiziskovzrok, zakaj se skozi različne evidence pojavljajo zelo različni valnih organizacijah, kjer je možnost popolnega vpogleda in
podatki o številu organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovanjem. s te>m možnost nedvoumne interpretacije, manjša. .
V letu 1976 je bilo v raznih podatkih (Zavod za statistiko SR
Od 168 organizacij, ki so se po kakem kriteriju uvrstile v
Slovenije (117), RSS (87), ZROS (67), RKRD (41 + 24), SDK enega od zgoraj omenjenih seznamov kot raziskovalne, vsake
/53/) zajetih vsega 168 organizacij, preverjenih podatkov pa je ni mogoče jemati kot organizacijsko obliko raziskovalne deza 113 organizacij.
javnosti ločeno od osnovne rutinske. Tudi bi bilo zgrešeno
Podatki zbrani po eni ali drugi poti, četudi se navidez na- jemati kot organizacijsko obliko izvajanja raziskovalne dejavnašajo na isto, niso vedno enaki in zato evidence zbrane po nosti samo registrirane raziskovalne organizacije. Vsekakor ta
različnih kanalih niso v celoti primerljive. Včasih gre za raz- nedoločenost. kaj je raziskovalna organizacija, kaže na preplelično definirane podatke, včasih pa tudi za različne navedbe tenost raziskovalne dejavnosti z rutinsko in na množico oblik
pod istim vprašanjem v različnih evidencah, ali za različne in mest, kjer se raziskovalna dejavnost pojavlja in opravlja,
Interpretacije, odvisno od tega, kdo zbira evidenco in kakšna ne glede na njeno organizacijsko institucionaliziranost. Ta je
je kompletnost in s tem zahteva po skladnosti danih podat- vsekakor manj pomembna od institucionalizacije ustvarjalnega
kov. -Pri podatku o številu raziskovalcev ali o lastnih vlaga- odnosa in pristopa v smislu Zakona o združenem delu.
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Visokošolske organizacije, ki so po svojem statusu in " dejavnosti sicer tudi raziskovalne, v teh podatkih zaradi svoje
specifičnosti niso zajete.
Za večino obdelav v letu .1976 jezajeto 'torej 113 organizacij, od katerih že 107, to je 95 »/o, 52 pri gospodarstvu in 55
»samostojnih« ter pri univerzi, zajame nad 98 o/0 celote.
V teh 113 raziskovalnih organizacijah je po podatkih RSS
vseh zaposlenih:
7,125 delavcev
1.1973
1.1976
7.630 delavcev
1.1976/73
indeks 107,1
od teh raziskovalcev EPDC
1.1973
1.920 EPDC
1.1976
. 2.621 EPDČ
1.1976/73
indeks 136,5
Sorazmerno velik porast raziskovalcev v času od 1973 do
1976 leta si je mogoče razlagati na dva načina:
— da je res hitro raslo število novih raziskovalcev,
— da se je znatno število drugih delavcev prekvalificiralo
v raziskovalce, kar je v resnici pokazalo preverjanje podatkov
za leto 1976.
Podatki v večjih samostojnih raziskovalnih organizacijah
kažejo, da taka rast števila kvalificiranih raziskovalcev ni bila
mogoča. Hitrejša rast števila raziskovalcev v številu vseh delavcev je tudi znak, da odpade več rutinskega dela na raziskovalce, kar je pri izvajanju večjih raziskav in delu večjih skupin na obsežnejših programih lahko zelo neugodna okolnost.
Za leto 1976 je po podatkih RSS razporeditev raziskovalnih
organizacij po številu raziskovalcev za 113 organizacij v treh
skupinah (52 gospodarskih raziskovalnih organizacij (G), 55
samostojnih in univerznih raziskovalnih organizacij (SU), 6
ostalih) naslednja:
RAZPOREDITEV RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
PO VELIKOSTI
i
£io
>
do 20
razisk.
21—50
razisk.
51—100
razisk.
nad 100
razisk.
skupaj

I
m
G
SU
ostale
skupaj
G
SU
ostale
skupaj
G
SU
ostale
skupaj
G.
SU
skupaj
G
SU
ostale
SKUPAJ

I
m
40
41
5
86
7
10

o
%
cu
Z N
337 130 56
279 243 330
19 — 12
635 373 398
205 36 101
314 2 114

17 519 38
4 323 105
2 149 —
1 87 2
7 559 107
1 123 —
2 325 67
3 448 67
52 988 271
55 1067 312
6 106 Ž
113 2161 585

S
o
,2
S
CU
D.,
o J
W
Or M
394 8 10
486 7 12
27 4 5
907
10
246 29 35
338. 31 34

215 584 30 34
31 396 81 99
11 154 74 77
— 88 87 88
42 638 80 91
8 131 123 131
40 361 162 - 180
48 492 149 164
196 1167 19 22
595 1339 19 24
12 115 17 19
803 2621 19 23

LEGENDA:
RO — raziskovalne organizacije
G — raziskovalne organizacije neposredno vključene v gospodarstvo
SU — raziskovalne organizacije, ki imajo status samostojnih
univerznih inštitutov
PC — raziskovalci zaposleni polni delovni čas
Nč — delavci, nepolno (delno) zaposleni kot raziskovalci
Z — zunanji delavci — raziskovalci, zaposleni po pogodbi o
delu
poročevalec

EPDC — ekvivalent raziskovalcev s polnim delovnim časom
PC/RO — število polno zaposlenih raziskovalcev, ki pridejo v
poprečju na eno raziskovalno organizacijo
EPOC/RO — število ekvivalent raziskovalcev s polnim delovnim časom, ki pridejo v poprečju na eno raziskovalno organizacijo
Ta tabela nam daje v celoti zadosten vpogled v razporeditev raziskovalnih organizacij po njihovi velikosti.
Med 10 raziskovalnimi organizacijami, ki imajo nad 50
raziskovalcev, je 5 organizacij pri gospodarstvu: Projektivno
razvojni sektor — Titovi zavodi Litostroj, Lek — TOZD razvoj
in raziskave, Iskra — Inštitut za prenosno tehniko in Iskra
EM, Tovarna avtomatskih telefonskih central Kranj, Krka —
Inštitut za raziskavo in razvoj.
Poleg njih so še 4 samostojni inštituti: Kemični inštitut
Boris Kidrič, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
Inštitut Jožef Štefan, raziskovalni del Geološkega zavoda in
SAZU z vsemi svojimi raziskovalci.
Po strokah je razdelitev taka, da je v tehniških vedah velika večina vseh raziskovalnih organizacij in raziskovalcev.
Po številu raziskovalcev, kar ustreza grobo tudi številu raziskovalnih organizacij, je razdelitev približno naslednja:
tehniške vede
nad 60 «/o
družbene in humanistične vede
okrog 20 Vo
prir. mat. vede
okrog 10 Vo
medicinske in biotehniške vede
okrog 10 »/o
V prvi skupini so praktično vse raziskovalne enote gospodarstva. V njej je najmočnejša elektrotehnika z blizu 20 «/9,
strojništvo z okrog 10o/„, kemijska tehnologija z okrog 10 o/0
in farmacija z okrog 7 »/6 raziskovalcev. Vse druge stroke so
šibkejše.
V tem gradivu navedeni podatki ne zajemajo v celoti visokega šolstva. Sicer je za leto 1976 upoštevano 14 raziskovalnih
organizacij pri univerzi in fakultetah, vendar veliko število
takoimenovanih oddelčnih inštitutov in kateder na fakultetah
ni zajeto, ker zanje še nimamo urejenih podatkov. Te »interne«
inštitute, ki jih je okrog 50, in druge enote fakultet, npr. ka
tedre, so v osnovi pedagoškega značaja. Seveda se tudi pojavljajo na številnih področjih kot izvajalci raziskovalnega
dela. V nekaterih primerih gre za pomembne raziskovalne
zmogljivosti, ki niso omejene le na. pedagoške naloge in predstavljajo na nekaterih področjih celo edini raziskovalni potencial v SRS. Med svojimi raziskovalci zajemajo poleg pedagoških delavcev tudi take, ki jim je raziskovalna dejavnost:
osnovna.
V celoti je obseg te raziskovalne dejavnosti kljub njeni
pomembnosti sorazmerno majhen, zaradi česar se kvalitativno
celotna, slika in značilnosti celotne raziskovalne dejavnosti ne
spremenijo, saj gre praviloma za zelo majhne raziskovalne
enote, močno vezane na pedagoško delo. čeprav poleg dohodka
iz sredstev združenih pri RSS ustvarjajo tudi prihodek od
drugih naročnikov, služi njihova raziskovalna dejavnost v
veliki večini le pedagoškim namenom.
3, 2 Razdrobljenost — integracija
Po podatkih iz leta 1976 je bilo v 113 raziskovalnih organizacijah v poprečju okrog 23 raziskovalcev na raziskovalno
organizacijo.
Raziskovalne organizacije so glede na število raziskovalcev
razporejene takole:
Organizacije
Raziskovalci EPDC
Št. raziskovalcev
število
o/0
število
o/0
— 20
86
76
970
35
17
15
20— 50
584
22
50—100
7
6
24
638
100—
3
3
492
19
SKUPAJ 113
100
2.621
100
Pri tem je v najmanjši kategoriji, ki tvori nad 3/4 vseh
raziskovalnih organizacij lfe okrog 1/3 vseh raziskovalcev, če
upoštevamo, da je poleg 113 raziskovalnih organizacijski "jih
je mogoče s podatki redno spremljati, še veliko število takih,
ki so pod poprečjem najmanjše kategorije, dobimo sliko o
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veliki razdrobljenosti raziskovalne dejavnosti. Do neke mere
podobno sliko daje tudi analiza uporabe sredstev, števila financiranih raziskav in obsega sredstev na eno raziskavo.
Gre torej za dva problema, za razdrobljenost raziskovalnih
zmogljivosti in za razdrobljenost finančnih sredstev.
O razdrobljenosti raziskovalnih zmogljivosti oziroma organizacij ni mogoče govoriti, če hkrati ne pogledamo, na kaj so
te organizacije vezane in s čim se ukvarjajo. Ugotovimo lahko,
da je večina manjših raziskovalnih organizacij, vezana na konkretne proizvodne ali druge dejavnosti. Od teh dobivajo tudi
večino nalog in sredstev zanje, zato je velikost raziskovalne
organizacije določena v največji meri kar z velikostjo in potrebami delovne organizacije, za katero opravlja raziskovalne
naloge. Vraščenost raziskovalne dejavnosti v proizvodno oziroma drugo rutinsko delo je prav tista integrirana oblika, ki
v tem primeru lahko največ prispeva k izrabi znanja in izkušenj iz proizvodnje in k dopolnjevanju tega z delom poklicnih raziskovalcev na tekočih problemih. Integracija in rast
same proizvodnje pa seveda lahko privede tudi do rasti teh
organizacij oziroma enot ob proizvodnji. Te vrste raziskovalnih organizacij lahko uspešno prispevajo k odpravljanju problemov tekoče proizvodnje, k zboljševanju proizvodnje in pro
duktivnosti in podobno.
Te vrste raziskovalnih organizacij delajo pretežno na kratkoročnih nalogah m iz več vzrokov ne prevzemajo dolgoročnih
nalog, predvsem zaradi tesne povezanosti z dnevnimi nalogami
in opravljanja sprotnih nalog za proizvodnjo oziroma rutinsko dejavnost, pa tudi zaradi težav pri financiranju s strani
lastnih proizvodnih organizacij, ki v sedanjih razmerah praviloma nimajo ne razumevanja, ne možnosti za financiranje
raziskovalnega dela, ki ne daje takoj vidnih rezultatov. Zato
se tudi povečuje pritisk kratkoročnih nalog teh raziskovalnih
organizacij na sredstva, združena pri RSS. število raziskav v
okviru RSS za neposredne in kratkoročne potrebe se nenehno
povečuje. Npr. število predlaganih raziskav s strani delovnih
organizacij, ki so v RSS zastopane tudi kot uporabniki, je
naraslo od 193 v letu 1975, na 242 v letu 1976, torej za 25 o/o, v
primerjavi s 7 % povečanjem predlogov (od 951 na 1026) izvajalcev, to je raziskovalnih organizacij.
Organizacijska razdrobljenost malih raziskovalnih organi,
zacij oziroma enot je torej v resnici integriranost, ki ji pa
manjka le dosledno izveden neposreden programsko finančni
odnos z lastno proizvodno organizacijo, kajti sedanji odnos
vodi k razdrobljenosti in nenamenski uporabi pomembnega
dela pri RSS združenih sredstev za raziskovalno dejavnost,
šele izvedba celovitega sistema programiranja in financiranja
raziskovalne dejavnosti, kot je zasnovan z ZZD, bo te razmere
spremenila.
Integriranost malih organizacij oziroma enot s proizvodnjo
oziroma drugimi rutinskimi dejavnostmi je torej zaželena in
v veliki meri obstaja, hkrati pa pri malih organizacijah praviloma odpravlja potrebo po medsebojni integraciji malih
raziskovalnih enot v večje organizacije, saj bi s tem slabo
vplivali na množičnost prizadevanj za inovacijo na nivoju, ki
je najbližji neposrednemu proizvajalcu. Ta položaj malih raziskovalnih organizacij oziroma enot prinaša vrsto prednosti kot
npr. majhna režija; majhni izdatki za osebne dohodke, kolikor
v enoti delajo delavci, katerih glavni dohodek izvira iz rutinske proizvodnje; majhne zahteve po opremi; skratka, cena
raziskovalnega dela v takih organizacijah oziroma enotah je
lahko sorazmerno zelo nizka. Seveda večjih in zahtevnejših
dolgoročnih nalog, ki zahtevajo višje kvalificirane raziskovalce
in zahtevnejšo raziskovalno opremo, v nobenem primeru ni
mogoče zadovoljivo in po enaki ceni opraviti v majhnih enotah ob proizvodnji.
Med drugimi (večjimi) raziskovalnimi organizacijami so
posamezne, ki bi se po stroki in vrsti dejavnosti lahko medsebojno povezale oziroma z dogovori za usklajevanje odločitev
ali na druge načine medsebojno integrirale in s tem povečale
svojo sposobnost, da opravljajo dolgoročne in zahtevnejše
raziskave, potrebne za nove procese, nove proizvode in za
druge programe potrebne za prestrukturiranje proizvodnje in
gospodarstva.
Motivi za medsebojne integracije teh organizacij so lahko
različni; obsežni in kompleksni programi, potreba po večji
opremljenosti, potreba po večji laboratorijski infrastrukturi,
interdiscipliniranost, izvajanje kompleksnih projektov.
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Vsi ti motivi lahko izhajajo iz ožjih ali širših interesov,
od interesov večjih delovnih organizacij ali sestavljenih organizacij združenega dela, njihovih interesnih skupnosti in podobno pa tudi iz splošnih družbenih interesov. Kadar ti interesi
zahtevajo dolgoročno delo in programe, katerih izvajanje je
možno le v večjih raziskovalnih organizacijah in z več strokovno oziroma znanstveno bolj kvalificiranimi raziskovalci, ki
naj jim je uspešno izvajanje programa življenjski interes,
takrat je na osnovi zahtev teh programov in zanje zagotovljenih sredstev smiselno izvajati integracije v raznih oblikah
in jih na razne načine tudi podpreti. Na programih integrirane
raziskovalne organizacije lahko prevzamejo vso delovno odgovornost za izvajanje programov, nadzor pa zagotavljajo na
delegatski osnovi sestavljeni projektni strokovni sveti.
Koristi integriranih organizacijskih oblik so številne in
tudi pri nas preizkušene, tako v večjih gospodarskih raziskovalnih organizacijah kot drugje. Pri takih, ki niso vezane
izključno z interesi gospodarstva, je potrebno posebej omeniti
razvijanje od komercialnih interesov neodvisnega znanja, ki v
mnogih družbenih situacijah lahko edino strokovno pomaga
pri ocenjevanju in opredeljevanju, kaj je in kaj ni v skladu z
družbenimi interesi.
Zanemarjanje družbenega interesa zaradi integracije raziskovalnega dela in splošno nepovezovanje resničnega stanja v
raziskovalni dejavnosti vodi k drobitvi združenih sredstev za
raziskovalno dejavnost in k temu, da integrirane oziroma večje
raziskovalne skupine in organizacije delajo pod mnogo neugodnejšimi pogoji kot majhne skupine, posamezni raziskovalci ali majhne organizacije. Objektivno se v vseh naših okoljih
manjše enote favorizirane napram večjim. Majhna enota v
gospodarstvu z neprofesionalnimi raziskovalci bistveno lažje
deluje kot večja z raziskovalci, ki jim eksistenco omogoča le
raziskovalno delo, ki mora sama nositi vso režijo, ima več
opreme itd. Pri sedanjih razmerah se večja raziskovalna skupina pri gospodarstvu (velikokrat pa tudi majhna) v najkrajšem času znajde napram svoji proizvodni organizaciji v
popolnoma enakem položaju kot katerakoli zunanja raziskovalna skupina, tako v pogledu definiranja raziskave kot v
pogledu stroškov oziroma cene za raziskavo, kar se konča
vedno s tem, da dela skupina pod ceno, da pa hkrati s podporo svoje proizvodne organizacije izvaja pritisk na sredstva
združena pri RSS, tudi če gre za izrazito kratkoročne raziskave za lastne potrebe. S tem se prenaša v resnici odgovornost
za program in njegovo financiranje na drugega, na nek fiktiven budžet iz zdavnaj minule preteklosti. Tudi v vrsti visokošolskih organizacij je raziskovalna dejavnost posameznikov ali
maloštevilnih skupin pedagoških delavcev navidezno cenejša
in v nekaterih pogledih bistveno manj zahtevna od dela v večjih skupinah, v katerih delajo poleg pedagoških tudi samo
raziskovalni delavci. Interes za udeležbo pri združenih sredstvih pa pri manjših skupinah ali posameznih pedagoških delavcih ni zato nič manjši. Posledica tega je nadaljnje drobljenje sredstev in to, da so zahtevnejše raziskave, med katerimi so navadno tudi take, ki jih zahteva širši družbeni interes,
v težavnem položaju. Usmerjanje raziskovalnih zmogljivosti,
ustvarjanje novih ali preusmerjanje obstoječih, je zato težko
izvedljivo. Nova raziskovalna področja oziroma programi, ki
jih zahteva širši družbeno-gospodarski interes, se zato zelo
težko uveljavljajo.
V razpravah ob planu je bilo nekajkrat ugotovljeno, da
nam na nekaterih področjih (npr. energetika, petrokemija,
računalništvo, družbene vede in dr.) manjka raziskovalnih
zmogljivosti, ki bi bile potrebne v zvezi s pomembnimi planiranimi gospodarskimi podvigi.
Končno je potrebno v zvezi z raziskovalno dejavnostjo,
integrirano na pomembnih družbenih in gospodarskih programih, opozoriti še na njen pomen kot izvor visokošolskih pedagoških kadrov in kot dejavnik, ki lahko pomembno, vpliva na
spremembo tradicionalnega značaja visokega šolstva. Vse dosedanje izkušnje iz odonsov med visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami kažejo sicer na težavnost, hkrati pa tudi
na velike koristi medsebojnih vplivov. To je tudi razlog zakaj
se vedno znova pojavlja tudi na univerzi iniciativa, naj bi bile
večje raziskovalne organizacije sopodpisnik sporazuma o združitvi le-teh z univerzo in da naj bi prevzele tudi določene
naloge na pedagoškem področju, predvsem za podiplomski
študij, kateremu je osnova aktivno raziskovalno delo.
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4. NEKATERA POSEBNA VPRAŠANJA
4.1 Kadri
Tako kot je raziskovalna dejavnost zaradi svoje prepletenosti z združenim delom pestra in zelo raznolika, — od inovacijske ob rutinskem delu oz. proizvodnji, do poglobljene znanstvene v specializirani raziskovalni skupini, — tako je potreben tudi raznolik raziskovalni kader. Vendar velja za ves
kadrovski spketer nekaj skupin pogojev za uspešnost, ki v
mnogih pogledih sicer niso specifični, pač pa morda pomembnejši za raziskovalni kader. Okolica, v kateri naj raziskovalni kader uspešno dela, mora imeti pravi odnos do raziskovalnega dela in do raziskovalnih delavcev; raziskovalni
kader pa mora imeti potrebno izobrazbo in izkušnje, delovne
kvalifikacije (po potrebi tudi na akademskem nivoju) in jasno
zavest, čemu je njegovo delo namenjeno oz. potrebno. Vsi ti
pogoji so redkokje izpolnjeni, čeprav jih načelno nihče ne
zanika.
Na osnovnem najbolj množičnem »novatorskem« raziskovalnem nivoju ob proizvodnji oz. rutinski dejavnosti, je problem
kadra predvsem problem stimulacije — moralne in materialne,
že na naslednjem nivoju, to je pri raziskovalni dejavnosti kot
dodatni aktivnosti strokovnjakov in strokovnih vodij, nastopi
poleg stimulacije še vprašanje izobrazbe, število fakultetno
izobraženih delavcev je na splošno v proizvodnji premajhno,
da bi se lahko poleg drugih opravil ukvarjali še z zboljšavami
in raziskovalno dejavnostjo. To dejstvo se odraža v znanem
statističnem podatku, ki kaže da je od 1. 1959 do 1972 v SRS
število vseh zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo naraslo
na 150 o/o, število takih zaposlenih v gospodarstvu pa je padlo
na 92,4 %. Poleg ostalih okolnosti, ki na to vplivajo, je tudi
splošni odnos do inovacij, in posebno do novatorstva, podcenjevanje izobrazbe in zato premajhno število visoko izobraženega kadra, nestimulativne razmere. Izvajanje stališč skupščine SRS o inovacijah lahko v tem pogledu mnogo zboljša.
Poseben je problem kadra, ki mu je raziskovalna dejavnost
osnovna zaposlitev. Naj jih navedemo le nekaj:
— Na nekaterih gospodarskih področjih, kjer ima skupinska in poklicna raziskovalna dejavnost ključno vlogo (npr.
»konstruktorska« in »Science based« industrija) je število študentov in diplomantov premajhno za vse potrebe proizvodnje
in raziskovalne dejavnosti (npr. strojništvo, kem. tehnol. elektronika, energetika).
— Možnosti raziskovalnih organizacij v gospodarstvu in zunaj so premajhne, da bi ob aktivnem raziskovalnem delu
sistematično vzgajale mlade raziskovalne delavce na materialno dovolj zagotovljenih programih in jim hkrati zagotavljale
potrebno dopolnilno in usmerjeno izobraževanje. Tudi možnosti za selektivno rekrutiranje mladega kadra so majhne;
zato velik človeško-vzgojni potencial starejših, tudi najbolj
kvalificiranih raziskovalcev, ni dovolj izrabljen, kar zmanjšuje
objektivne možnosti za pretok kadra.
— K temu prispevajo neugodne materialne razmere, v katerih delajo raziskovalne skupine in organizacije (prostorska
utesnjenost, težave z opremljanjem in materialom) ter težave
pri zagotavljanju osebnega standarda (os. dohodek, stanovanja).
— Preveč je razširjen »tržni« način pridobivanja raziskovalcev, ki pod parolo »pretoka« skriva kratkovidnost in zanemarjanje skrbi za vzgojo in večanje števila raziskovalcev,
vsak bi rad dobil že »gotove« raziskovalce, ne da bi v to prej
kaj vložil.
— Tak odnos izvira seveda tudi iz dejstva, da znašajo
stroški na delavca, povezani z delovno in študijsko vzgojo
kadra in z zagotovitvijo minimalnega osebnega standarda mlademu kadru, okrog 1,5 milijona din, ki jih je le delno možno
ustvariti z delom mladega raziskovalca, ostalo pa bi morala
kriti delovna organizacija iz svoje akumulacije; te pa zaradi
nizke cene, ki se priznava raziskovalnemu delu, skoraj ni, kar
stavlja posebno mlajše raziskovalce v socialno težak položaj.
— Vzgoja kadra zahteva strokovno in delovno okolje, ki naj
mu poleg strokovnega znanja ustvarja tudi delovne navade,
smisel za organizirano skupinsko delo, za načrtnost, za odprt
kritičen medsebojni odnos in podobno. Vse to je mogoče pričakovati le v organiziranih raziskovalnih skupinah, oz. orgaporočevalec

nizacijah, ki so dosegle potrebno minimalno velikost za
ustvaritev strokovnega in delovnega vzdušja, šele zadostna
velikost raziskovalnih skupin na fakultetah ter institutih je
osnova za pretok raziskovalcev in transfer znanja. Pri tem je
posebno pomembno pri mlajših raziskovalcih zagotoviti možnost združevanja dela za določen, to je za omejen čas; nekaj
let, kolikor traja, da si mladi kader pridobi znanje oz. kvalifikacijo, potrebno za raziskovalca, le s tem je mogoče učinkovito podpreti druge mehanizme za pretok kadra in preprečiti nemobilnost in staranje raziskovalnih skupin.
— Pojmi o tem, kakšni raziskovalci so potrebni za organizirano raziskovalno delo, so navadno zelo nejasni: vsak
dober raziskovalec ali znanstvenik še ni dober delovni mentor, še manj pa je takih, ki so sposobni voditi raziskovalno
skupino ali celo večje organizacije, saj morajo imeti poleg
dobrih raziskovalnih kvalifikacijah še organizacijske sposobnosti, široko razgledanost, sposobnost ustvarjanja konceptov,
politično in človeško zrelost, ki jim omogoča nemoteno sodelovanje z ljudmi, ki jih strokovno presegajo. Samo organizacijske sposobnosti za vodstvo raziskovalnega dela ne zadostujejo in vsi poskusi, da bi se vprašanje vodstvenih mest
rešilo z »organizatorji«, so se končali neuspešno. Formiranje
in iskanje ljudi s tako zahtevnimi kvalifikacijami kot jih zahteva vodenje raziskovalne dejavnosti naleti na dve težavi;
na sorazmerno majhno število, iz katerega je mogoče izfoirati,
predvsem pa na to, da za taka mesta ni prave stimulacije, posebno moralne, niti v krogu niti zunaj kroga raziskovalcev.
— Ustvarjanje mešanih skupin iz stalnih raziskovalcev in
iz takih, ki naj z začasnim delom v raziskovalni skupini osvojijo znanje in dosežke z namenom, da opravijo »transfer«, je
še vedno premalo vpeljana praksa.
— Ekspanzije raziskovalnega kadra, ki mu je raziskovalna
dejavnost glavna zaposlitev in organiziranih raziskovalnih
skupin praktično ni, pač pa raste deprofesionalizacija raziskav dela.
— Zavest raziskovalcev o tem, čemu in zakaj je njihovo
raziskovalno delo potrebno in njihova pripravljenost, da se
usmerijo v družbeno najaktualnejše probleme, ki je pri najbolj sposobnih in uspešnih raziskovalcih velika, je pri poprečnih raziskovalnih delavcih, ki jih težavne okolnosti preveč obremenjujejo, velikokrat pomanjkljiva.
4.2 Materialno finančni odnosi v svobodni
menjavi dela
Z redkimi izjemami so raziskovalne organizacije v težavnem finančnem položaju, živijo iz rok v usta. Za to sta dva
glavna vzroka:
— Kratkoročna in nestabilna osnova njihovega delovanja
brez ozira, ali opravljajo kratkoročne ali dolgoročne naloge;
to stanje je posledica tega, da na osnovi družbenih načrtov še
ni izdelanih in verificiranih dolgoročnih programov in dogovorov, kakšne organizacije so za take programe potrebne in
primerne. Večino tega dela morajo opraviti večje asociacije
(sestavljene organizacije, interesne skupnosti in pod.) združenega dela in RSS.
— Nerešena vprašanja v zvezi z dohodkovnimi odnosi, posebno vprašanje, kateri in kakšni so vsi stroški za raziskovalno delo oz. kaj mora zajeti cena raziskovalnega dela. Dosedanja praksa do raziskovalnih organizacij, ne glede ali menjujejo delo neposredno ali v okviru SIS, je taka, da cena
nikdar ne zajema vseh stroškov enostavne reprodukcije raziskovalne dejavnosti, tudi če gre za raziskovalno organizacijo
v samem gospodarstvu. Toliko manj omogoča nizka cena razširjeno reprodukcijo raziskovalne dejavnosti ali formiranje
lastnih raziskovalnih (znanstvenih) skladov; neposredna poledica tega je programska neprilagodljivost raziskovalnih organizacij in pomanjkanje osnove za kakršnokoli programsko
politiko, saj so v celoti prikovane na tekoče naloge, ki jih
delajo praviloma za prenizko plačilo.
To pa daje premajhen dohodek in povzroča naravno reakcijo, da se raziskovalne organizacije potegujejo za več dela.
Končno stanje je, da imajo preveč nalog, zato ne morejo vseh
dobro opraviti, ker so delavci in organizacije preobremenjene,
Kljub preobremenitvi pa ne dobijo niti materialnega niti mo15

ralnega priznanja za delo, kar končno uniči vsak entuziazem
in zavestne sile. Raziskovalnim organizacijam oz. skupinam
ni nikakršen problem dobiti raziskovalne naloge od uporabnikov, nerešljiv problem pa jim je dobiti plačilo polne cene
za svoje delo in s tem enakopraven položaj in možnost za
svoj družbeno prepotrebni razvoj, ki ga že tako ali tako ovira
tudi vrsta drugih dejavnikov, največkrat pa pomanjkanje kadra.
Ker je raziskovalna dejavnost eden od bistvenih elementov za povečanje splošne družbene produktivnosti,
je očitno potrebno kljub težavnemu stanju v gospodarstvu uveljaviti polno ceno za raziskovalno delo v dohodkovnih odnosih, šele polna cena omogoča poleg dobrih rezultatov in s tem referenc tudi opremljanje, predvsem pa kadrovsko in materialno rast raziskovalne dejavnosti. Vse izkušnje
kažejo, da do znatnejšega širjenja organizirane raziskovalne
dejavnosti pri nas v zadnjih dveh desetletjih praktično ni prišlo po taki poti, da bi se v neki družbeni ali gospodarski veji
najprej ugotovile potrebe po večjem raziskovalnem programu,
nato na osnovi tega postavila raziskovalna organizacija, kateri
bi se gotovilo delo na programiranih nalogah. Taka pot zahteva zelo velika sredstva, ki jih je težko zagotoviti tudi za
nesporne programe. Zato je vse širjenje raziskovalne dejavnosti odvisno v resnici predvsem od obstoječenega potenciala
raziskovalnih organizacij, ki v skladu s svojimi ocenami in
družbenimi potrebami predlagajo in usklajajo programe in
se dogovarjajo za njihovo izvajanje. Osnovni pogoj za tak
proces pa je možnost kadrovskega in materialnega širjenja
raziskovalne dejavnosti, ki jo daje le polna cena, torej potao
plačilo za opravljeno delo.
Kakorkoli je to nesporno, je vendar najbolj pogost pojav,
da polne cene za raziskovalno dejavnost ni mogoče uveljaviti.
Še več, vrsta uporabnikov se izogiba izdatkom, ki jih prinese
polna cena in odkrito išče oblike, kako bi se za svoje raziskovalne naloge izognila plačilu polne cene in plačala samo del
resničnih stroškov ali celo samo osebne dohodke raziskovalcev, včasih celo tako, da jih poskuša najeti v njihovem prostem času mimo raziskovalne organizacije. Vloga združenih
sredstev pri asociacijah združenega dela in skupnostih je v
tem pogledu velika, saj je možno le z združenimi sredstvi
omogočiti nakup in delovanje večje, infrastrukturne opreme
ter prispevati k plačilu raziskovalnega dela v primerih, ko je
polno plačilo oz. polna cena zaradi uporabe dragih naprav
previsoka. RSS zato del svojih sredstev namenja za sofinanciranje nalog za uporabnike iz gospodarstva. Vendar je učinek
sedanjega načina tak, da v resnici omogoča uporabnikom, da
svojo odgovornost za programiranje in financiranje lastnih
raziskovalnih nalog prenašajo na druge. Gre torej za subvencioniranje nalog uporabnikov. Vendar pa izvajalci kljub temu
ne dosegajo polne cene.
Izvajanje in urejanje dohodkovnih odnosov je šele na začetku in zato tečejo še številne razprave, kako doseči tak način svobodne menjave dela, da bo ob polm medsebojni odvisnosti zagotovljena tudi osnova za vsa pričakovanja, ki naj
jih izpolni raziskovalna dejavnost.
V okviru problema dohodkovnih odnosov, svobodne menjave dela in določanja stroškov oz. cene raziskovalnega dela
nastopa vedno vprašanje ocenjevanja dosežkov. Pri tem nastopajo na raznih mestih v združenem delu, kjer se razpravlja
in odloča o raziskovalni dejavnosti, zelo različne težnje: od
poskusov, da bi se ocena reducirala zgolj na ugotavljanje »inovacijskega dohodka«, pa do težnje, da bi se kritična strokovna
razprava o preteklem delu sploh opustila. Kljub številnim poskusom zboljšanj ostaja potreba po realnem, odprtem in kritičnem obravnavanju opravljenega dela z vseh za uspeh raziskovalne dejavnosti relevantnih vidikov, še vedno odprta; toliko bolj zato, ker je opravljeno delo eden najpomembnejših
elementov, ki določajo, kdo je kvalificiran, da dela kot »raziskovalec«, posebno kadar gre za pomembne ter zahtevne programe, financirane iz sredstev, ki jih TOZD združujejo v svojih asociacijah ali pri RSS.
4.3 Oprema
Problem opremljenosti za raziskovalno dejavnost je predmet stalnih razprav, v katerih nastopa več vprašanj.
— smotrna opremljenost in porazdelitev opreme in postavitev infrastrukure na področjih, ki zahevajo večjo in dražjo
©premo;
m

— zastarelost sedanje opreme terja znatne nakupe nove
sodobnejše opreme. Splet znanih okolnosti daje nezadovoljive
rezultate, ki jih odraža uvoz opreme. Po podatkih RKRD,
zbranih na osnovi potrdil raziskovalnim organizacijam za brezcarinski uvoz je bil v zadnjih letih celoten uvoz v US dolarjih:
O973
1. 1974
1.1975
1.1976

~~~

4^932.000
6.792.000
4.619.000
3.166.000

dolarjev
dolarjev
dolarjev
dolarjev

Opremljanje torej strmo pada v zadnjih dveh letih.
— Med vzroki za slabo opremljenost raziskovalnih laboratorijev je splošno pomanjkanje sredstev v ta namen. Prihodek,
ki ga raziskovalne organizacije ustvarjajo je premajhen, da
bi kril potrebe po hitrejšem obnavljanju opreme. Naročniki
in uporabniki dosežkov raziskovalnega dela — brez ozira ali
gre za menjavo dela v delovni organizaciji ali v PRS — ne
priznajo — (velikokrat z utemeljitvijo, da tega ne zmorejo)
celotne cene raziskovalnega dela, ki bi vsebovala poleg vseh
drugih elementov tudi zadostno amortizacijo. Zato je prav v
tej zvezi izredno pomembna vloga združevanja sredstev na
raznih nivojih (tudi pri RSS) za vzdrževanje infrastrukture laboratorijev in opreme:
— Združevanje sredstev v večjih sestavljenih organizacijah
in asociacijah združenega dela in posebno v sistemu RSS igra
posebno vlogo pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti tudi
skozi izvajanje politike smotrnega opremljanja. Smotrna opremljenost z raziskovalnimi aparaturami, smotrna porazdelitev opreme ter zagotovitev mreže osnovnih infrastrukturnih
aparatur in laboratorijev je dejavnik, ki bistveno povečuje
možnosti za uspešno vlogo raziskovalne dejavnosti na vseh
nivojih. Kolikor bolj gre za zahtevne in perspektivne programe, ki naj vplivajo na prestrukturiranje gospodarstva, kolikor bolj gre za programe, ki naj s svojimi učinki pomagajo
držati naš tehnični razvoj »vštric« s svetovnim, toliko večji je
pomen in potreba po sodobnih raziskovalnih napravah.
4,4 Medrepubliški in mednarodni odnosi,
sodelovanje z deželami v razvoju
Splošno
Mednarodno in medrepubliško sodelovanje je sestavni del
raziskovalne politike, s katerim se zagotavlja medsebojno dopolnjevanje, komplementarnost in usklajevanje raziskovalnih
potencialov ter osnova za izvedbo večjih raziskovalnih programov.
To sodelovanje je še posebej pomembno v jugoslovanskem
prostoru, ker je po ustavi oblikovanje politike na področju
raziskovalne dejavnosti v pristojnosti republik in pokrajin,
potrebno komuniciranje, koordinacijo in usklajevanje na nivoju federacije pa zagotavljajo tako samoupravni mehanizmi
kot usklajevanje v okviru zveznih organov uprave.
Medrepubliško sodelovanje
Okvir medrepubliškega sodelovanja na osnovi samoupravnega dogovarjanja predstavlja Zveza republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za znanstveno-raziskovalno dejavnost v SFRJ (SZNJ), katere namen je uresničevanje medsebojnega sodelovanja in koordinacije na vseh
področjih raziskovalne dejavnosti, na kateri obstajajo skupni
interesi in potrebe članic Zveze kot so npr.:
— usklajevanje raziskovalne politike, razvojnih planov in
možnosti uporabe rezultatov raziskovalnega dela;
— sodelovanje v procesih sprejemanja družbenih razvojnih planov Jugoslavije;
— določanje skupnih raziskovalnih programov in drugih
skupnih aktivnosti z zagotavljanjem sredstev za njihovo uresničevanje;
— usklajevanje in pospeševanje mednarodnega znanstvenotehničnega sodelovanja; itd.
S stališča potreb združenega dela so posebej pomembni
medrepubliški projekti, ki naj bi pokrivali večino prioritetnih
področij razvojnih planskih usmeritev kot so: energetika, surovine, hrana, kemijska, elektro in kovinska industrija, pro-

met in telekomunikacije, samoupravljanje, gospodarski sistem
in dolgoročni razvoj SFRJ, varstvo okolja, kartografija Jugoslavije, informatika ter zogdovina narodov in narodnosti Jugoslavije.
V pripravi je pravilnik o medrepubliških projektih, ki naj
bi pomagal odpraviti vrsto težav in problemov, ki se pojavljajo pri skupnih projektih. V procesu usklajevanja med posameznimi republikami in pokrajinami je bilo možno doseči
sporazume le za naslednje projekte:
— Gospodarski sistem SFRJ
— Koncept dolgoročnega razvoja Jugoslavije do 1990
— Kartografija Jugoslavije.
Projekt kartografije Jugoslavije vključuje poleg dela na pedo
loški, vegetacijski karti tudi geološko karto, ki jo druge republike in pokrajine financirajo iz proračuna. V SR Sloveniji
pa naj bi karto financirala RSS, če-prav sredstva niso še bila
vključena v osnovo sredstev, združenih v RSS.
Medrepubliški projekti se oblikujejo na osnovi sklepov
posameznih republiških raziskovalnih skupnosti. Zato potrebna sredstva naj ne bi predstavljala za republiške in pokrajinske skupnosti novih, iz plana izvzetih finančnih obveznosti.
Na ta način se preko koordinacije zagotavlja usklajen pristop
in metodologija, transfer doseženih rezultatov in informacij,
pokrivajo morebitna prazna polja in zmanjšujejo možnosti
podvajanja programov.
Izvajalci projektov so raziskovalne organizacije. Pri dosedanjem delu je sofinanciranja s strani neposrednih uporabnikov odločno premalo, saj se v pretežni meri uporabljajo le
združena sredstva.
Obstaja vrsta projektov (področja nuklearne energije, elektroindustrije itd.), kjer doslej ni dosežen skupen dogovor o
programu in zagotavljanju sredstev.
Poleg projektov obstajajo nekateri konzorciji raziskovalnih organizacij — izvajalcev, ki med seboj koordinirajo delo
in združujejo zmogljivosti, vendar je teh razmeroma malo.
Težave pri vzpostavljanju širšega sodelovanja izvirajo tudi
iz različnega zakonskega in normativnega urejanja področja
raziskovalne dejavnosti v posameznih republikah in pokrajinah, iz različne organiziranosti, neprimerljivosti podatkov, pa
tudi različne konceptualne politike. Zaradi tega prihaja do
negativnih tendenc, kot so naprimer: zapiranje v okvire republik in pokrajin, strah pred združevanjem sredstev, vztrajanje na obstoječih programih, tudi kadar se očitno podvajajo
itd.
Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje kot element raziskovalne politike
predstavlja istočasno eno od oblik vključevanja v mednarodno
delitev dela in dolgoročno osnovo vseh višjih oblik gospodarskega sodelovanja (proizvodne kooperacije, skupna vlaganja)
tako z razvitimi še posebej pa z nerazvitimi deželami.
Večji del mednarodnih stikov za prenos tehnologije poteka
spontano in neposredno v okviru posameznih organizacij
združenega dela, včasih zunaj virov planiranja in usmerjanja v
širših družbenih telesih. Transfer se uveljavlja v različnih obli
kah nakupa industrijske lastnine in prevzemanja pod najraz
ličnejšimi pogoji ob premajhnem upoštevanju lastnega raziskovalnega ter strokovnega dela. Evidenca tega sodelovanja
je omejena le na evidentiranje nakupa tujih licenc in knowhowa. Raziskovalna dejavnost pri teh transfernih procesih ni
dovolj izkoriščena, kljub obstoju nekaterih zakonskih predpisov in norm (Zakon o investicijski dokumentaciji, Zakon o
obveznem evidentiranju investicij), ki zahtevajo posebno ob
delavo z vidika smotrnosti in upravičenosti določenih tehno
loških rešitev in uporabe domačega raziskovalnega dela.
Drugi del mednarodnega sodelovanja poteka v institucionaliziranih okvirih, ki ga predstavljajo: RSS s svojo Komisijo
za znanstveno tehnično sodelovanje in podkomisijami za nekatere najpomembnejše mednarodne organizacije, komplekse
držav m geografska področja, Republiški zavod za mednarodno-znanstveno-tehnično in prosvetnokulturno sodelovanje
(ZAMTES) skupaj z Republiškim sekretariatom za mednarodno sodelovanje in Gospodarsko zbornico Slovenije. Osnova za
to sodelovanje so mednarodni bilateralni in, multilateralni
sporazumi.
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Organiziranost teh teles na nivoju federacije je- pomanjkljiva ter velikokrat onemogoča samoupravno uveljavljanje
interesov in potreb združenega dela v posameznih republikah
in pokrajinah, čutiti je premajhen vpliv združenega dela in
prevelik vpliv zveznih institucij oziroma organov, ki naj bi
nastopali le kot koordinatorji.
Mednarodno sodelovanje lahko grobo grupiramo na bilateralno sodelovanje, kjer vsled posebnega interesa in nekatere
specifike obravnavamo posebej dežele v razvoju in. na sodelovanje v okviru posameznih mednarodnih organizacij in
kompleksov držav (UNESCO, OECD, IAEA, EEC, SEV itd).
To zadnje področje programsko in organizacijsko pokrivajo
podkomisije v RSS.
a. Bilateralno sodelovanje
Razvite dežele
SFRJ ima sklenjene posebne programe o znanstvenotehničnem sodelovanju z več kot 40 deželami. Odziv za sodelovanje preko programov in projektov bilateralnega sodelovanja,
ki poteka preko ZAMTES, je premajhen glede na obstoječe
možnosti. Razlogi so v nedograjenem sistemu financiranja, saj
celotno sodelovanje ne more bremeniti izključno pri RSS
združenih sredstev, kar se večkrat postavlja kot pogoj za
vstopanje v mednarodne aranžmane. Udeležba lastnih sredstev je premajhna.
Sodelovanje z nekaterimi zahodnoevropskimi deželami
(Francijo, Italijo, Norveško, švedsko) je dokaj utečeno, medtem ko z nekaterimi drugimi niti po obsegu niti po kvaliteti
ne moremo biti zadovoljni (ZR Nemčija, Velika Biutaeinija,
Švica,-Nizozemska, Avstrija).
Posebej velja omeniti sodelovanje z ZDA, ki poteka na
osnovi posebnega jugoslovansko-ameriškega dogovora in na
osnovi sredstev, ki jih v skupni fond vlagata obe strani. Trenutno je RSS vključena v 19 projektov s področij kemije, bimedicine, veterine, matematično-fizikalnih ved, kmetijstva, lesarstva in družboslovja.
Sodelovanje z vzhodnoevropskimi deželami poteka preko
SEV in mešane komisije za to področje. Projekti, ki jih velja
posebej omeniti so: celuloza, papir in lesne surovine, biofizika, maligne neoplazme ter katalizatorji.
Dežele v razvoju
Raziskovalno in tehnično sodelovanje SR Slovenije z deželami v razvoju je potrebno povezovati predvsem z gospodarskimi stiki, ki dajejo dolgoročno snov za našo prisotnost v
teh deželah. Dosedanji podatki o sodelovanju kažejo na nezadostno vključenost naših raziskovalnih potencialov tudi na
področjih, kjer smo dosegli pomembne raziskovalne rezultate
ter na nepoznavanje razvojnih potreb in interesov dežel v
razvoju. Eden od razlogov za tako stanje je tudi neustopanje
organizacij združenega dela v višje oblike gospodarskega sodelovanja, kar bi dalo boljšo osnovo za uveljavitev naše raziskovalne dejavnosti, prešibko uvajanje konsultaratskdh uslug,
izobraževanja kadrov in skupnega programiranja razvoja.
b. Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
V tem okviru je potrebno omeniti sodelovanje z UNESCO,
EGS OECD in IAEA. Sodelovanje s temi organizacijami pokriva v SR Slcveniji več raziličnih institucij in celo posameznikov, kar otežkoča vzpostavljanje povezav, koordinacije
in prenosa informacij neposredno v združeno delo. Zato bo
to . potrebno temeljiteje obdelati ob snovanju družbenega dogovora o mednarodnem sodelovanju nasploh.
SR Slovenija je vključena v naslednje mednarodne projekte:
EGS
— Evropska mreža informatike .— Opremljanje cest z elektronskimi napravami
UNESCO
.
— Evropska mreža raziskovalnih organizacij
— človek in biosfera
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— Mednarodni hidrološki program .
— Svetovni sistem znanstvenih in tehnoloških informacij
— Program geološke korelacije
OECD
— Program znanstvene politike
— Problematika okolja
IAEA
— Nuklearna energetika in surovin
— Nuklearna medicina
— Varnost in varstvo okolja
4. 5 Vprašanja stimulacije
V procesu proizvodnje se povezuje osebno delo s proizvajalnimi sredstvi. Enako kot proizvajalna sredstva je tudi novoustvarjena vrednost in njena končna posledica dohodek v
socializmu družbena last, torej nekaj, o čemer odloča dražba,
tj. samoupravljalci po samoupravnih načelih. V napsrotjil' s
tem je osebno delo nekaj, s čemer vsak posameznik razpolaga
osebno in se svobodno odloča za združevanje svojega dela v
temeljnih organizacijah združenega dela. V procesu proizvodnje se torej osebno delo, s katerim razpolaga posameznik,
pretvarja v dohodek, . s katerim razpolaga samoupravna
družba.
Kot je zapisano tudi v temeljnih določilih ZZD npr. čl. 13)
je delo z družbenimi sredstvi delavčeva pravica* ki jo uveljavlja zato, »da bi zadovoljeval osebne in družbene potrebe in
da svobodno in! enakopravno z drugimi delavci v združenem
delu odloča o svojem delu in o pogojih in rezultatih svojega
dela.«
Za združevanje dela, za udeležbo v procesu, v katerem se
osebno delo pretvarja v. družbeno lastnino, je posameznik
torej na razne načine motiviran. V komunizmu, kjer bo dobival dobrine vsak po. svoji, potrebi, bosta motiv za-združevanje dela komunistična zavest in . etika. Danes so poleg
samoupravljalske zavesti in etike glavni vzrok za to, da posameznik združuje delo, njegove materialne eksistenčne, potrebe, dodatno pa razni drugi nagibi, oziroma oblike materialne in moralne stimulacije. Etika in družbena samoupravljalska zavest sta sama po sebi zelo pomemben osnovni motiv,
oziroma stimulacija. Kadar posameznik nima stimulacije, dela le toliko, kolikor mu je objektivno ali po njegovi presoji
potrebno za »eksistenco«, tj. za zadovoljevanje osebnih potreb.
Kje je meja med obsegom dela, ki ga posameznik opravlja zaradi svoje materialne eksistence in tistim obsegom, ki ga
opravlja iz drugih nagibov, je seveda natančno nemogoče določiti.
Za rutinsko proizvodno delo je ena od značilnosti to, da ga
je lahko odmeriti in s tem določiti tudi minimum časovnih
enot ali obsega dela potrebnega za osebno »eksistenco«.. Za
nekatera, neproizvodna dela, rutinska, pa tudi ustvarjalna, je
lahko določiti vrednost, iziroma družbeno ali na trgu priznano vrednost. Obstaja pa vrsta del ustvarjalnega značaja, kjer
je obseg za eksistenco potrebnega dela in prizadevanja, posebno v časovnih enotah, nedoločljiv.
V teh primerih se včasih sploh ni mogoče odločiti, kakšne
vrste delo je merljivo in kako in v kakšnih okoliščinah. Tipi-

čen primer dela, pri katerem je zelo težko določiti, ali je delavec napravil. dovolj, da je opravičil svoj osebni dohodek,
je izdelava računalniške programske opreme. V to težko merljivo kategorijo spadajo pa tudi vse vrste novatorskega izumiteljskega in raziskovalnega dela, posebno tistega raziskovalnega dela, ki ni usmerjeno samo na ponovitev in vpeljavo
v proizvodnjo drugod v svetu že znanih postopkov in proizvodov, ampak se ukvarja z ustvarjanjem novega proizvodnega in fundamentalnega znanja. Lahko bi rekli, da sodijo v
to kategorijo vse vrste dela, ki predpostavljajo neko »osebno
minulo delo«, to je tisto znanje in sposobnosti, ki so rezultat
talenta in preteklih vlaganj v osebo, a jih ni mogoče izmeriti.
Za take Vrste dejavnosti je največkrat z običajnimi sredstvi
nemogoče določiti objektivno potrebni obseg dela, ki ga je
posameznik dolžan opraviti za dosego eksistenčnega minimuma. Zato je osebni dohodek takih delavcev skoraj izključno
stvar družbene konvencije in stimulacije. Taka konvencija je
tudi največkrat edina možna osnova za dohodkovne odnose
med proizvodnimi in raziskovalnimi organizacijami.
Ce družba ali njeni deli, oziroma osnovne celice, taki dejavnosti ne priznavajo primerne vrednosti, to je osebnega dohodka ter materialne in moralne stimulacije, je posledica
tega, preje ali pozneje, upadanje ustvarjalnosti in beg v rutino,
s tem pa tudi upadanje množične novatorske in raziskovalne
iniciative: Delavec, ki na svojem delovnem mestu v proizvodnji materialno in moralno ni stimuliran, da poleg svojih
rutinskih opravil s svojim talentom, znanjem in izkušnjami
ustvari nekaj novega in s tem prispeva k dvigu produktivnosti, tega ne bo storil. K temu ni eksistenčno prisiljen, če
sodi, da mu ni potrebno, da nekaj, s čemer osebno razpolaga, izroči kot inovacijo ali izum družbi in če za to ni posebej
stimuliran, je kot novator za družbo izgubljen, njegovo znanje in talent zapravljena. Isto velja za raziskovalca, ki slabo
nagrajen in nestimuliran, ne bo dal od sebe tistega, kar bi
lahko dal. Raziskovalca lahko eventuelno prisilimo, da doseže
ponovitev znanega, ne moremo pa" ga prisiliti k doseganju
izvirnega,
novega. Raziskovalna organizacija, v kateri delavci
ne; morejo doseči primernega nagrajevanja in ustvariti možnosti stimulacije, bo bežala v rutinsko delo in začela proizvajati, karkoli ji bo omogočilo večji dohodek. S tem pa je
za družbo kot raziskovalni potencial izgubljena.
Kljub številnim političnim dokumentom in družbenemu dogovoru o inovaciji, se tudi odnos do novatorstva spreminja
zelo počasi. L« redke OZD se zavedajo pomena materialne in
moralne stimulacije. Prav tako se ne zavedajo, da je množična
nnvatorska dejavnost v resnici del odnosa do dela in delovnih
odgovornosti, oziroma naslednja stopnja v odnosu do dela,
postopkov na izboljševanje opreme in postopkov na podlagi
delovnih izkušenj.
Potrebne bodo še nadaljnje akcije, ki naj ustvarijo množično' gibanje samoupravljalcev za večjo delovno odgovornost in
inovacijski odnos.
Pri tem je potrebno zavestno odpravljati razne človeške
ovire kot sta npr. težnja, po. uravnilovki ali medsebojna zavist, predvsem pa. uveljaviti gospodarske mehanizme, ki bodo
motivirali združeno delo k izrabi vseh možnosti za večanje
produknosti in tržne sposobnosti.
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5. OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV S POSEBNIM OZIROM
NA UPORABO V PRAKSI
Kljub neugodnim razmeram, v katerih poteka raziskovalno
oz. inovacijsko delo, je bilo na tem področju že veliko doseženega. Rezultati kažejo in opravičujejo upanje, da bodo z
uveljavljanjem celovitega sistema, zakona o združenem delu
in splošno spremembo odnosa do raziskovalnega oz. inovacijskega dela uspehi in pozitivni vpliv na družbeni razvoj še
večji.
Kakšne rezultate in uspehe dosegajo raziskovalna oz.. inovacijska prizadevanja na različnih področjih je razvidno iz
poročil posameznih PRS.
Uspehi raziskovalne dejavnosti se kažejo zlasti v uspehih
gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki jim je raziskovalno
delo pogoj razvaja. Med. te štejemo: zlasti: .
I. Uveljavljanje razultatov sistemskih raziskav pri načrtovanju dolgoročne politike razvoja energetike ter pri odločitvah pri izgradnji konkretnih energetskih objektov.
. 2. širok prodor računalništva in sodobne procesne tehnike
v upravljanje proizvodnih procesov.
3. Vpeljava mikrofilmske tehnike v prakso pri organizaciji
proizvodnje po principu grupne tehnologije (Litostroj, Iskra,
Železarna Ravne, TAM, idr.).
4. Razvoj modularnih obdelovalnih in delovnih sistemov
z računalniškim krmiljenjem in računalniško podprtega ročnega programiranja ter uvajanje v industrijo.
,5. Vpeljava proizvodnje elektronskih telefonskih central in
ostalih sestavov telekomunikacijskega omrežja. (ISKRA)
6. Uspehi farmacevtske industrije pri tehnologiji proizvodnje aktivnih substanc (SOZD LE — KRKA).
7. Sinteze bioaktivnih snovi (zdravila, fungicidi).
8. Sinteza visokomolekularnih sintetičnih smol in disperzij
ter njihova aplikacija v proizvodnih programih industrije.
9. Uspehi na področju perutninarstva in prašičereje kot
neposredna posledica preučevanja populacije genetike in selekcije.
10. Profesionalizacija sestavnih delov in uvedba mikroelektronskih integriranih vezij (ISKRA).
II. Razvoj in aplikacija domače tehnologije pri sanaciji
obalnega morja, v nuklearno-medicinskih, nevrofizioloških in
drugih diagnostičnih metodah ter v rehabilitaciji.
12. Humanistične znanosti so na področju zgodovinskih, narodopisnih, jezikoslovnih, literarnih in kulturnih raziskav1
kljub zelo skromnim sredstvom dosegle vrsto tehtnih rezul
tatov. Ti po eni strani omogočajo vsebinsko prenavljanje,
poglabljanje in posodabljanje v izobraževanju in vzgoji, po
drugi strani pa doma in v tujem svetu utrjujejo in širijo
vrednost o naši zgodovinski, družbeni, kulturni in znanstveni
samobitnosti.
Podrobneje pa lahko poročamo o rezultatih raziskav, izvedenih v zadnjih nekaj letih ter o uspehih, ki sledijo iz dolgoročnih prizadevanj na raziskovalnem področju.
Najprej nekaj statističnih pokazateljev:
V letu 1975 smo imeli v SR Sloveniji od. skupno 1.800. raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah le 234 raziskovalcev
z doktoratom znanosti; od teh jih je bilo v naravnoslovno
matematičnih vedah 104, tehniških 52, biotehniških 20, medicinskih 37 in družboslovnih 21.
V letu 1976 pa smo dobili 50 novih doktorjev znanosti.
To pomeni, da se je število doktorjev znanosti povečalo za več
kot 20 »/o, kar je gotovo razveseljiv podatek.
V letu 1975 so raziskovalci v SR Sloveniji objavili skupaj
nad 2.500 strokovnih in znanstvenih del. V naravoslovno matematičnih vedah jih je bilo od tega objavljenih okrog 450,
v tehniških 600, v biotehniških 390, v medicinskih 160 in v
družboslovnih vedah 900.
Naravoslovno matematične raziskave združujejo raziskovalna prizadevanja naslednjih področij: matematike, fizike, kemije, geologije, fundamentalne biologije, meteorologije, uporabne mehanike, astronomije in seizmologije. Cilj osnovnega
raziskovalnega dela je zlasti odkrivanje naravnih zakonitosti,
vendar ustvarjajo tudi prepotrebno podlago usmerjenim raziskavam in razvoju. Njihov pomen za nas je predvsem v tem,
da zahteva sleherni prenos znanja v obliki znanstveno zasnoporočevalec

vane, visoko razvite tehnologije tudi dovolj visoko znanstveno
raven sprejemnika, že smotrna nabava licenc zahteva dosti
znanja, še več pa upeljava raznih tehnologij, oz. njihova prilagoditev domačim normam. Tako je npr. šele zadostna raven
domačega matematičnega in fizikalnega znanja omogočila
uvedbo računalništva v Sloveniji, razvoj elektronske instrumentacije v medicini in na drugih področjih, produkcijo in
uporabo izotopov v medicini in v biotehniki. Uvedba modernih fizikalnih metod v medicino je omogočila nove diagnostične metode za odkrivanje raka in drugih bolezenskih stanj.
Zelo velik je pomen raziskovalnega dela v osnovnih naravoslovnih vedah za vzgojo kadra, zlasti še tistega, ki se po
doseganju višjih akademskih stopenj (magister, doktor) zaposli-.v operativi.. Ta kader s svojimi raziskovalnimi, izkušnjami .je bistvenega pomena za osvajanje novih tehnologij.
Na področju prometa in zvez, kot pomembnega dela gospodarske infrastrukture, so bile v zadnjih letih izdelane raziskave predvsem z namenom dajanja osnov za reševanje prometne politike in s ciljem ustvarjanja pogojev za racionalen
in družbeno optimalen pretok blaga.
Kot neposreden predpogoj razvoju infrastrukture so bile
izdelane študije smeri, oziroma omrežja avtocest v SR Sloveniji in študije magistralnih evropskih osi železniških prog
kot integralni del evropske infrastrukturne mreže.
Razvite so bile osnove za prostorski informacijski sistem
ter uporabljene pri pripravah prostorskih planov.
Izvedene seizmične raziskave so omogočile racionalno projektiranje na potresnih območjih ter s stališča ekonomičnosti
m varnosti utemeljen učinkovit pristop k sanacijam v potresih poškodovanih zgradb.
Rezultati številnih raziskovalnih nalog so bili vgrajeni v
standarde in pravilnike, ki se danes uporabljajo v gradbeništvu.
Raziskave v matematiki so prispevale k razvoju računalništva in matematičnega modeliranja, ki ga uporabljajo v
tehničnih, biomedicinskih in družbenih vedah.
Raziskave s področja elektrotehnike in posebej z uspešno
izvršitvijo projekta »Integrirana vezja« omogočajo vrsto modernih industrijskih aplikacij, ki se odlikujejo z majhno porabo energije in s tem z večjo zanesljivostjo in zboljšano
funkcionalnostjo. Te aplikacije so Zlasti pomembne v merilni,
telekomunikacijski in procesni tehniki. V zvezi s tem zasluži
poseben poudarek doma razvita tehnologija plastnih in debeloplastnih hibridnih vezij. Pomembna je tudi usposobljenost kadrov m opreme za načrtovanje in pilotsko proizvodnjo,
kompleksnih monolitnih integriranih vezij.
Na področju energetike služijo rezultati makroprojekta
»Študija kompleksne energetike Slovenije« za osnovo pri izdelavi dolgoročnega programa razvoja energetike v Sloveniji (do
1. 20O0). Prav tako se pri tem dolgoročnem načrtovanju direktno uporabljajo rezultati študij Elektroinštituta Milan Vidmar,
ki obravnavajo razvoj elektrogospodarstva ter nekatere študije
rudarskega inštituta, Inštituta za ekonomska raziskovanja, Inženirskega biroja eUetotropirojekt, Instituta Jožef Štefan itd.
V večjem številu študij, ki jih pripravljajo, so že upoštevane konkretne zahteve po racionalizaciji proizvodnje, transporta in porabe energije. Zlasti spadajo v to območje raziskave s področja oskrbe Slovenije s topolto, ki se koordinirajo v posebnem projektu.
Raziskave strukture in dinamike molekul in kristalov v fiziki trdne snovi so prispevale k razvoju novih feroelektričnih
materialov, ki so osnova za izdelavo miniaturnih kondenzatorjev v proizvodnji ZP Iskra, razvoju novih metod (na osnovi
jedrske magnetne resonance) za študij hidratacije cementov
in izboljšanja kvalitete gradbenih materialov, razvoju laserskih
aparatur za merjenje onesnaženja zraka in razvoju novih
detektorjev termičnega sevanja in infrardeče svetlobe.
Raziskave tekočih kristalov so prispevale k uporabi tekočih kristalov v medicinski termografiji in omogočile razvoj
novih diagnostičnih metod za odkrivanje arterioskleroze in
raka, prav tako pa so omogočile razvoj optičnih pokazateljev
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na osnovi tekočih kristalov z majhno uporabo električne modi in razvoj novih merilnikov električne napetosti na osnovi
tekočih kristalov, ki bodo lahko pripeljali do povsem novih
elektronskih produktov kot npr. osciloskopov brez katodne
cevi.
Raziskave na področju magnetnih resonanc so pripeljale
do razvoja jedrskega magnetnega resonančnega analizatorja
za nedestruktivno določanje vsebnosti vlage in olja — pa tudi
kvalitete olja — v semenih. Kompletno metodo so prevzele
agencije združenih narodov v svoj program za razvoj novih
metod pridobivanja hrane v deželah v razvoju, kar je privedlo
do prodaje instrumentov in postopka v Indijo, Bangladeš in
Iran. Doma je novi postopek v sodelovanju z Institutom za
kukuruz v Novem Sadu in Zemunu omogočil vzgojo novih vrst
žitaric z večjo hranilno vrednostjo v polovico krajšem času
kot s klasičnimi metodami.
Dolgoletno financiranje jedrskih raziskav na Institutu »Jožef Štefan« je omogočilo elektrogospodarstvu, da je ob odločitvi za gradnjo jedrske centrale v Krškem (investicija 4.000
milijone ND) imelo pomoč kvalificiranih strokovnjakov za
obširna predinvesticijska dela, obdelavo varnosti in okolja,
razgovore s tujimi partnerji ter tehnično oceno njihovih
ponudb.
Nadalje so ob raziskovalnem delu na področju fizike
jedra razvili številne pomembne nove aparature, ki so potrebne predvsem v elektronski industriji, procesni tehniki in
nekleamo medicinski diagnostiki, nevrofiziologiji in rehabilitaciji, v elektroniki, geologiji in okolju. Razvita je bila domača standardna instrumentacija in računalniški sistem za
avtomatsko snemanje in obdelavo nuklearno-medicinskih podatkov. Novost predstavlja specialni merilnik funkcije ledvic
v Obliki naslanjača s priključenim lastnim računalnikom. Razvita je bila nova metoda merjenja fluora v zobni sklenini in
uvedena dnevna proizvodnja 18-F za medicinske potrebe. Prenos znanja iz obvladanih področij v eksperimentalni fiziki jedra in elektroniki je dal celo vrsto koristnih naprav za industrijske ter druge potrebe kot npr. procesne računalnike za
ZP Isikro, CAMAC vmesniški sistem za industrijo in medicino,
merilnike akustične emisije. Za preventivo v zobozdravstvu
je pomembna nova metoda določanja globinske porazdelitve
fluora v zobeh, ki temelji na uporabi jedrske reakcije, vzbujene s protoni. Razvita je bila tudi nova metoda določanja
hranljive vrednosti žit in stročnic, ki sloni na analizi žarkov
X vzbujenih s protoni.
Raziskave v meteorologiji so prispevale k boljši aplikaciji
meteorološke dejavnosti za potrebe gospodarstva in urbani
stičnega planiranja.
Meteorološki zavod je uvedel specialne vremenske napovedi, ki omogočajo med drugim tudi ukrepe za preprečevanje
onesnaženja zraka in obrambo pred točo.
Na področju kemije, kemijske tehnologije in biokemije je
bil dosežen bistven napredek v koordinaciji raziskav na institutih s potrebami proizvodnih delovnih organizacij in njih
raziskovalnimi enotami. Kot posledica tega se je večji del
osnovnih raziskav usmeril na problematiko, ki je povezana
s planskimi nalogami industrije. Organska in anorganska sinteza na VTO kemija, kemijskem institutu Borisa Kidriča in
institutu »Jožef Štefan« je dala veliko število novih spojin, ki
najdejo uporabo v farmacevstski in drugih panogah kemične
industrije. Študij korelacij med strukturo molekul in_ njihovimi lastnostmi, osnovan , na sodobnih pristopih teoretične kemije, je usmerjen na farmacevtsko pomembne učinkovine in
V povezavi s sintezo pomeni osnovo za načrtno pridobivanje
novih zdravil. Biosinteza učinkovin (SOZD Lek — Krka, Kemijski institu Borisa Kidriča) in tehničnih surovin (npr.
citronska kislina, Tok) zavzema že pomembno mesto v prozvodnji in ima še velike perspektivne možnosti na osnovi
raziskovalnega dela (KIBK). Med znatne uspehe kemije štejem
razvoj spojin fluora, ki imajo uporabo pri pridobivanju urana
kot jedrskega goriva; sprva teoretsko zanimive spojine fluora
z žlahtnimi plini pa so omogočile sintezo vrste pomembnih
organskih spojin s ksenonovim biofluoridom. Raziskave na
področju keramike rezultirajo v uvedbi novih materialov v
elektroniki. To ni uspeh le kemije, ampak tudi fizike trdne
snovi, ki je z meritvami in teorijo dala osnovo za razvojJ teh
materialov.
'•
'■ ■
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Na področju silikatne kemije je bilo tehnično in tehnološko
vrednotenih več naših naravnih surovin (KIBK). S tem se
nam ponuja možnost, da vsaj na področju nemetalov začnemo
našo industrijo zalagati z domačimi surovinami. Na področju
silikatov je bilo razvitih več lastnih tehnologij, npr. površinsko oplemenitenje azbest cementnih izdelkov, aktivacija domačih bentonitov, izdelava temperaturno obstojnih silikatnih veziv, itd. (KIBK). Študije polimernih snovi, njihove karakterizacije in tehnoloških postopkov izdelave so posredno ali neposredno omogočile širok razvoj te kemijske panoge pri nas.
Delo na nekaterih disperzijah, klejevih in drugih pomembnih
artiklih se je z uspehom uveljavilo v industrijskem obsegu
(KIBK).
Sodobne analitske metode, predvsem instrumentalne, so
bistven spremeljevalec proizvodnje bodisi v iskanju in kontroli surovin in proizvodov bodisi pri spremljanju novih proizvodov v svetu. Tudi pri nas je razvoj instrumentalne analitike ter napor za njeno uvedbo v industrijske kontrolne raziskovalne laboratorije odločno pripomogel k uvedbi zapletenih
tehnologij in kvalitetnih proizvodov na področju vseh proizvodnih branž od metalurgije do živilske industrije. Vse preiskave, posebno geološke, so bile spremljane z obširnimi in
zahtevnimi preiskavami itvalitete materialov.
V zadnjih treh letih je bil dosežen znaten napredek na
področju procesne tehnike in optimizacije tehnoloških procesov z uporabo računalniških metod, kar bo prispevalo k
posodabljanju in racionalizaciji kemične proizvodnje.
Sistematično delo na odpadnih vodah (Kemijski institut
Borisa Kidriča) omogoča kontrolo naših tokov in projektiranje čistilnih naprav, kar je pomemben prispevek k skrbi
za zdravo okolje.
S sredstvi RSS je bila nabavljena sodobna oprema naFNT,
KIBK, IJS ter drugih ustanovah in izdelane metode, ki služijo
osnovnim raziskavam, vzgoji kadra, v veliki meri pa tudi
operativi, ki takih naprav sama ne more nabaviti ne
vzdrževati.
Biologija in druge biotehniške vede so prispevale svoj delež
k poznavanju rastlinstva (vegetacijska karta — gospodarjenje
z gozdovi) in živalstva Slovenije, genetiki in selekciji pomembnih sort rastlin in pasem domačih živali, novim virom
krme in novim tehnologijam v prehrani domačih živali, ki
imajo poseben pomen za varstvo okolja. Čedalje večji teoretski in gospodarski pomen pa dobivajo študije rastlinskih in
živalskih združb (ekologija), ki so privedle do podvojenega
ulova plave ribe in pripomogle k očiščenju slovenske obale.
V okviru geoloških raziskav je bila izdelana osnovna geološka karta Slovenije, ki zajema 75 <Vo površine SR Slovenije.
Kot osnova služi širokemu krogu pri nadaljnjem študiju m
praktičnih delih.
Geološko rudarske raziskave energetskih in mineralnih surovin (kovinskih in nekovinskih) so privedle do odkritja novih
zalog urana, premoga, živega srebra, cinka in svinca, kremenčevih peskov, prodov, kaolina, različnih vrst glin, marmorjev
in gradbenih materialov ter določile tudi ekonomsko eksploaitacijsko vrednost teh surovin.
Regionalne hidrogeološke raziskave so dale osnovo za detajlne raziskave za oskrbo s pitno in industrijsko vodo (M. Sobota, N. mesto, Celje, Koper, Postojna, Sežana, Brežice, Krško)
ter termalnih in mineralnih vod (Radenci, Rogaška, Čatež itd.)
Rudarske raziskave so bile v glavnem usmerjene v reševanje problemov odvodnjavanja krovnih in talninskih plasti
premogovnikov, s čimer bo omogočeno odkopavanje večjih
količin osnovnih energetskih virov. Poleg teh raziskav so zelo
pomembne raziskave procesov drobljenja in mletja ter_ separiranja primarnih surovin, ki omogočajo naj ekonomične j šo
eksploatacijo in izbiro teh izdelavo najprimernejše opreme.
Precejšen del geološko rudarskih raziskav je bil izveden
na gospodarsko manj razvitih območjih SR Slovenije, kjer
je aplikacija rezultatov raziskav pripomogla h gospodarskemu
napredku teh območij.
Rezultati raziskav psihosomatskih obremenitev na delovnih
mestih v rudarstvu so omogočili povečanje produktivnosti dela
in ekonomičnosti poslovanja (pravilno določena doba rotacije
na zdravju škodljivih delovnih -mestih, možnost odpiranja noporočevalec

vih delovišč na osnovi točnejših ocenitev zdravju škodljivih
faktorjev, zmanjšanje števila zastrupitev z živim srebrom v
Idriji).
Za metalurške raziskave je najbolj značilna visoka stopnja
sodelovanja z gospodarskimi organizacijami pri reševanju neposrednih proizvodnih problemov in uvajanju novih tehnologij v proizvodnjo, To se izraža tudi v visoki stopnji združevanja sredstev za te raziskave s strani metalurške industrije.
V zadnjem obdobju je bila uspešno rešena uporaba metalurških sekundarnih surovin, predvsem uporaba teh surovin v
črni metalurgiji (železonosne sekundarne surovine pri pridobivanju cinka), nato v ekstraktivni metalurgiji svinca, živega
srebra in aluminija. Razvita je bila nova tehnologija izdelave
jekla v električnih obločnih pečeh, uvedena industrijska proizvodnja visokokakovostnih jekel po postopku EP2 na osnovi
laboratorijskih in polindustrijskih raziskav (2. Ravne), razvite
so bile nove vrste mikrolegiranih jekel, določene njihove glavne mehanske in tehnološke lastnosti, kar je omogočilo, da
so ta jekla v rednem proizvodnem programu (Ž, Jesenice).
Raziskave na področju mefcalografije in fizike kovin ter
kemijske analitike so omogočile razvoj prej omenjenih novih
vrst jekel in s tem njihovo proizvodnjo v industrijskem obsegu. Tudi raziskave iz področja predelave jekla in barvnih
kovin so reševale probleme iz tekoče proizvodnje.
Opravljena je bila tudi vrsta raziskav za določitev škodljivih emisij pri vrsti metalurških agregatov, s čemer bo omogočeno izvesti vse potrebne mere za njihovo preprečevanje.
Livarske raziskave so omogočile uporabo vrste domačih pomožnih surovin v livarski tehonlogiji (kremenčevi peski, veziva
itd.) ter prispevale k izboljšanju kakovosti najzahtevnejših
ulitkov in zmanjšanju izmečka.
Na koncu je treba omeniti tudi položaj v mednarodni menjavi znanstvenih dosežkov. Brez uveljavljanja v mednarodni
znanstveni publicistiki ni mogoče doseči položaja, ki je potreben za nastopanje v mednarodnih znanstvenih in tehničnih
forumih, s tem pa tudi ne koristi, ki iz tega izhajajo.
Čeprav na področju naravoslovno matematičnih ved v celoti še vedno močno zaostajamo za svetovnim in evropskim
poprečjem, pa smo na nekaterih področjih prodrli v sam
svetovni kvalitetni vrh. Tehniške raziskave obsegajo področje
elektronike, avtomatike, energetike, strojništva, metalurgije,
geologije in rudarstva, gradbeništva in vodnega gospodarstva,
geodezije, tekstilne tehnologije, kemijske tehnologije, živilske
in farmacevtske tehnologije, predelave nafte, celuloze in papirja ter računalništva in informatike.
Težko bi podrobneje našteli posamezne tehnološke dosežke,
ki so rezultat usmerjenega dela na vseh teh področjih. Vsekakor je v najtesnejši soodvisnosti z razvojem znanosti razmah znanstveno intenzivnih gospodarskih panog, kateremu
smo priča v zadnjih letih na Slovenskem (elektronika, farmacevtska industrija, industrija gradbenih elementov itd.).
V gospodarstvu nastaja, kot posledica intenzivnega raziskovalnega dela, cela vrsta razvojno raziskovalnih enot in samostojnih tovarniških institutov (Tomos, Lek, Krka itd.). Tudi
nekateri popolnoma samostojni instituti so vzpostavili najtesnejše programske in delovne kontakte z odgovarjajočimi
industrijskimi panogami (Metalurški institut, Tekstilni insti
tut Maribor, Ekonomski center Maribor. Kemijski institut Borisa Kidriča, Institut »Jožef Štefan« idr.). Značilen je tudi
prodor sodobnih znanstvenih metod v kemijski in živilski
proizvodnji, kar je v veliki meri ravno zasluga Kmetijskega
instituta Slovenije ter Biotehniške fakultete z raziskovalno
postajo v Rodici.
Na področju varstva okolja opravlja pomembno delo za
izbiro ekonomsko in tehnično najbolj upravičenih postopkov
za čiščenje odpadnih vod, kontrolo delovanja čistilnih naprav,
ugotavljanje morebitno nastalih škod in vzgojo kadrov skupina za kemijo, biologijo in tehnologijo voda pri Kemijskem
institutu Boris Kidrič. Ta skupina se kot edina v Sloveniji
interdiscplinamo ukvarja s fiziokemijskimi in biološkimi raziskavami odpadnih voda ter s tehnologijo čiščenja in je tesno
povezana z univerzo, industrijo in vodno gospodarskimi organizacijami. Posebna elektronska skupina dela v sodelovanju
z Meteorološkim zavodom SRS in Vodno skupnostjo Slovenije
na raziskavah in razvoju slovenskega računalniškega merilporočevalec

nega sistema (monitoring) za nadzor okolja. Prvi primeri
merilnih postaj te vrste so že v obratovanju (NE Krško,
Meteorološki zavod SRS, letališče)
Na področju zdravstvenega varstva vodijo raziskave do
domaćih antropometrijskih norm, spremljajo otroka v novih
socioloških pogojih, raziskujejo fiziološke, psihološke in ekološke obremenitve na delovnih mestih in zasledujejo kontaminacijo hrane s pesticidi.
Raziskave na področju vzgoje in izobraževanja potekajo
v okviru sprejetega programa prednostnih raziskav. Temeljni
namen raziskav je pridobivanje novih spoznanj na področju
teorije in prakse vzgoje in izobraževanja, zlasti pa, da s svojimi rezultati prispevajo k večji načrtnosti in uspešnosti
procesov, družbene preobrazbe vzgoje in izobraževanja na
samoupravnih temeljih.
Z združenimi sredstvi je bilo mogoče ustanoviti bazo za
raziskovalni potencial v Sloveniji, npr. vzgojo kadrov, opremo
laboratorijev, obvladanje tehnike dela itd. Ce ne bi RSS
omogočila razvoja instrumentalnih metod (vključno z nabavo
drage opreme), določenih analitskih metod v Sloveniji ne bi
bilo. Gospodarske organizacije — naročniki uslug plačujejo
le čas, potreben za na primer kemijsko analizo vzorca, ne
pa stroškov razvoja metod.
Tako so združena sredstva omogočila razvoj številnih
analitskih metod v kemijskem institutu Boris Kidrič. Laboratorij za plinsko kromatografijo, infrardečo spektroskopijo
in jedrsko magnetno resonanco se je razvil v enega najmočnejših tovrstnih laboratorijev in si pridobil dovolj fundamentalnega in praktičnega znanja, da lahko naredi raznovrstne analize, kakor tudi svetuje pri nabavi aparatur v tovarnah in je mentor pri njihovem delu. Metode laboratorija
so bile s pridom uporabljene pri analizi vzorcev mnogih
tovarn, npr. Sava—Kranj, Color—Medvode, Helios—Domžale,
Etol—Celje. Po večletnem sodelovanju sta postali Sava in
Color stalni pogodbeni sodelavki, medtem ko so med najpogostejšimi občasnimi uporabniki uslug Helios—Domžale,
Zlatorog—Maribor, Donit—Medvode, Kolinska—Ljubljana,
Stol—Celje, Zavod za zdravstveno in tehnično varnost—
Ljubljana.
Einako uspešno deluje, posebno na področju ekoloških
meritev, Institut »Jožef Štefan«, ki ima širok spekter analitičnih metod (vključno 3 nevtronsko aktlvacijsko metodo
in določanjem fluora v zobmi sklenini) in spektrometrij.
Ob uspešnem vključevanju računalništva v proizvodne,
izobraževalne in raziskovalne ter diagnostične procese je
treba poudariti tudi, da je dinamično področje računalništva
mlado in pomanjkanje kadrov predstavlja resno oviro. Zato
je pomemben podatek, da so na projektih in nalogah omogočili do sedaj izvedbo najmanj 36 magistrskih nalog in 10
doktorskih tem iz podrpoja računalništva in informatike.
Vrsta raziskovalnih nalog, ki so bile financirane ali sofinancirane iz združenih sredstev, ni dala pričakovanih
konkretnih rezultatov. Takšna je pač narava raziskovalnega
dela. In vendar tudi v primeru, ko je bilo npr. raziskovalno
delo prekinjeno, ker ni izpolnjevalo, pričakovanj, običajno
ostaja usposobljen kader, ki. znanje uporabi na drugem področju. Karakterističen je primer financiranja študija elektronskih avtomatskih central. V okviru tega sta bila izdelana
protitipa elektronske centrale ATC za 100 priključkov in
povsem računalniška zašnova sistemu EPABX 300, ki je danes že v redni proizvodnji. Raziskave so veliko pripomogle,
da se je ISKRA lahko odločila za nakuip primerne licence
sistema METACONTA 10 C.
V številnih raziskovalnih institucijah ter v nekaterih
razvojnih oddelkih gospodarskih organizacij je RSS omogočila nabavo sodobne laboratorijske in polindustrijske opreme.
Kot primer, ki naj ilustrira pomen nabave opreme v
gospodarski organizaciji, lahko npr. omenimo Razvojno tehnološki institut tovarne Sava—Kranj. Kredit za nabavo
ustrezne opreme je tej organizaciji omogočil razvoj radialne
pnevmatike.
Med aplikativnimi raziskavami, katerih cilj je bil vpeljava
novih postopkov ali izdelkov, lahko ločimo več vrst nalog:
a) raziskovalne naloge, ki so pripeljale do izdelave proto21

tipa, K so ga prevzele v izdelavo gospodarske organizacije; gospodarskih organizacijah. Aplicirani so bili rezultati razdio naloge, ki so pripeljale d'j polmdustrijske proizvodnje skav nipr. za tipizacijo opreme stanovanj, dijaških domov
v raziskovalnih organizacijah;
in gasilske opreme, filtrov za čiščenje zraka ter rezultatov
c) naloge, ki so vpaljale nove postopke ali izdelke v raziskav za uporabo odpadkov nerjaveče pločevine.
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VSEBINA
Namesto predgovora: Deli govora tov. Edvarda Kardelja,
dne 17.2.1977, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
NAMEN GRADIVA
UVOD
Raziskovalna dejavnost
premikov in ciljev
Vidiki obdelave

pogoj za dosego družbenih

1. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST IN DRUŽBENA
VGRAJENOST SISTEMA RSS, PRS IN ORS TER
DRUŽBENOEKONOMSKA VLOGA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI
1.1 Organiziranost sistema raziskovalnih skupnosti
1.2 Raziskovalna dejavnost — odgovornost združenega dela
1.3 Kje je meja med rutinskim delom in raziskovalno
dejavnostjo ter razlike med raznimi vrstami
raziskovalne dejavnosti
1.4 Raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo
1.5 Posledica neupoštevanja specifik raziskovalne dejavnosti
2. IZVAJANJE SISTEMA NAČRTOVANJA IN ZZD
V ODNOSU DO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI,
PROGRAMIRANJE IN FINANCIRANJE

2.1 Planiranje raziskovalne dejavnosti v interesnih
skupnostih in večjih asociaciah združenega dela
2.2 Planiržinje v raziskovalni dejavnosti in povezava
planov združenega dela s programiranjem in
financiranjem prek raziskovalnih skupnosti
2.3 Planiranje v raziskovalnih organizacijah
2.4 Globalni pregled finančnih sredstev za
raziskovalno dejavnost
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3, ORGANIZIRANOST IZVAJANJA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI
3.1 Nekateri podatki
3.2 Razdrobljenost — integracija

12
12
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4. NEKATERA POSEBNA VPRAŠANJA
4.1 Kadri
.
4.2 Materialnofinančni odnos v svobodni menjavi dela
4.3 Oprema
4.4 Medrepubliški in mednarodni odnosi, sodelovanje
z deželami v razvoju
4.5 Vprašanje stimulacije
5. OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV S POSEBNIM
OZIR0M NA UPORABO V PRAKSI
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