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SKUPŠČINA 3R SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Poročilo o spremljanju izvajanja družbenega 

dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju 

kadrovske politike v SR Sloveniji (ESA 397) 

Resolucija o osnovah kadrovske politike v SR Slove- 
niji je naložila komisiji Skupščine SR Slovenije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve, da spremlja 
izvajanje sprejetih stališč in sklepov ter da v ta namen 
zahteva potrebne podatke od republiških in drugih organov 
ter organizacij. Komisija je skupaj s podpisniki družbenih 
dogovorov o kadrovski politiki analizirala uresničevanje ka- 
drovske politike in pripravila skupščini SR Slovenije po- 
ročilo o uresničevanju resolucije. 

Ugotovitev, da so kadri izrednega pomena za nadalj- 
nji družbeni in gospodarski razvoj, zahteva hitrejše iz- 
popolnjevanje kadrovske politike in hitrejše spreminja- 
nje izobrazbene in kvalifikacijske strukture zaposlenih v 
skladu z dolgoročnimi cilji razvoja SR Slovenije in teme- 
lji skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ. Zato je 
potrebno, da se ob vse večjem, uveljavljanju in izvajanju 
delegatskega sistema, delegatskih odnosov in s tem samo- 
upravnega odločanja delovnih ljudi na vseh področjih 
družbenega življenja in na vseh ravneh družbene organi- 
ziranosti, tudi na področju kadrovske politike poglobi 
razpravo in ugotovi dosežke in slabo'sti v. vseh temeljnih 

in drugih organizacijah združenega dela ter družbenopoli- 
tičnih in samoupravnih interesnih skupnosti pri uveljav- 
ljanju družbeno dogovorjene kadrovske politike. 

Odbor za spremljanje družbenega dogovora o obliko- 
vanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji je 
pripravil poročilo o izvajanju družbenega dogovora. Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve je na osnovi tega poročila in ana- 
lize o izvajanju občinskih družbenih dogovorov o kadrov- 
ski politiki izdelala ugotovitve o uresničevanju resolucije 
in predloge za iiadaljnje akcije na tem področju. 

Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti bodo skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami 
v občinah in v republiki razpravljale o predloženih poro- 
čilih o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji 
in o svojih problemih in izkušnjah pri uveljavljanju dru- 
žbeno dogovorjene kadrovske politike. V teh razpravah 
se bodo oblikovali predlogi za izpopolnitev poročila in 
predlogi za hitrejše in doslednejše uveljavljanje kadrovske 
politike v temeljni organizaciji in skupnosti ter na drugih 
ravneh družbene organiziranosti. 

UVOD 
Uveljavljanje razredne so- 

cialistične kadrovske politi- 
ke je bilo vrsto let zapostav- 
ljeno. Zato smo bili tudi na 
tem področju priče nesocia- 
lističnim pojavom kot so: 
tehnokratizem in liberalizem, 
privatizem, birokratizem in 
etatizem, nedemokratično od- 
ločanje v ozkih skupinah in 
podobno, zaradi česar so bi- 
li delovni ljudje odrinjeni 
od neposrednega vpliva na 

oblikovanje in uresničevanje 
kadrovske politike. 

Z okrepljeno idejno-politič- 
no in družbeno akcijo Zve- 
ze komunistov po 21. seji in 
po pismu tov. Tita in Izvrš- 
nega biroja Predsedstva CK 
ZKJ in po sprejetju ustave 
ter po kongresih ZK pa po- 
novno dobiva kadrovska po- 
litika vse pomembnejše me- 
sto v družbenih odnosih in 
v konkretni praksi. Vse bolj 

se uveljavlja spoznanje, da je 
podružbljanje kadrovske po- 
litike, načrtovanje, vzgoja in 
izobraževanje, sistemizacija 
delovnih mest in profilov 
poklicev, obveščanje, skrb za 
varnost pri delu, ustanavlja- 
nje kadrovskih služb itd. se- 
stavni del proizvodnih proce- 
sov in samoupravnih odno- 
sov v OZD, v družbenopoli- 
tičnih skupnostih, SIS in 
družbenih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih. 
Uveljavljanje delovnega člo- 

veka in občana v smislu 
ustavnih načel tudi v kad- 
rovski politiki pa je pogoj 
za hitrejši materialni napre- 
dek družbe in socialističnih 
samoupravnih odnosov. 

Odbor za spremljanje in 
izvajanje družbenega dogo- 
vora o nalogah pri oblikova- 
nju in izvajanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji je 
na osnovi poročil podpisni- 
kov tega družbenega dogo- 
vora pripravil poročilo o 
uresničevanju Resolucije o 



osnovah kadrovske politike 
V SR Sloveniji in družbene- 
ga dogovora v obdobju 1974 
do 1975, ki ga posreduje 
Skupščini SR Slovenije. 

Odbor za spremljanje iz- 
vajanja družbenega dogovo- 
ra je bil konstituiran 18. ok- 
tobra 1974. V enoletnem ob- 
dobju njegovega dela ni bi- 
lo kadrovskih, materialnih in 
organizaci jsko-tehničnih, mož- 
nosti za sistematičen in me- 
todološko oblikovan pristop 
k spremljanju izvajanja druž- 
benega dogovora, niti za uva- 
janje in omogočanje kontro- 
le izvrševanja sprejetih ob- 
veznosti, tako kot to določa 
družbeni dogovor. Ti pogoji 
še sedaj niso v celoti izpol- 
njeni. Podobne pomanjklji- 
vosti so tudi v delu občin- 
skih odborov za spremljanje 
izvajanja družbenih dogovo- 
rov o kadrovski politiki na 
občinski ravni. 

Prav tako je bil ustanov- 
ljen šele v začetku 1975. leta 
Sekretariat za kadrovska 
vprašanja v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije kot 
strokovna služba za obrav- 
navanje vprašanj na področ- 
ju kadrovske politike v SR 
Sloveniji in vodenje kadrov- 
ske evidence, kot to določa 
družbeni dogovor. 

To poročilo je pripravljeno 
na osnovi poročil podpisni- 
kov družbenega dogovora, 
nosilcev nalog in poročil 
skupščin občin ter podatkov 
in dejstev, ki so podana v 
ocenah, statističnih poročilih 
in informacijah drugih pri- 
stojnih dejavnikov. Nekatera 
poročila so bila zaradi od- 
sotnosti sistema spremljanja 
izvajanja nalog zelo posplo- 
šena, brez kvantificiranja po- 
datkov, brez ugotavljanja 
premikov ter brez izpostav- 
ljenih prioritetnih nalog. Pod- 
pisniki so poslali poročila 
po dogovorjenem roku, med 
katerimi so bila tudi nepo- 
polna poročila ali pa jih 
sploh niso poslali. 

Iz poročil podpisnikov 
družbenega dogovora je raz- 
vidno, da so bili v zadnjem 
obdobju, tj. v letu 1974/75, 
doseženi kvantitativni in kva- 
litativni premiki pri uresni- 
čevanju sprejete kadrovske 
politike in da so podpisniki 
in nosilci nalog že sprejeli 
nekatere ustrezne ukrepe za 
uresničevanje sprejetih ob- 
veznosti. Pri uresničevanju 
sprejetih načel kadrovske po- 
litike so sodelovale OZD, 
družbenopolitične skupnosti, 
samoupravne interesne skup- 
nosti, upravni in strokovni 
organi in organizacije, druž- 
benopolitične organizacije, 

zlasti Zveza komunistov in 
Socialistična zveza. 

V skladu z ustavnima do 
ločili prevzema na področju 
kadrovske politike večje na- 
loge zlasti Socialistična zve- 
za delovnega ljudstva, ki tu- 
di že v praiksi dobiva vedno 
večji družbeni vpliv in po- 
staja pomembni nosilec in 
osnovni koordinator kadrov- 
ske politike v aružbi. Nje- 
na učinkovitost je pogojena 
s funkcijo, ki jo v družbi 
ima, katera omogoča najšir- 
še angažiranje delovnih ljudi 
in občanov ter njihovih or- 
ganiziranih socialističnih sil 
pri uresničevanju kadrovske 
politike. Njena učinkovitost 
in naravnanost je pogojena z 
najtesnejšim delovanjem z 
Zvezo komunistov in komu- 
nisti na vseh področjih. Si- 
stem stalnih kadrovskih pri- 
prav na volitve kot stalne 
kandidacijske funkcije je po- 
trdil svojo vrednost in po- 
trebnost, še posebej pri pre- 
teklih volitvah. S stalnimi 
kadrovskimi pripravami na 
volitve, na idejno jasno 
oblikovanih izhodiščih kad- 
rovske politike in utrje- 
nih poteh javnega in de- 
mokratičnega preverjanja 
kadrov, je bilo možno uspeš- 
no izvesti akcijo, v kateri 
smo na odgovorne delegat- 
ske dolžnosti izvolili skupno 
268.874 delovnih ljudi in ob- 
čanov ali slabo četrtino vseh 
volilcev v SR Sloveniji. 

Precejšen uspeh pomeni 
sprejem družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih spora- 
zumov o kadrovski politiki 
v občinah, ker le-ti obvezu- 
jejo delovne ljudi in obča- 
ne, da na osnovi dogovorje- 
nih izhodišč podrobneje sa- 
moupravno urejajo kadrov- 
sko politiko v OZD in pri- 
spevajo k hitrejšemu reševa- 
nju kadrovskih problemov, 
šele s tem je kadrovska po- 
litika dobila nove razsežno- 
sti in je zajela vse delovne 
ljudi in občane. 

Opravljena je bila široka 
družbenopolitična akcija za 
sprejem družbenih dogovo- 
rov o oblikovanju in izvaja- 
nju štipendijska politike v 
SR Sloveniji in samouprav- 
nih sporazumov o štipendi- 
ranju učencev in študentov, 
ki upoštevajo tako kadrov- 
sko usmerjevalni kot social- 
ni vidik. 

Napredek se kaže tudi na 
področju vzgoje in izobraže- 
vanja, razvoj male in celo- 
dnevne šole: sprejetje zako- 
na o visokem šolstvu, inten- 
zivnejša aktivnost za gradnjo 
dijaških in študentskih do- 
mov in usmeritev na mark- 

sistični koncept vzgojnoizo- 
braževalnega sistema. 

Uresničevanje družbenega 
dogovora se kaže tudi v po- 
stopni ustanovitvi strokovnih 
kadrovskih služb na repub- 
liški in občinski ravni ter v 
začetnih pripravah sekretari- 
ata za kadrovska vprašanja 
v Izvršnem svetu za vzpo- 
stavitev enotne kadrovske 
evidence. 

Zal pa napredek na pod- 
ročju izvajanja kadrovske 
politike zmanjšujejo nekate- 
ri postopki in obnašanje po- 
sameznih subjektov, OZD, or 
ganov, organizacij v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, ki se 
kaže v tem, da: 

— nekateri nedosledno 
uresničujejo družbene dogo- 
vore o kadrovski politiki, ki 
se prepočasi in pomanjklji- 
vo uresničujejo v praksa. 

Družbeni dogovor o kad- 
rovski politiki je izpostavil 
naslednje ključne naloge na 
področju izvajanja kadrov- 
ske funkcije, iin sicer: uskla- 
ditev metodologije in krite- 
rijev za oblikovanje sistemi- 
zacije delovnih mest, izdela- 
vo in dopolnjevanje nomen- 
klature poklicev in profilov 
poklicev, načrtovanje kadrov 
ter vzpostavitev enotne kad- 
rovske evidence. 

Resolucija o osnovah kad- 
rovske politike v SR Slove- 
niji obvezuje vse OZD, druž- 
benopolitične in interesne 
skupnosti, da v svojih samo- 
upravnih aktih uveljavijo si- 
stemizacijo delovnih mest in 
s tem zagotovijo možnosti 
ta. stalen dvig izobrazbenega 
in kvalifikacijskega sestava 
delovnih kolektivov, zlasti pa 
izobrazbeno raven vodstvene- 
ga in vodilnega kadra. 

V mnogih OZD še niso ob- 
likovali svojih sistemizacij 
delovnih mest tako, da bi z 
njimi zagotavljali možnosti 
za funkcionalno organizacijo 
in delitev dela ter vsestran- 
ski razvoj sposobnosti in ust- 
varjalnosti delovnih ljudi. Na 
območju 12 občinskih sindi- 
kalnih svetov je bilo v letu 
1973 anketiranih 261 delov- 

— enkatere občine še niso 
sprejele družbenih dogovo- 
rov, 

— nekatere občme še niso 
pristopile k družbenim do- 
govorom o kadrovski politi- 
ki, 

— vzgoja in izobraževanje 
ponekod še nista dovolj tes- 
no povezana z združenim de- 
lom, področje vzgoje in izo- 
braževanja se še vedno ne 
obravnavata v sklopu celot- 
ne kadrovske politike, 

— načrtovanje kadrov in 
izobraževanje je še vedno do- 
kaj pomanjkljivo, 

— mnogo občin m OZD še 
nima organizirane kadrovske 
službe in evidence. 

To so hkrati tudi dolgoroč- 
nejše naloge vseh podpisni- 
kov družbenega dogovora na 
področju kadrovske politike. 

Omenjene naloge so osno- 
va za vodenje načrtne kad- 
rovske politike. Za vsako od 
teh nalog družbeni dogovor 
zavezuje nosilce nalog, ki 
morajo v skladu s svojimi 
pristojnostmi strokovno ob- 
likovati ustrezne metodologi- 
je, spremljati njihovo upo- 
rabo v praksi ter uporabni- 
kom nuditi stalno strokov- 
no pomoč. 

nih organizacij s 151.894 za- 
poslenimi. Med anketiranimi 
organizacijami so imele si- 
stemizacijo le 103 delovne 
organizacije ali 39 odstotkov, 
ki so zaposlovale 55,7 odstot- 
ka vseh zaposlenih v anke- 
tiranih organizacijah. Analiza 
je pokazala eno glavnih po- 
mankljivosti našega kadrov- 
skega programiranja v tem, 
da nam niso znane kvalita- 
tivne potrebe po kadrih. 

Iz poročil skupščin občin 
(spomladi 1975) so ugotovit- 
ve o stanju sistemizacij de- 
lovnih mest v OZD nasled- 
nje: manjše OZD (pod 100 
delavcev) še niso oblikova- 
le in sprejele sistemizacije 
delovnih mest: že oblikovane 
sistemizacije delovnih mest 
so v večini le odraz dejan- 
skega kadrovskega stanja ozi- 

1. SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST, 

1. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST, 
NOMENKLATURE POKLICEV IN PROFILOV 
POKLICEV, DRUŽBENO USMERJANJE 
DELITVE OSEBNIH DOHODKOV 
IN ENOTNA KADROVSKA EVIDENCA 
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roma posnetek obstoječega 
kadrovskega potenciala; še 
veliko je OZD, !n nimajo us- 
klajenih aktov o sistemiza- 
ciji delovnih mest z določili 
družbenega dogovora o kad- 
rovski politiki; sistemizacije 
delovnih mest in njihove 
analitične ocene so bolj po- 
sledica obstoječega sistema 
nagrajevanja, ki pa ni ved- 
no spodbuden. 

Za uskladitev metodologije 
sistemizacije delovnih mest 
je zadolžena Gospodarska 
zbornica Slovenije. Po pro- 
gramih le-te je predvideno, 
da bodo pripravljena osnov- 
na izhodišča za kriterije in 
oblikovanje sistemizacij de- 
lovnih mest, preverjanje me- 
todologije in kriterijev, m- 

štruktaža in pomoč OZD že 
v letošnjem letu. 

Za področje družbenih de- 
javnosti podpisniki še niso 
opravili nalog iz družbenega 
dogovora. Le za področje re- 
publiške javne uprave je re- 
publiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
in proračun v letošnjem letu 
oblikoval enotno metodologi- 
jo in kriterije, po katerih so 
vsi republiški upravni orga- 
ni oblikovali sistemizacijo 
delovnih mest. 

OZD naj sprejmejo svoje 
sistemizacije delovnih mest 
ne glede na velikost in šte- 
vilo zaposlenih, uskladijo pa 
naj jih s sprejeto enotno me- 
todologijo do konca 1976. le- 
ta. 

1.2. Nomenklatura poklicev in profilov 
poklicev 

Splošni družbeni pomen 
nomenklature poklicev se ka- 
že pri ugotavljanju potreb 
po poklicih, pri poklicnem 
usmerjanju mladine in od- 
raslih, pri načrtovanju kad- 
rov, pri vrednotenju dela gle- 
de na različna potrebna zna- 
nja za posamezne poklice, 
pri programiranju izobraže- 
vanja, pri izdelavi predmet- 
nikov ter učnih načrtov, ka- 
kor tudi pri statistični obde- 
lavi podatkov. Enotna no- 
menklatura poklicev in pro- 
filov poklicev se upošteva 
zlasti pri oblikovanju siste- 
mizacij delovnih mest. 

Pri oblikovanju nomenkla- 
ture in profilov poklicev je 
bilo storjenega veliko, saj so 
za skoraj vse panoge v go- 
spodarstvu izdelane nomen- 
klature in čez 300 profilov 
poklicev. 

1.3. Načrtovanje kadrov 

Načrtovanje kadrov in izo- 
braževanje kot sestavni del 
celotne politike razvoja SR 
Slovenije je bilo v preteklo- 
sti zanemarjeno, še vedno 
nima mnogo OZD izdelanih 
letnih in srednjeročnih kad- 
rovskih načrtov, ni enotnega 
načrtovanja kadrov, kadrov- 
ski načrti se premalo upo- 
števajo v poslovni politiki in 
razvojnih programih OZD, 
niti ni ustrezno oblikovane 
metodologije za načrtovanje 
kadrov. 

Zaradi tega se kažejo kad- 
rovski deficiti na posamez- 
nih področjih dejavnosti, 
v strukturni neusklajenosti 

kadrov in v ekstenzivnem 
zaposlovanju. 

Eden od ciljev in nalog 
kadrovske politike je zmanj- 
ševanje kadrovskih deficitov 
Tako na primer na področ- 
ju vzgoje in izobraževanja 
primanjkuje več tisoč peda- 
goških delavcev" na vseh rav- 
neh vzgoje in izobraževanja, 
v občinskih in republiških 
upravnih organih primanj- 
kuje 1426 strokovnih delav- 
cev, na področju zdravstva 
in socialnega varstva pri- 
manjkuje 468 zdravnikov in 
1969 medicinskih sester. Kad- 
rovski deficiti so opazni tu- 

di v drugih panogah dejavno- 
sti. 

Izredno pomembna naloga 
za realizacijo načrtov o sred- 
njeročnem in dolgoročnem 
razvoju SR Slovenije je spre- 
minjanje strukturnih neuskla 
jenosti kadrov na področju 
gospodarstva in hkrati s tem 
tudi strukturne neusklajeno- 
sti med ponudbo in povpra- 
ševanjem po strokovnih de- 
lavcih. 

Podpisniki ocenujejo, da 
so še prevelike razlike med 

zahtevano in dejansko izo- 
brazbo zaposlenih in meni- 
jo, da se to razmerje po 
zadnjem popisu v letu 1972 
ni bistveno izboljšalo. 

Celotna izobrazbena struk- 
tura zaposlenih v gospodar- 
stvu naj bi bila v letih 1975 
in 1980 po podatkih iz anke- 
te Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje < »Pro- 
gram razvoja 1976—1980 po 
minimumu kazalcev TOZD«) 
naslednja: 

Stopnja izobrazbe 
% zaposlenih 

1975 1980 

Delovna priučitev do 1. leta 
Poklicna šola 
Srednja šola 
Višja šola 
Visoka šola 

55,4 
30,1 
10,6 

1,9 
2,0 

51.7 
31.8 
11,5 
2,5 
2,5 

Skupnost za zaposlovanje 
SR Slovenije naj v prihod- 
nje v sodelovanju z drugi- 
mi podpisniki pospeši izde- 
lavo enotnih nomenklatur po- 
klicev in profilov poklicev, 
zlasti za področje družbenih 
dejavnosti. 2e sprejete no- 
menklature bo morala sprem- 
ljati in dopolnjevati glede 
na razvoj in nastajanje no- 
vih poklicev. 

Zaradi izrednega pomena 
usklajenosti izdei&ve in upo- 
rabe nomenklature poklicev 
za celotno območje SFRJ 
(glede na načrtovanje kad- 
rov, zaradi migracije delov- 
nih ljudi med republikami 
in pokrajinami itd.) naj Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije daje pobude za tovrst- 
no uskladitev in uporabo 
enotne nomenklature pokli- 
cev na celotnem območju 
SFRJ. 

Neugodna izobrazbena 
struktura zaposlenih, ki je 
med drugim tudi posledica 
odsotnosti dolgoročne kad 
rovske politike, ekstenzivne 
politike zaposlovanja ter ne- 
ustrezne opremljenosti de- 
lovnih mest, ne zagotavlja 
potrebnih pogojev za bistven 
premik k intenziviranju druž- 
benega razvoja. 

Delovni kolektivi se še 
zmeraj usmerjajo k širjenju 
proizvodnje z zaposlovanjem 
novih v glavnem nekvalifici- 
ranih ta polkvalificiranih de 
lavcev. Zato je stopnja rasti 
zaposlenih večja za 2,6 od- 
stotka od načrtovane in zna- 
ša v prvem polletju 1975. le- 
ta 5,6 odstotka, kar je naj- 
višji porast v zadnjih dese- 
tih letih. 

Poleg visokega priliva pri- 
učenih delavcev v strukturi 
novih zaposlitev je z vidika 

kadrovskih potreb struikture 
dela in izkoriščenosti strokov- 
nih kadrov še i'asfci neustre- 
zno razmerje .ned diplomanti 
višjih in visokih šol, ki znaša 
1,5:1,0. 

Za odpravljanje navedenih 
in drugih nesorazmerij v 
kadrovskih resursih je po- 
membno, da delovni ljudje 
in samoupravni organi v 
sleherni OZD ob obravnavi 
m ob odobravanju razvojnih 
ta investicijskih programov 
zahtevajo, da le-ti vsebujejo 
del, ki zadeva načrtovanje 
kadrov. Načrtovanje kadrov 
zahteva v prihodnje usklaje- 
no akcijo vseh nosilcev na- 
črtovanja, njihovo medseboj- 
no povezanost že v fazi na- 
stajanja načrtov, usklajevanje 
proizvodnih programov in 
družbenih dejavnosti, progra- 
mov razvoja kadrov in za- 
poslovanja. 

1.4. Družbeno usmerjanje delitve osebnih 
dohodkov 

Ustava natanko opredelju- 
je materialni položaj delov- 
nega človeka v vseh dejavno- 
stih procesa družbene rep- 
rodukcije. Njena osnovna in- 
tencija je načelo nagrajeva- 
nja po delu Birnma načelo 
»za enako delo — enak oseb- 
ni dohodek«. Zaradi zanika- 
nja družbenega značaja dela 
dohodka in odsotnosti in- 
strumentarija družbenega 
usmerjanja delitve -dohodka 
in osebnih dohodkov je v 
preteklosti prihajalo do nev- 
zdržnih razlik v delitvi oseb- 
nih dohodkov. S samouprav- 
nim sporazumevanjem o raz- 
porejanju dohodka in delit- 

vijo osebnega dohodka smo 
hoteli predvsem vzpostaviti 
odnose med nagrajevanjem 
in družbenim značajem do- 
hodka, ki je posledica druž- 
bene lastnine produkcijskih 
sredstev in družbenega zna- 
čaja dela. 

Aktivnost sindikatov kot 
nosilcev družbenega usmerja- 
nja delitve osebnih dohod- 
kov je bila v preteklem ob- 
dobju zelo obsežna. Na to 
kažejo podatki, da je bilo 
doslej obravnavanih 54 sa- 
moupravnih sporazumov od 
bodočih 67 in 14 območnih 
družbenih dogovorov od bo- 
dočih približno 60. Sindikat 
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ti ugotavljajo, da se število 
udeležencev, ki niso spošto- 
vali določil samoupravnih 
sporazumov v zadnjem ob- 
dobju ne povečuje, temveč 
stagnira na 300 udeležencih, 
kar ocenjujejo kot pozitivno. 
Kot negativno pa ocenjujejo 
dokaj neprizadet odnos skup- 
nih komisij udeležencev do 
analitične ocene teh pojavov. 
Posledica takega odnosa se 
kaže v ralativno redkih pri- 
merih, ko so komisije ude- 
ležence proglasile za kršilce 
dogovorjenih osnov in me- 
ril. Stimuliranje v OZD ne 
more biti element upravlja- 
nja z ljudmi, ampak je lah- 
ko le dogovor združenih pro- 
izvajalcev, kako usmerjati in- 
dividualno dejavnost v skla- 
du z interesi celotne delovne 

Uvedbo enotne kadrovske 
evidence določa Resolucija o 
osnovah kadrovske politike v 
SR Sloveniji. Družbeni do- 
govor pa določa namen evi- 
dence, to je spremljanje, evi- 
dentiranje in tekoče posredo- 
vanje podatkov o kadrovski 
bazi za potrebe uporabnikov 
iz vrst samoupravnih, druž- 
benopolitičnih, upravnih m 
drugih organov. Našteti or- 
gani bodo še vnaprej imeli 
svoije ožje ali širše kadrov- 
ske evidence za lastne spe- 
cifične potrebe. Kadrovska 
evidenca naj bi služila tudi 
analitično kadrovski obdela- 
vi oziroma za izdelavo kad- 
rovskih analiz (definiranje 
potreb po kadrih, načrtova- 
nje razvoja kadrovskih struk- 
tur, izobraževanje kadrov, 

Družbeni dogovor nalaga 
podpisnikom preoblikovanje 
družbene vloge vzgoje in izo- 
braževanja. Naloge na tem 
področju so že tako obsežne, 
da bo potrebna organizirana 
in sistematična strokovna in 
samoupravna politična akcija, 
tako znotraj vzgojnoizobra- 

skupnosti in celotne družbe. 
Pri tem je treba opozoriti, 
da bi morale OZD razvijati 
tudi nematerialne vidike sti- 
muliranja. 

Bodoča aktivnost sindika- 
tov bo usmerjena predvsem 
na analizo delovanja seda- 
njih sporazumov, odkrivanje 
pomanjkljivosti, in na osno- 
vi teh ugotovitev tudi do- 
grajevanje »tališč za bodoče 
urejanje dohodkovnih odno- 
sov v združenem delu. Ures- 
ničevanje začrtane družbeno- 
ekonomske politike zahteva, 
da postane stalna naloga sin- 
dikatov spremljanje izvaja- 
nja samoupravnih sporazu- 
mov zaradi ocene, če so re- 
zultati njihovega delovanja 
družbenoekonomsko in poli- 
tično sprejemljivi. 

merjenje uspešnosti kadrov, 
ugotavljanje primanjkljaja 
določenih profilov itd.). 

Pripravljalna dela za for- 
miranje kadrovske evidence 
potekajo že več let v zelo 
širokem in odgovornem kro- 
gu in so sedaj v zaključni 
fazi. 

Po sklepu seje Koordina- 
cijskega odbora za kadrov- 
ska vprašanja pri Republiški 
konferenci SZDL Slovenije 
19. 6. 1975 in na podlagi 69. 
seje Izvršnega odbora RK 
SZDL Slovenije, ki je raz- 
pravljal o kadrovski eviden- 
ci in v osnovi sprejel pred- 
log evidenčnega lista, je Se- 
kretariat za kadrovska vpra- 
šanja pristopil k izdelavi 
predloga evidenčnega lista. 

ževalne dejavnosti, kot tudi 
v celotnem združenem delu. 
Potrebe po zboljšanju izo- 
brazbene strukture delavcev 
na vseh področjih nam kaže- 
jo, da bo treba hitreje ures- 
ničiti možnosti in sprejeti 
ukrepe za znatno povečanje 
učinkovitosti vzgoje in izo- 
braževanja. 

v osnovni šoli in vse večje- 
ga zajemanja otrok v podalj- 
šano bivanje. Vsa ta prizade- 
vanja se' izražajo -v zmanj- 
ševanju generacijskega osipa 
v osnovni šola, ki je leta 
1974/75 znašal okoli 25 
odstotkov. Kljub doseženim 
uspehom je treba v nasled- 
njem obdobju še v večji me- 
ri zagotavljati pogoje za 
maksimalni razvoj vseh spo- 
sobnosti otrok z njihovim 
vključevanjem v predšolsko 
varstveno dejavnost, z raz- 
vijanjem celoletne male šole 
in z zagotavljanjem izenače- 
vanja možnosti za vzgojno- 
izobraževalno dejavnost vseh 
otrok v celodnevni šoli, ki 
jo je treba razviti v vsej 
Sloveniji, kot tenleljnega no- 
silca sodobnega izobraževa- 
nja in vzgoje v samoupravni 
socialistični družbi. 

V razpravi je koncepcija 
za prvo fazo usmerjenega 
izobraževanja kot pomem- 
ben element kompletne zas- 
nove reforme vzgoje in izo- 
braževanja. Pomembno je 
prizadevanje za bolj učinko- 
vit in bolj racionalen način 
izobraževanja s pospeševa- 
njem integracijskih procesov, 
kjer so za to možnosti in 
kjer takšna integracija vodi 
k novi in boljši kvaliteti pe- 
dagoškega dela ter k večjim 
vzgojnoizobraževalnim rezul- 
tatom. Tako so se že v le- 
tu 1975 izoblikovali številni 
šolski centri, ki združujejo 
različne stopnje in oblike 
vzgojnoizobraževalnega . dela 
in s tem omogočajo večjo 
povezanost med njimi in jim 
dajejo možnost za prehode 
v skladu z družbenimi po 
trebami. V skladu s policen- 
tričnim razvojem srednjega, 
višjega in visokega šolstva je 
pomembno ustanavljanje di- 
slociranih enot in oddelkov 
srednjih, višjih in visokih šol 
na manj razvitih in mejnih 
območjih. 

Na marksistični idejni us- 
merjenosti vzgoje in izobra- 

ževanja so v zadnjem času 
doseženi premiki. Na vseh 
srednjih šolah je uveden 
predmet »samoupravljanje 
s temelji marksizma«, na vi- 
sokih šolah pa sklop pred- 
metov pod skupnim nazivom 
»temelji marksizma« (temelji 
filozofije, temelji politične 
ekonomije, temelji sociologi- 
je in politologije). Nedvom- 
no samo z uvedbo teh pred- 
metov ne rešujemo v celoti 
marksistične idejne usmerje- 
nosti vzgoje in izobraževa- 
nja, temveč jo moramo ures- 
ničevati v vseh predmetih in 
v vseh dejavnostih vzgojoiz- 
braževalnega procesa. 

Samoupravno organiziranje 
usmerjenega izobraževanja v 
okviru posebnih izobraževal- 
nih skupnosti je doslej po- 
časi potekalo kar kaže na 
odtujenost teh področij izo- 
braževanja od družbene ba- 
ze. 

V okviru skupnih prizade- 
vanj visokošolskih organiza- 
cij združenega dela je po- 
memben novi zakon o vi- 
sokem šolstvu, ki naj tesne- 
je poveže visoke in višje šo- 
ie z združenim delom, pos- 
peši samoupravno povezova- 
nje med posameznimi upo- 
rabniki in izvajalci študij- 
skega in raziskovalnega dela 
ter omogoči uveljavljanje 
študentov kot enakopravnih 
sodelavcev v pedagoškem in 
samoupravnem procesu. 

V zadnjem času visokošol- 
ski zavodi posvečajo vse več- 
jo skrb učinkovitosti in ra- 
cionalnosti izobraževanja, da 
bi se sikrajšaiio trajanje štu- 
dija, ki na visokih šolah tra- 
ja poprečno 6,4 let (podatek 
iz leta 1972) in na višjih 
šolah 3,7 let. Tudi število 
diplomiranih s .ušateljev se 
je v sedanjih treh letih na 
visokih in višjih šolah v Slo- 
veniji občutno zvišalo, kar 
je razvidno iz statističnih 
podatkov Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko za 1. pol- 
letje 1975: 

1.5. Enotna kadrovska evidenca 

2. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

2.1. Preobrazba sistema vzgoje   
in izobraževanja 1972 

Na področju predšolske program male šole, ki zaje- 1973 
vzgoje in osnovnošolskega 
izobraževanja se kažejo us- 
pehi v postopnem povečanju 
zajetja otrok v vzgojnovar- 
stvene zavode, vključitvi v 

ma v krajših oblikah 90 od- 
stotkov otrok oziroma 30 od- 
stotkov otrok v celoletni ma- 
li šoli, v kvalitetni rasti 
vzgojnoizobraževalnega dela 

1974 

1975 (oid 1.1, do 30. 6.) 

Diplomanti 
visokih šol 

1.235 

1.459 

1.615 

880 

Diplomanti 
viišjiti šal 

1.609 

1.847 

1.406 

a.770 
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Univerzi v Ljubljani in Ma- 
riboru naj prevzameta inici- 
ativo za stalno dopolnilno iz- 
obraze van je vodilnih in stro- 
kovnih kadrov. 

Sodobno programiranje 
vzgoje in izobraževanja (kot 
to določa družbeni dogovor) 
mora zagotoviti, da se s stal- 
nim izobraževanjem omogoča 
uspešnejše uveljavljanje de- 
lavcev pri samoupravljanju 
ter pri izkoriščanju dosežkov 
znanosti. Iz poročil podpis- 
nikov družbenega dogovora je 
razvidno, da je izobraževanje 
ob delu pri nas v kvantita- 
tivnem porastu. Nekateri ne- 
gativni pojavi pri izobraževa- 
nja glede na družbene po- 
trebe sistemsko neurejeno fi- 
nanciranje te dejavnosti, od- 
dvojenost izobraževanja ob 
delu od šolskega sistema, pre- 
majhna strokovna pomoč iz- 
obraževanju odraslih, zane- 
marjanje družbenega in 
in marksističnega izobraževa- 
nja in ponekod komerciali- 
zem, kljub nekaterim rešit- 
vam, predvsem v razvitih or- 

Pomanjkanje pedagoških 
kadrov že dalj časa ovira kva- 
litetni napredek skoraj vseh 
vrst in stopenj izobraževanja, 
še zlasti zato, ker bomo za 
uresničenje reformnih priza 
devanj potrebovali ne le več 
pedagoških delavcev, temvef 
tudi marksistično usmerjene 
pedagoške delavce. 

Načrt usposabljanja vzgoji- 
teljic, ki ga je pripravil Za- 
vod za šolstvo SR Slovenije 
se le postopoma uresničuje in 
lahko pričakujemo, da bo 
vzgojnovarstveno področje do 
leta 1980 dobilo ustrezno šte- 
vilo strokovnih kadrov. 

V osnovnih šolah trenutno 
primanjkuje 2227 učiteljev. Za- 
radi upokojitev in odhodov iz 
šol bomo v naslednjih petih 
letih morali pridobiti 2000 no- 
vih učiteljev, za uvedbo celo- 
dnevne šole v vsej republiki pa 
bi potrebovali še 2600 učite- 
ljev. To pomeni, da je potreb- 
no pridobiti 6827 učiteljev. 

Sistem izobraževanja učite- 
ljev za srednje šole je treba 
temeljito preučiti in zagoto 
viti zadostno število profilov 
pedagoškega kadra, ki ga po- 
trebujejo srednje šole. V zve- 
zi s tem je potrebno izbolj- 
šati izobrazbeno strukturo pe- 
dagoških delavcev na teh šo- 
lah. Od celotnega števila uči- 
teljev na srednjih šolah ima 

ganizacijah za izobraževanje 
odraslih (delavskih univer- 
zah, zavodih in izobraževal- 
nih centrih), zahtevajo kvali- 
tetne spremembe in konkreti- 
zacijo načela, da je izobraže- 
vanje ob delu nujen element 
enotnega in celovitega vzgoj- 
noizobraževalnega sistema. 

Mnoge OZD že skrbijo za 
trajno izobraževanje svojih 
delavcev (delavcem, ki se izo- 
bražujejo, zagotavljajo do- 
pust, plačano šolnino, prevoz 
in popolno nadomestilo oseb- 
nega dohodka). Nekatere 
OZD pa še vedno gledajo na 
izobraževanje delavcev kot 
na njihovo »privatno« aktiv- 
nost, ne pa kot dejavnost, ki 
prispeva k razvoju OZD, 
hkrati pa tudi k vsestran- 
skemu sazvoju osebnosti. 

Preobrazba vzgojnoizobra- 
ževalnega sistema zahteva od 
podpisnikov družbenega do- 
govora še nadaljnje dopolnit- 
ve, upoštevaje predvsem dol- 
goročne kadrovske potrebe iz 
načrtov razvoja gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti. 

namreč kar 22 odstotkov uči- 
teljev le srednjo izobrazbo, 
24 odstotkov pa višjo izobraz- 
bo. Približno 20 odstotkov 
učiteljev bo do leta 1980 ime- 
lo pogoje za upokojitev. Pri 
obstoječem stanju manjka 
400 učiteljev, neustrezno za- 
sedenih je 1.700 delovnih 
mest, 1200 učiteljev bo po- 
trebnih za nadomestitev. Gle- 
de na to bo do leta 1980 po- 
trebnih 3300 novih učiteljev. 

Tudi na visokošolskih zavo 
dih so nujno potrebne in bi- 
stvene kadrovske osvežitve, 
saj je po podatkih ljubljan- 
ske univerze kar 84 odstot- 
kov rednih profesorjev sta- 
rejših od 50 let, 44,4 odstot- 
ka pa preko 60 let. Več kot 
50 let ima tudi 45 odstotkov 
izrednih profesorjev, 23 od- 
stotkov docentov in 10 od- 
stotkov asistentov. 

V zvezi z nalogami o stal- 
nem dotoku in izobraževa 
nju pedagoških delavcev se 
je na pobudo IK predsedstva 
CK ZKS pričela družbenopo- 
litična akcija za povečanje 
vjiisa v vse vrste šol, ki izo- 
bražujejo pedagoške delavce 
Po podatkih, zbranih v juliju 
1975 se je v prvi razred gim- 
nazije pedagoške smeri in 
vzgojiteljske šole vpisalo 27 
odstotkov učencev več kot v 

preteklem letu. Tudi visoke 
in višje šole nepedagoških 
smeri bodo morale v prihod- 

2, 3. Štipendiranje 

Štipendiranje je ena te- 
meljnih oblik uresničeva- 
nja družbenega dogovora o 
kadrovski politiki. Zaradi ve- 
likih pomanjkljivosti v druž- 
benem dogovoru o štipendi- 
ranju, ki je bil sprejet leta 
1970, ko smo pričeli urejati 
štipendijsko politiko na osno- 
vah dogovarjanja in sporazu- 
mevanja, je bil v letu 1974 
sprejet nov družbeni dogovor 
o štipendiranju. Hkrati s 
sprejemom tega družbenega 
dogovora je odbor udeležen- 
cev dogovarjanja objavil tu- 
di predlog samoupravnega 
sporazuma o štipendiranju 
kot akt, ki naj ga sklenejo 
vsi štipenditorji. Dogovor je 
bil podpisan na prvem zboru 
podpisnikov oktobra 1974. le- 
ta, takrat je bil tudi imeno- 
van odbor podpisnikov tega 
dogovora. 

Uveljavljanje samoupravnih 
sporazumov in družbenega 
dogovora o štipendiranju so 
spremljale že takoj v začetku 
številne težave. Tako so ne- 
katere občine in OZD zavla- 
čevale s podpisovanjem teh 
sporazumov; nekatere OZD, 
ki so sporazum podpisale, ne 
odvajajo sredstev v štipendij- 
ske sklade; kadrovske službe 
pri skupščinah občin ne opra- 
vljajo svojega dela tako kot 
bi morale; temeljna vredna 
ta družbenega dogovora o šti- 
pendiranju — solidarnost ni 
zaživela; občinske komisije 
podpisnic samoupravnega spo- 
razuma so nemočne proti po- 
sameznikom, skupinam in- 
OZD, ki skušajo načela spo- 
razuma izigrati ali zaobiti. 

Vse družbenopolitične orga 
nizacije v republiki so obrav- 
navale izvajanje samouprav 
nega sporazuma o štipendij- 
ski politiki in so izdelale pro- 
grame svojega dela za uvelja- 
vljanje le-tega. Politična ak 
cija med delavci in občani je 
bila uspešna in je samouprav- 
ne sporazume podpisala veči- 
na delavcev v TOZD. S tem 
je bilo omogočeno solidar- 
nostno prelivanje združenih 
sredstev v občine, ki svojih 
potreb ne norejo pokrivati. 

Ob taki podpori in enotnih 
prizadevanjih je lahko komi- 
sija podpisnic sporazuma o 
štipendiranju na ravni repub- 
like sprejela nekaj sklepov, 
s katerimi naj bi dokončno 

nje posvetiti večjo pozornost 
usmerjanju in vzgoji kadrov 
za pedagoške poklice. 

razrešili vprašanja izpolnjeva- 
nji obveznosti in zlasti soli- 
darnosti na področju štipen- 
diranja iz združenih sredstev. 
Med kratkoročnimi ukrepi je 
bilo najbolj pomembno za- 
časno solidarnostno preliva- 
nje sredstev za štipendiranje, 
med sistemskimi ukrepi pa 
pooblastila SDK, da v sklo- 
pu vseh zakonskih in pogod- 
benih obveznosti obravnava 
tudi prispevek za štipendira- 
nje. 

Kljub temu, da je nova šti- 
pendijska politika premagala 
največje ovire, je vendarle 
treba opozoriti na naslednja 
dejstva: 

— odzivi na razpis kadrov- 
skih štipendij iz skladov v 
samoupravnih interesnih 
skupnostih in v delovnih or- 
ganizacijah so le deloma us- 
pešni, ker se mladi očitno ne 
želijo pogodbeno vezati s 
konkretno OZD, 

— močno se je povečal pri- 
liv v tako imenovane druž- 
boslovne smeri, čeprav vsi 
poklici niso enako deficitar- 
ni (npr. pedagoška matema- 
tika in fizika je najbolj de- 
ficitaren poklic, pa je šte- 
vilo prijav minimalno); za ta- 
ko stanje sta dva razloga: 
neusklajenost poklicnih odlo- 
čitev s kadrovskimi potreba- 
mi in sistem izobraževanja, 
ki dopušča vpis brez predno- 
sti selektivnih metod, 

— v sedanjem položaju po- 
klicno usmerjanje ne more iz- 
polnjevati svojih nalog, saj 
nima v rokah ustreznih spre- 
mljajočih instrumentov in 
predpogojev. 

V prvi polovici 1975. leta 
je bilo poleg 25.000 kadrov- 
skih štipendij še 12.000 šti- 
pendij iz združenih sredstev, 
5.000 učencem in študentom, 
ki so prejemali nagrade iz 
učnega razmerja oziroma kad- 
rovske štipendije, pa so bile 
izplačane razlike iz združe- 
nih sredstev. Od 93.000 učen- 
cev srednjih šol in študentov 
prejema štipendijo 67.000 
učencev in študentov oziroma 
72 odstotkov. 

Obenem ugotavljamo pc* 
rast kadrovskih štipendij v 
primerjavi z letom 1974 (za 
4.000) in iz združenih sredstev 
(za 3.000), pri čemer niso 
vštete razlike iz združenih 

2. 2. Kadrovanje in izobraževanje 
pedagoških delavcev 
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3. ORGANIZIRANOST KADROVSKIH 
SLUŽB IN IZOBRAŽEVANJE 
KADROVSKIH DELAVCEV 

sredstev, ki jih prejemajo 
učenci in študenti s kadrov- 
skimi štipendijami oziroma 
z učnimi pogodbami. 

V prihodnjem obdobju bo 
treba zaostriti odgovornost 
vseh podpisnikov samouprav 
nega sporazuma o štipendi 

Družbeni dogovor o kad 
rovski politiki obvezuje pod- 
pisnike, da se bodo zavzeli 
za poglobljeno in sitematič- 
no izvajanje družbenega izo- 
braževanja zlasti članov sa- 
moupravnih organov in de- 
legacij. 

Da bi napravili kvaliteten 
skok tudi na področju druž- 
benega izobraževanja, je pred 
sedstvo CK ZKS na svoji 15. 
seji sprejelo stališče in tudi 
obveznost za takojšnje ob- 
likovanje celotnega sistema 
družbenopolitičnega usposab- 
ljanja delavcev-občanov. 

Sistem družbenopolitičnega 
usposabljanja In izobraževa- 
nja mora postati temelj, na 
osnovi katerega bodo graje- 
ni vsi programi in učni na- 
črti in na osnovi katerega bo 
potekalo osveščanje delavske 
ga razreda. Idejnopolitična 
razgledanost je potrebna de 
lovnim ljudem tako kot stro- 
kovno znanje za uspešno op- 
ravljanje nalog na delovnih 
mestih. Širjenje družbenoeko- 
nomskih in političnih znanj 
bo ustvarjalo možnosti za 
odpravo elementov razredne- 
ga družbenoekonomskega in 
drugih oblik odtujevanja, ka- 
kor tudi delitve dela na fizič- 
no in umsko delo. 

V enotnem sitemu se preko 
koordinacije za družbenopoli- 
tično usposabljanje in izobra 
ževanje ■ pri SZDL v republi- 
ki in občini zagotavlja pove- 
zovanje družbenega izobraže 
vanja v republiki in občini 
v enoten in smotrn sistem. 

V republiki se v sistem po- 
vezujejo! Fakulteta za soci- 
ologijo, politične vede in no- 
vinarstvo, in diruge fakultete s 
svojimi programi družbenopo- 
litičnega izobraževanja, Mark 
sistični center, Politična šola 
CK ZKS, Zveza delavskih 
univerz Slovenije, izobraže- 
valni centri družbenopolitič 
nih organizacij, center za izo- 
braževanje pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, Zavod za 

ranju tako, da bodo delavci 
v vsaki OZD celovito sezna- 
njeni z določili in možnostmi 
štipendijske politike in da 
bodo vodstvene strukture za 
gotovile dosledno uresničeva- 
nje samoupravnih sporazu- 
mov o štipendiranju. 

šolstvo in druge organizacije 
s tega področja. 

V občini pa se povezujejo 
izobraževalni centri, dedarc- 
ske univerze, družbenopolitič- 
ne organizacije in razna društ- 
va. Družbeni dogovor o kad- 
rovski politiki določa nosilce 
nalog za sprejem morebitnih 
ukrepov za izvajanje družbe- 
nega dogovora o družbenem 
izobraževanju v SR Sloveniji. 
Zveza delavskih univerz Slo- 
venije je v sodelovanju z druž- 
benopolitičnimi organizacija- 
mi v letošnjem letu izdelala 
programe, za najnujnejše po- 
trebe družbenega izobraževa- 
nja, in sicer: za delegate v 
skupščinah, za delegate v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, za sindikalne poverje- 
nike, za novosprejete delav- 
ce, več programov za ZK, 
za organe samoupravne de- 
lavske kontrole, za mladino 
(šole za življenje) in za star- 
še mladostnikov. 

V zadnjem času ugotavlja- 
jo povečan >bseg družbene- 
ga izobraževanja na vseh de- 
lavskih univerzah, kar doka- 
zujejo podatki o usposablja- 
nju samoupravljalcev preko 
delavskih univerz. V izobra- 
ževalni sezoni 1973/74 je bi- 
lo organiziranih 1.048 semi- 
narjev in političnih šol z 
41.220 udeleženci, kar pomeni 
močan kvantitativni porast 
glede na prejšnje sezone, saj 
je bilo v izobraževalni sezoni 
1971/72 organiziranih le 417 
oblik s 17.418 udeleežnci. Tu- 
di predavanj s področja druž- 
benega izobraževanja je v 
primerjavi s prejšnjima šol- 
skima letoma več, saj so v 
letu 1973/74 delavske uni- 
verze organizirale skupaj 
4.393 predavanj s 177.608 ude- 
leženci. 

Učinek družbenega izobra- 
ževanja je težko ugotoviti, 
ker vsi rezultati ne pridejo 
takoj do izraza, pač pa ved- 
no koristijo kot akumulirana 
dispozicija za vedno novo 
kvaliteto v množičnosti druž- 
benega izobraževanja. 

Organiziranje in razvijanje 
kadrovskih služb v Sloveniji 
ne poteka tako, kot je pred- 
videno v resoluciji in druž- 
benem dogovoru o kadrovski 
politiki. Iz poročil podpisni- 
kov družbenega dogovora in 
odgovorov skupščin občin je 
razvidno, da razvoj kadrov- 
skih služb v OZD in družbe- 
nopolitičnih skupnosti še ved- 
no zaostaja za razvojem dru- 
gih strokovnih služb. Najpo- 
gostejši razlogi zaostajanja so: 
premajhna družbena afirma- 
cija in družbena podpora za 
delo teh služb, neenakoprav- 
no obravnavanje kadrovskih 
služb, pomanjkanje ustreznih 
strokovnih kadrov z visoko 
in višjo izobrazbo, zaostaja- 
nje kadrovske funikeije za 
razvojem poslovnih funkcij in 
samoupravnih odnosov, po 
manjkanje finančnih sredstev 
za ustanavljanje kadrovskih 
služb. 

Ni dovolj podatkov o orga- 
niziranosti kadrovskih služb 
v OZD, prav tako ni komu- 
nikacijskih kanalov, ki bi 
spremljali razvoj teh služb. 
Kar zadeva službe v občin- 
skih upravnih organih, je po 
podatkih Sekretariata za ka- 
drovska vprašanja v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Sloveni- 
je situacija naslednja: 25 ob- 
čin (42 odstotkov) ima orga- 
nizirano kadrovsko službo 
kot organizacijsko enoto z do- 
ločenim številom sistemizira- 
nih delovnih mest; 1.9 občin 
(31,5 odstotka) ima le ka- 
drovskega referenta ali refe- 
renta za personalne zadeve; 
16 občin (26,5 odstotka) nima 
organizirane kadrovske služ- 
be niti referentov. Torej niti 
polovica slovenskih skupščin 
občin nima organizirane ka- 
drovske službe. 

Resolucija in družbeni do 
govor določata ustanovitev 
ustreznega republiškega orga- 
na za opravljanje nalog s po 
dročja kadrovske politike, za 
izdelavo informacij, analiz in 
študij v okviru katerega bo 
kadrovska evidenca. 

Zato je izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ustanovil 
na osnovi 50. člena zakona o 
Izvršnem svetu (Uradni list 
SR Slovenije, 39/74) Sekre- 
tariat za kadrovska vpraša- 
nja v Izvršnem svetu z na- 
slednjimi temeljnimi naloga- 
mi: obravnava * strokovna 
vprašanja na področju ka- 
drovske politike'SR Slovenije, 

spremlja razmere na tem po- 
dročju in predlaga ustrezne 
ukrepe za izvajanje kadrov- 
ske politike, vodi evidenco 
kadrov za potrebe kadrova- 
nja na samoupravne in dru- 
ge družbene funkcije ter za 
potrebe republiških organov 
in organizacij, skrbi za na- 
črtno kadrovanje strokovnih 
delavcev v republiških orga- 
nih in organizacijah in pri- 
pravlja plan kadrovanja de- 
lavcev iz SR Slovenije za 
zvezne organe in organizaci- 
je, sodeluje z republiškimi or 
gani in organizacijami ter 
jim nudi strokovno pomoč 
pri kadrovanju in pri orga- 
niziranju dopolnilnega izobra- 
ževanja in štipendiranja, pri- 
pravlja predloge za odlikova- 
nja, sodeluje s kadrovskimi 
sl.'bami v občinah in OZD, 
pripravlja predloge za imeno- 
vanja, o katerih odloča Iz- 
vršni svet, skrbi za enotno 
metodologijo podatkov na po- 
dročju kadrovske politike in 
opravlja druge naloge na tem 
področju, ki mu jih določi 
Izvršni svet. 

Sekertariat nadalje sprem- 
lja uresničevanje načel in sta- 
lišč resolucije o kadrovski 
politiki v SR Sloveniji in pri- 
pravlja predloge konkretnih 
rešitev in ukrepov s področ- 
ja kadrovske politike ter pri- 
pravlja analize, študije in 
druga gradiva za obravnavo 
v odboru za spremljanje iz- 
vajanja družbenega dogovora 
o kadrovski politiki. 

Gospodarska zbornica Slo- 
venije predvideva izoblikova- 
nje nekaj modelov organizi- 
ranja kadrovskih služb ter 
seminarje in posvete kot stro- 
kovno pomoč OZD pri usta- 
navljanju le-teh povsod tam, 
kjer bo potrebno. 

Pri strokovni pomoči OZD 
imajo veliko vlogo tudi skup- 
nosti za zaposlovanje, ki kot 
specializirane organizacije 
lahko opravljajo strokovno 
zahtevnejša kadrovska opra- 
vila za manjše OZD. 

V SR Sloveniji se kažejo 
velike potrebe po rednem izo- 
braževanju kadrovskih delav- 
cev za strokovne kadrovske 
službe. 

Strokovne kadre z visoko 
izobrazbo izobražuje Fakulte- 
ta za sociologijo, politične ve- 
de in novinarstvo. V letu 1975 
bo visokošolski študij konča- 
la prva generacija izrednih 
študentov kadrovsko-organi- 

2. 4. Družbeno izobraževanje 
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4. 2. Kadrovski problemi v republiških 
upravnih organih 

zacijske usmeritve, Z novim 
študijskim načrtom posta- 
ja kadrovsko-organizacijska 
smer tudi oblika rednega štu- 
dija v okviru sociološke štu 
dijske smeri. 

Strokovni kader z višjo iz- 
obrazbo je začela v Sloveni- 
ji prva pripravljati Visoka šo- 
la za organizacijo dela v Kra- 
nju na I. stopnji kadrovsko- 
organizacijske usmeritve. V 
obdobju od 1959. leta do da- 
nes je na oivši Višji šola za 
organizacijo dela diplomiralo 
skupaj 293 'tudentov. V šol 
skem letu 1974/75 je bilo vpi- 
sanih na kadrovsko-organiza 
cijski usmeritvi 68 študentov 
(od tega 39 izrednih), šola v 
okviru svojega centra za 
funkcionalno usposabljanje 

Za novo vlogo upravnih or- 
ganov je zlasti pomembna v 
ustavi opredeljena pravica in 
dolžnost le-teh, da odgovarja- 
jo za stanje na področjih, za 
katera so ustanovljeni in da 
dajejo pobude za reševanje 
vprašanj s teh področij. Učin- 
kovitost upravnih organov je 
v veliki meri odvisna od kva- 
litetnega dela upravnih delav- 
cev. Zate uprava potrebuje 
predvsem visoko strokovne: 
politično razgledane delavce 
ki bodo znali in hoteli ustvar- 
jalno delati in dajati predlo- 
ge za reševanje družbenih 
problemov v praksi. Upravni 

V občinskih upravnih orga- 
nih je bilo 7089 sistemizira- 
nih delovnih mest, od tega 
1245 (18 odstotkov) z visoko, 
1928 (27 odstotkov) z višjo, 
2707 (38 odstotkov) s srednjo 
izobrazbo. Zasedenih delov- 
nih mest je 6063, od tega 529 
(9 odstotkov) z visoko, 1058 
(17 odstotkov) z višjo in 2274 
(38 odstotkov) s srednjo izo- 
brazbo. 

Nezasedenih delovnih mest 
v občinskih upravnih orga- 
nih je 1026 (14 odstotkov), od 
tega 344 (34 odstotkov) z vi- 
soko, 312 (30 odstotkov) z 
višjo in 274 (27 odstotkov) s 
srednjo izobrazbo. 2085 (35 
odstotkov) je neustrezno za- 
sedenih delovnih mest, od te- 

skrbi za dopolnilno izobraže- 
vanje svojih diplomantov in 
drugih kadrovskih delavcev. 
Na višji stopnji izobražujejo 
za potrebe kadrovskih služb 
Višja šola za socialne delav- 
ce, Višja pravna šola in Viš- 
ja upravna šola. Omenjene 
kadrovske šole bi morale 
uskladiti svoje učne progra 
me. 

V SR Sloveniji se kažejo 
velike potrebe po rednem in 
dopolnilnem izobraževanju 
kadrovskih delavcev različnih 
profilov za strokovne kadrov- 
ske službe, zato je treba iz- 
delati usklajene programe 
stalnega usposabljanja ka- 
drovskih delavcev z visoko in 
višjo izobrazbo. 

organi, ki bodo ustrezno ka- 
drovsko zasedeni tako po šte- 
vilo delavcev, predvsem pa 
po njihovi strokovnosti in 
družbenopolitični razgledano- 
sti, bodo v celoti uspešno 
opravljali vse svoje v ustavi 
opredeljene funkcije. 

Analiza, ki jo je naredil Re- 
publiški sekretariat za pravo 
sodje, organizacijo uprave 
in proračun v začetku leta 
1975, nam prikazuje stanje v 
letu 1974 glede sistemizaci- 
je in zasedbe delovnih mest 
v občinskih in republiških 
upravnih organih. 

ga 370 (41 odstotkov) z vi- 
soko, 761 (42 odstotkov) z 
višjo in 954 (30 odstotkov) s 
srednjo izobrazbo. 

V občinskih upravnih orga- 
nih je velika fluktuacija stro- 
kovnih delavcev, kar negativ 
no vpliva na njihovo delo. 
Vzroki odhajanja so: osebni 
dohodek (60 odstotkov), dru 
gi materialni pogoji — stano- 
vanja (11 odstotkov), upoko 
jitve (7 odstotkov) in ruge 
okoliščine — reelekcija (22 
odstotkov). 

Analiza kaže, da se občin- 
ski upravni organi v pretek- 
lem letu niso kadrovsko okre- 
pili niti po številu delavcev 
niti po njihovi izobrazbeni se- 
stavi. 

V republiških upravnih or- 
ganih (brez Republiškega se- 
kretariata za notranje zade- 
ve) je bilo v letu 1974 2412 
sistemiziranih delovnih mest, 
od tega 855 (35 odstotkov) z 
visoko, 309 (13 odstotkov) z 
višjo in 733 (30 odstotkov) 
s srednjo izobrazbo. Zasede- 
nih delovnih mest je 2015 
od tega 547 (27 odstotkov) z 
visoko, 192 (9 odstotkov) z 
višjo in 519 (26 odstotkov) 
s srednjo izobrazbo. 

Nezasedenih delovnih mest 
je v republiških upravnih or- 
ganih 397 (16 odstotkov), od 
tega 201 (51 odstotkov) z vi- 
soko, 54 (13,6 odstotkov) z 
višjo in 88 ( 22 odstotkov) s 
srednjo izobrazbo. Neustrez- 
no zasedenih delovnih mest 
je 517, od tega 107 (21 odstot- 
kov) z visoko, 131 (25 odstot- 
kov) z višjo in 279 ( 54 od- 
stotkov) s srednjo izobrazbo. 

Socialistične republike in 
socialistične pokrajine so so- 
odgovorne za celokupno obli- 
kovanje in uresničevanje ka- 
drovske politike v federaciji. 
Zaradi tega so dolžne kadro- 
vati v zvezne organe in orga- 
nizacije družbenopolitično 
sposobne in samoupravno os- 
veščene delovne ljudi, da bi 
na ta način vse republike in 
pokrajine enakopravno sode 
lovale pri uresničevanju 
ustavnih nalog. 

Zagotavljati je treba preha- 
janje kadrov iz OZD v dru- 
ge družbene strukture v ob- 
čini, republiki in federaciji 
(npr. v družbenopolitične or- 
ganizacije, samoupravne in- 
teresne skupnosti, upravo, di- 
plomatske službe itd.) in po- 
vratno prehajanje. 

Za kadrovanje delavcev iz 
SR Slovenije v zvezne organe 
in organizacije so odgovorni 
vsi družbeni subjekti na vseh 
ravneh. Le-ti se morajo zavze- 
mati za: 

— evidentiranje možnih 
kandidatov za funkcije v or- 
ganih in organizacijah federa- 
cije ter v mednarodnih in 
drugih institucijah, vključno 

Tudi v republiških uprav- 
nih organih je še vedno ve- 
lika migracija kadrov. Vzroki 
odhajanja delavcev so: višji 
osebni dohodek (41 odstot- 
kov), boljše možnosti drugod 
(11 odstotkov), upokojitve 24 
odstotkov in druge okoliščine 
24 odstotkov. 

Pripomniti je treba, da so 
republiški upravni organi (se- 
kretariati, komiteji, uprave in 
komisije) razmeščeni v neu- 
streznih prostorih po vseh 
ljubljanskih občinah, kar ne- 
gativno vpliva na njihovo 
delo. 

Neustrezno kadrovsko za- 
sedbo v občinskih in repub- 
liških upravnih organih bo 
potrebno v prihodnje izbolj- 
šati z odpravljanjem vzrokov 
odhajanja delavcev, stalnim 
izobraževanjem ob delu in z 
ustrezno štipendijsko poli- 
tiko. 

J I.A ter za potrebe splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, 

— usposabljanje kadrov za 
uspešno delo v teh organih 
in organizacijah, 

— realizacijo kadrovskih 
potreb na zvezni in medna- 
rodni ravni. 

Kadrovski organi se sre- 
čujejo s številnimi problemi 
in težavami pri kadrovanju 
v zvezne organe in organiza- 
cije. Pri dosedanjem kadro- 
vanju v te organe se je po- 
kazalo, da en del ljudi podce- 
njuje delo v '.eh organih, ne 
katere pa ščitijo tudi posa- 
mezna občinska vodstva kot 
»nezamenljive« in s tem otež- 
kočajo njihovo organiziranje 
v federaciji. Zato morajo pod- 
pisniki družbenega dogovora 
krepiti zavest o potrebi in po- 
membnosti pošiljanja najspo- 
sobnejših delavcev za dolo- 
čen čas na delo v zvezne or- 
gane in organizacije. Ob vr- 
nitvi v republiko je potrebno 
tem delavcem zagotoviti 
ustrezno zaposlitev ali jim 
omogočiti vrnitev na prvotna 
delovna mesta. To je tudi v 

4. KADROVSKA PROBLEMATIKA 
V UPRAVNIH ORGANIH 

4.1. Kadrovski problemi v občinskih 
upravnih organih 

5. PROBLEMATIKA V ZVEZI 
S KADROVANJEM V ZVEZNE ORGANE 
IN ORGANIZACIJE TER JLA 

5.1. Kadrovanje v zvezne organe 
in organizacije 
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neposredni zvezi z nemote- 
nim funkcioniranjem celotne 
jugoslovanske samoupravne 
socialistične družbe. 

Posamezna občinska poli- 
tična vodstva kažejo prema- 
lo pripravljenosti in odgovor- 
nosti pri pridobivanju posa- 
meznikov za delo v zveznih 
organih in organizacijah. Od 
govorne dolžnosti v občinah 
in republiki naj prevzamejo 
tisti delavci, ki so že delali 
določen čas v federaciji in ki 
temeljito poznajo probleme 

in razmer« razvoja celotne 
Jugoslavije. 

Za izboljšanje stanja pri 
kadrovanju delavcev iz SR 
Slovenije za zvezne organe in 
organizacije je potrebno, da 
si podpisniki dogovora pri- 
zadevajo ustvarjati ustrezno 
družbeno ozračje, da bodo za- 
gotavljali zadostno število de- 
lavcev za kadrovanje v zvez- 
ne organe in organizacije ter 
v mednarodne institucije (di- 
plomacije, OZN, tehnična po- 
moč itd.). 

6. URESNIČEVANJE IN IZVAJANJE 
OBČINSKIH DRUŽBENIH DOGOVOROV 
O KADROVSKI POLITIKI 

5. 2. Pridobivanje in usposabljanje kadrov 
za oborožene sile in potrebe ljudske 
obrambe 

Pridobivanje in usposablja- 
nje kadrov za oborožene sile 
in potrebe ljudske obrambe 
je treba pojmovati kot se- 
stavni del nacionalne kadrov 
ske politike. 

Družbeno vrednotenje voja- 
škega poklica, kot pomemb- 
ne sestavine splošnega ljud- 
skega odpora in v zvezi , s tem 
ustrezno angažiranje vseh 
družbenih dejavnikov, je 
ugodno vplivalo na pridobi- 
vanje mladih za vojaške po- 
klice. 

Aktivnost pridobivanja mla- 
dine v vojaške šole in pokli- 
ce se je zlasti povečala po 
sklepu CK ZKS in skupnem 
pismu CK ZKS ter republi- 
ške konference SZDL vsem 
komitejem občinskih konfe- 
renc ZKS in izvršnim odbo- 
rom občinskih konferenc 
SZDL z ustreznimi napotki 
za pridobivanje mladine v 
vojaške šole in poklice. 

Republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo je usmer- 
jal in usklajeval dejavnost 
vseh ustreznih dejavnikov na 
tem področju v republiki. Vse 
to je pozitivno vplivalo na 
letošnji odziv mladine v vo- 
jaške šole in akademije. 

Za vojaški gimnazijo Franc 
Rozman-Stane v Ljubljani se 
je letos prijavilo 132 učencev, 
od tega je bilo sprejetih 70 
učencev, ostali pa niso izpol- 
njevali predpisanih pogojev. 
V primerjavi z letom 1974/75 
je bilo letos sprejetih v to 
gimnazijo 21 učencev več ali 
43 odstotkov. 

Za vojaške srednje šole se 
je prijavilo 79 učencev, 38 
učencev pa je bilo sprejetih. 
V primerjavi z letom 1974/75 
je število prijavljenih za te 
šole večje za 52 ali 31,5 od 
stptka, sprejetih pa je bilo 
38 več ali 111 odstotkov. 

Za vojaške akademije se je 
prijavilo 47 učencev srednjih 
šol, oziroma 10 učencev več, 
kot v preteklem letu. 

Na podlagi medrepubliške- 
ga dogovora e pri Fakulteti 
za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo v Ljubljani 
uvedena pova študijska smer 
za področje vseijudske ob- 
rambe. Na tej smeri naj bi 
se izobraževali učitelji pred- 
meta obrambe in zaščita v 
srednjih šolah ter drugi kad- 
ri za ljudsko obrambo. Ra- 
zen v pedagoškem poklicu se 
bodo lahko diplomati skup- 
nostih, večiih organizacij zd- 
ruženega dela, v teritorialni 
obrambi m irugje. Doslej se 
je za redni študij v prvem 
letniku prijavilo 20 študen- 
tov. 

Podružabljanje obrambnih 
priprav na zasnovah splošne 
ga l.iudskega odpora zahteva 
ustrezno usposobljenost vodil- 
nih dela.vcev <> gospodarskih 
in družbenih dejavnostih. V 
ta namen jrganizirs Zvezni 
sekretariat r.a 'Judsko obram- 
bo višje in srednje tečaje za 
splošno ljudsko obrambo za 
republiške funkcionarje in vo- 
dilne delace. V republiki pa 
se po sklepu sveta Predsed 
stva SR Sloveni'e za ljudsko 
obrambo izvajajo intenzivne 
priprave /a »rgamzacijo niž- 
jega tečaja splošne ljudske 
obrambe, ki ie namenjen 
predvsem Kadrom iz krajev-, 
nih skupnosti, OZD in skup- 
ščinam občin. 

Zaradi zagotavljanja stalne- 
ga zadostnega števila kadrov 
iz SR Slovenije oborožene 
sile in potrebe ljudske ob- 
rambe je treba nadaljevati 
z usklajeno družbeno akcijo 
in v tem smislu dopolniti dru 
žbeni dogovor o kadrovski po 
litiki. 

Na podlagi naloge 1z reso- 
lucije o osnovah Kadrovske 
politike v SR Sloveniji je bi- 
lo do 20. avgusta 1975 spre- 
jetih in podpisanih 53 občin- 
skih f družbenih dogovorov o 
kadrovski politiki, v 7 obči- 
nah pa se pripravljajo na nji- 
hov podpis,'si bo predvido- 
ma realiziran do konca leta 
1975 (Grosuplje, Nova Gori- 
ca, Velenje, rfavne na Koroš- 
kem, Dravograd, Ajdovščina, 
Logatec). Republiški družbeni 
dogovor o nalogah pri obli- 
kovanju In izvajanju kadrov- 
ske politike je bil podpisan 
junija 1974. leta. 

Prva analiza o družbenih 
dogovorih o kadrovski poli- 
tiki v občinah je bila nare- 
jena novemora 1973 in jo je 
v letu 1974 obravnavala Skup- 
ščina SR Slovenije V tem 
času je bilo do konca okto 
bra 1973 sprejetih le 20 ob- 
činskih družbenih dogovorov 
v 27. občinah so bili družbe- 
ni dogovori v fazi predloga, 
v 10. občinah pa so bili šele 
v fazi osnutka. 

Vsebina do sedaj sprejetih 
in podpisanih 53 občinskih 
družbenih dogovorov zajema 
skoraj vsa področja, ki so v 
republiški esoluciji omenjeni 
kot predmet družbenega do- 
govor j anja. 

Pripomniti je potrebno, da 
družbeni dogovori le malo 
govore o zvajanju kadrov- 
ske politike v družbenopoli- 
tičnih skupnosti, v družbeno- 
političnih organizacijah m v 
samoupravnih interesnih sku- 
pnostih. Tudi po obsegu in 
po metodološkem pristopu je 
pojasnjevanje te vsebine v 
določilih dokaj različno- Ne- 
kateri občinski družbeni do- 
govori so vsaiko določilo me- 
todološko in strokovno inter- 
pretirali (ljubljanski, obalne 
občine, mariborske regije, Tr- 
bovlje, Kočevje, Trebnje, 
Domžale, .Jesenice, Litija, Vr- 
hnika, Kamnik). Omenjeni do- 
govori so tudi vsebinsko naj 
bolje zasnovani .n nudijo do- 
volj elementov za iz vaj »nje ka 
dravskih funkcij neposredno 
v bazi. Ostali dogovori so le 
z enim aLi dvema stavkoma 
obrazložili posamezna določi- 
la in s tem dopustili širok 
maneverski prostor individu- 
alnemu presojanju izvajanje 
kadrovske politike. To naim 
tudi povedo naslednji podat- 
ki: le 30 dogovorov ima na- 
tančno določene zahteve piri 

oiblikovanju sistemizacije de- 
lovnih mest, 24 dogovorov 
ima opredeljeno vsebinsko 
zasnovo kadrovskih načrtov, 
kar 22 dogovorov ima zahteve 
delavcev in pridobitev lastno- 
sti delavcev v združenem de- 
lu, kar 42 dogovorov pa ima 
določila o razporejanju ter 
o drugih pravicah in obvez-, 
nosti delavcetv v združenem 
delu. 

Določila o Induvidualnili 
oziroma kolegijskih poslovod- 
nih organih in vodilnih delov- 
nih mestih ter vzgoja in izo- 
braževanje so podrobno po- 
jasnjena v -seh 53 dogovo- 
rih, njihovi pristopi in kate- 
gorizacije posameznih norm 
v določilih pa st razlikujejo 
kot npr.: zahteve delavcev 
po strokovni iaobrazbi na naj- 
odgovornejša delovna mesta, 
določanje vodilnih delovnih 
mest glede na število zapos- 
lenih, izvajanje permanentne- 
ga izobraževanja delavcev v 
združenem delu, določevanje 
sredstev za izobraževanje itd. 

Glede na potrebo po enot- 
nem izvajanju kadrovske po- 
litike v Sloveniji je potrebno 
uskladiti tiste urrme v dolo- 
čilih družbenega dogovora, ki 
imajo skupni oomeh za vse 
občine, kot npr.: uskladiti 
stopnjo načrtovanega zapos- 
lovanja z dejansko gospo- 
darsko rastjo, načrtovanje 
potrebnih kadrov, oblikova- 
nje sistemizacije delovnih 
mest, permanentno izobraže- 
vanje in enotna merila pri 
kadrovanju delavcev na naj- 
odgovornejša delovna mesta, 
usklajevanje občinskih druž- 
benih dogovorov z republiš- 
kim in usklajevanje dogovo- 
rov z novimi druibeninji od- 
nosi. Večina olidin je prema- 
lo upoštevala regionalni prin- 
cip pri oblikovanju svojih 
dogovorov. Ta princip je vse- 
bovan le v dogovorih občin 
ljubljanske, obalne m mari- 
borske regije. Pri uveljavlja- 
nju in uresničevanju druž- 
benih dogovorov o kadrov- 
ski politiki se kažejo tudi 
slabosti, katerih vzrok je v 
premajhni zavzetosti v neka- 
terih družbenopolitičnih or- 
ganizacijah tako v OZD in 
njihovih samoupravnih orga- 
nih . kot v organih družbeno- 
političnih skupnostih, da bi 
se dosledno uresničevala do- 
ločila družbenih dogovorov v 
praksi in v dejstvu, da neka- 
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tere občine še vedno niso 
sprejele družbenih dogovorov; 
čeprav so od sprejema reso- 
lucije o sadrovski politika 
pretekla skoraj 4 leta. 

Bazen tega tudi vse OZD še 
niso pristopile k družbenim 
dogovorom iziroma samoup- 
ravnim sporazumom o kad 
rovski politiki. Kadrovske ko- 
misije pri komitejih občin- 
skih konferenc ZRS menijo 
da k družbenim dogovorom 
in samoupravnim sporazu 
mom niso pristopile tiste 
OZD, kjer kadrovska politi 
ka še vedno as samoupravno 
izpeljana in kjer vodilne stru- 
kture same ne izpolnjujejo 
kriterijev in pogojev, dolo- 
čenih v družbenn dogovorih. 
V tekih primerih zavirajo de- 
mokratizacijo kadrovske po- 
litike in razvoj ustreznih ka- 
drovskih služb. 

Del OZD n posamezne dru 
žbenopolitične skupnosti, sa- 
moupravne nteresne skupno- 
sti in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ni- 
majo izoblikovanih konceptov, 
(kratkoročnih, srednjeročnih, 
dolgoročnih) o kadrovski po- 
litiki, o razvoju kadrov, ne 
spremljajo cazvojs delavcev, 
ne skrbijo dovolj za njihov 
razvoj, vzgojo in izobraževa- 
nje, za ustrezne življenjske 
pogoje in njihovo vsestransko 
obveščanje. 

Povsod tudi niso ustanovili 
komisije za spremljanje ure- 
sničevanja družbenih dogo- 
vorov. V 23. občinah nimajo 
te komisije, v 20- občinah pa 
so te naloge prevzele že ob- 
stoječe komisije, kot npr.: 
komisija za spremljanje ure- 
sničevanja ustave (6 občin), 
komisija za volitve in ime- 
novanja pri skupščinah ob 
čin, kadrovska komisija dru 
žbenopolitifinih organizacij. 

Iz celotnega poročila o sp- 
remljanju izvajanja družbene- 
ga dogovora o nalogah pri 
oblikovanju m izvajanju ka- 
drovske politike v SR Slo- 
veniji je razvidno, da smo 
v zadnjih dveh letih po pr- 
vem skupščinskem poročilu 
s sprejetjem družbenih do- 
govorov o ^alogah pri obli- 
kovanju in izvajanju kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji 
sprejeli pomembne dokumen- 

kadrovsko koordinacijski od- 
bor pri RK SZDL, izvršni 
odbor občinske konference 
SZDL, posebna analitična 
služba pri skupščini občine. 
Omejene komisije in odbori 
večinoma ne delujejo in ne 
opravljajo v celoti svojih na- 
log. To je prav tako eden 
izmed razlogov neuresničeva- 
nja družbenega dogovora o 
kadrovski politiki. 

še vedno veliko delovnih 
organizacij in skupščin ob- 
čin nima organizirane stro- 
kovne službe; kjer pa le-ta 
obstaja, niso ustiezno kad- 
rovsko zasedene niti po šte- 
vilu kadrov "liti po strokov- 
ni usposobljenosti. Zato neu- 
strezna strokovna organizi- 
ranost kadrovskih služb tudi 
vpliva na oresničevanje druž- 
benega dogovora p kadrovski 
politiki. 

Družbeni 'dogovor o kad 
rovski politiki je dobil druž- 
benopolitično obeležje, zato 
so družbenopolitične organi- 
zacije v občinah v zadnjem 
času organizirale veliko poli- 
tično akcijo za spodbujanje 
k spremljanju dogovorov in 
za spremljanje družbeno do- 
govorjene kadrovske politike. 
Družbenopolitične organizaci- 
je so v slovenskih občinah 
takole sodelovale kot nosilke 
te akcije: ZK v 49. občinah, 
SZDL v 43 občinah, sindikat 
v 41. občinah, ZSM1S v 26 ob- 
činah in ZZB NOV v 17 ob- 
činah. 

Podpisniki družbenih dogo- 
vorov v občinah in republiki 
morajo nadaljevati družbeno- 
politično akcijo za podpiso- 
vanje družbenih dogovorov v 
tistih občinah in OZD, ki še 
niso tega storile in povsod 
ustanoviti komisije za sprem- 
ljanje izvajanja družbenih do- 
govorov. 

te, ki obravnavajo kadrov- 
sko področje, katere je bilo 
v preteklosti precej zanemar- 
jeno. 

Družbeni dogovor o kadrov- 
ski politiki konkretneje op- 
redeljujejo in določajo nosil 
niče, poti in metode, preko 
katerih naj bi zagotovili ure- 
sničevanje smotrov in nalog, 
ki izvirajo iz družbenih dogo- 
vorov. Le-ti pomenijo reali- 

zacijo ustavno opredeljene 
vloge človeka &oi subjekta 
in uresničitelja kadrovske po- 
litike. Prikazano stanje na 
področju kadrovske politike 
zahteva od viieh podpisnikov 
družbenega dogovora, da v 
prihodnjem obdobju opravi- 
jo naslednje prioritetne nalo- 
ge: 

1. Osnovna naloga vseh pod- 
pisnikov družbenega dogovo- 
ra je prizadevanje za uresni 
čitev ustavno opredeljenega 
mesta in vloge človeka kot 
oblikovalca in realizatorja 
kadrovske politike v sociali- 
stični samoupravni družbi. 

2. Podpisniki družbenega 
dogovora v občini in republi- 
ki naj pospešijo družbenopo- 
litično akcijo glede podpiso- 
vanja družbenih dogovorov v 
tistih občinah in OZD, ki te- 
ga še niso storile in naj se 
odločno zavzemajo za njiho- 
vo dosledno uresničevanje v 
družbeni praksi. Podpisniki 
občinskih družbenih dogovo- 
rov naj povsod ustanovijo ar. 
gane za spremljanje teh dogo- 
vorov. Podpisovanje bi mora- 
lo biti zaključeno do konca 
leta 1975. 

3. Odbor za spremljanje iz- 
vajanja družbenega dogovora 
naj dopolni. in uskladi repu- 
bliški dogovor o kadrovski po- 
litiki upoštevaje predloge pod- 
pisnikov občinskih družbenih 
dogovorov; le-ti naj uskladijo 
svoje družbene dogovore z re- 
publiškim, upoštevajoč pri 
tem regionalne posebnosti. V 
ta namen naj podpisniki do- 
govora posredujejo odboru 
svoje dopolnilne predloge za 
spremembo republiškega dru- 
žbenega dogovora do konca 
marca 1976. leta. Usklajevanje 
bi moralo biti zaključeno do 
konca leta 1976. 

4. Na področju sistematiza- 
cije delovnih mest je potreb- 
no, da: 
— Gospodarska zbornica Slo- 
venije v sodelovanju s podpis- 
niki družbenega dogovora do 
konca 1975. leta uskladi me- - 
todologijo in kriterije za si- 
stematizacijo delovnih mest 
na področju gospodarske de- 
javnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti za področje 
družbenih dejavnosti to uskla- 
dijo do konca 1976. leta. 
— Gospodarska zbornica Slo- 
venije z ostalimi podpisniki 
čimprej izdela akcijski pro- 
gram za uveljavljanje osnov- 
nih načel in potrebno stro- 
kovno pomoč OZD pri izvaja- 
nju določil o sistematizaciji 
delovnih mest. 
— organizacije zoruženega de- 
la sprejmejo svoje sistemaiti- 

zacije delovnih mest, ne gle- 
de na velikost in število zapo- 
slenih; svojo sistematizacijo 
naj uskladijo s sprejeto me- 
todologijo do konca 1976. le- 
ta, 
— Gospodarska zbornica Slo- 
venije s podpisniki najpozne- 
je do 1. 7. 1977. leta oblikuje 
ustrezen sistem obveščanja in 
spremljanja izdelave sistema- 
tizacij delovnih mest v OZD. 
Za področje družbene dejav- 
nosti naj to nalogo opravijo v 
istem roku samoupravne inte- 
resne skupnosti oziroma Re- 
publiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun za upravne organe 
družbenopolitičnih skupnosti. 

5. Na področju izdelave 
enotne nomenklature in pro. 
filov poklicev je potrebno da: 
— skupnost za zaposlovanje 
SR Slovenije v sodelovanju z 
drugimi podpisniki intenziv- 
neje nadaljuje izdelavo enot- 
nih nomenklatur poklicev in 
profilov poklicev, zlasti za 
področje družbenih dejavno- 
sti; že sprejete nomenklature 
naj spremlja in dopolnjuje 
glede na razvoj in nastajanje 
novih poklicev; potrebno bo 
stalno obveščanje . podpisni- 
kov o oblikovanju novih no- 
menklatur poklicev in profi- 
lov poklicev, 
— Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pospeši prizadeva- 
nja preko pristojnih zveznih 
organov za medrepubliško in 
pokrajinsko uskladitev in 
uporabo enotne nomenklatu- 
re poklicev na celotnem ob- 
močju SFRJ. 

6. Pri uresničevanju ciljev 
srednjeročnega družbenoeko- 
nomskega razvoja SR Slove- 
nije je treba glede načrtova- 
nja kadrov opraviti zlasti na- 
slednje naloge: 
— vsi nosilci družbenega pla- 
niranja, od organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti do druž- 
benopolitičnih skupnosti naj 
se zavzemajo za hitrejše od- 
pravljanje kadrovskih defici- 
tov na posameznih področ- 
jih dejavnosti, strukturne ne- 
usklajenosti kadrov in eks- 
tenzivnega zaposlovanja ter 
pomanjkljivosti v našem si- 
stemu izobraževanja, da bi 
preusmerili mladino pred- 
vsem v poklice, ki jih naj- 
bolj potrebujemo, 

— podpisniki naj analizi- 
rajo družbene plane temelj- 
nih organizacij združenega 
dela in vseh nosilcev družbe- 
nega planiranja, da bi ugo- 
tovili ali so sestavni deli 
razvojnih načrtov tudi načr- 
ti kadrovskih potreb, plani 
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izobraževanja in štipendira- 
nja in načrti urejanja sta- 
novanjskih in socialnih raz- 
mer delavcev, 

— Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje naj v 
sodelovanju s podpisniki 
družbenega dogovora pospe 
Si izdelavo metodologije na- 
črtovanja kadrov na vseh 
ravneh, spremlja načrtovanje 
kadrov in nudi strokovno 
pomoč pri usposabljanju 
kadrov za načrtovanje v OZD, 

— potrebno je izdelati 
enotni tnformativno-dokumen- 
tacijski sistem za spremlja- 
nje inputa in ouitputa kad 
rov. 

7. Podpisniki družbenega 
dogovora in še posebej žive- 
ža sindikatov kot nosilec sa- 
moupravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja 
na področju delitve dohod- 
ka in osebnih dohodkov naj 
nadaljuje z družbepolitično 
akcijo za doslednejše ures 
ničevanje ustavnega načela 
nagrajevanja po delu; dogra 
jevanje sistema samouprav- 
nega sporazumevanja, pred- 
vsem tam, kjer so se v do- 
sedanjem procesu pokazale 
pomanjkljivosti in neusklaje- 
nosti in izdelavo stimula.tiv- 
nejših oblik nagrajevanja v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

8. Zaradi splošnega družbe- 
nega pomena kadrovskih 
služb in enotne kadrovske 
evidence naj Sekretariat za 
kadrovska vprašanja v Iz 
vršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije po veriKkaoiil po- 
pisnega gradiva s strani ko 
ordinacijskega odbora za kad- 
rovska vprašanja pri RK 
S ZDI organizira izvedbo Do- 
pisa kadrov, ki. so zajeti v 
tej evidenci. 

9. Na področju vzgoje in 
izobraževanja imajo podpis 
niiki družbenega dogovora nar 
Slednje naloge: 

— podpisniki družbenega 
dogovora si morajo prizade- 
vati za marksistično idejno 
usmerjenost vzgoje in izo- 
braževanja. Marksizem ne 
sme biti obravnavan le kot 
ena od šol mišljenja, tem- 
več mora predstavljati raz- 
vito osnovo celotnega vzgoj- 
no-izobraževalnega procesa; 

— samoupravne interesne 
skupnosti s področja vzgoje 
in izobraževanja naj se z 
Zavodom za šolstvo SR Slo- 
venije prizadevajo za izved- 
bo reforme vzgojnoizobraže 
valnega sistema in predlaga 
jo spremembe in dooolnitve. 
predvsem upoštevajoč dolgo- 
ročne kadrovske potrebe iz 

načrtov razvoja gospodarstva 
in družbenih dejavnosti; 

— Izobraževalna skupnost 
Slovenije naj skupaj z Gos- 
podarsko zbornico Slovenije 
v smislu družbenega dogovo- 
ra pospeši ustanavljanje po- 
sebnih izobraževalnih skup- 
nosti ob neposredni poveza- 
nosti OZD in izobraževalnih 
organizacij; 

— organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in gospodarska 
zbornica naj v smislu dolo- 
čil družbenega dogovora 
stalno preverjajo učinkovi- 
tost izobraževanja in dajejo 
predloge in pobude za izpo- 
polnjevanje vzgojnoizobraže- 

. valnega sistema; 
— samoupravne interesne 
skupnosti za vzgojo in izo- 
braževanje naj stalno pre- 
verjajo in se zavzemajo za 
to, da bo zagotovljena ena- 
kopravnost zaposlenih pri 
izobraževanju ne glede na 
območje, kjer delavci živijo 
in ne glede na. njihov social- 
ni položaj; 
— ustrezne visokošolske or- 
ganizacije, samoupravne inte- 
resne skupnosti, zavod za šol- 
stvo ob podpori marksistične- 
ga centra pri CK ZK Sloveni- 
je naj poskrbijo za stalno 
družbeno in strokovno izpo- 
polnjevanje vseh učiteljev in 
naj nadaljujejo družbenopoli- 
tično akcijo za načrtno us- 
merjanje mladih v pedagoške 
poklice; 
— podpisniki družbenega do- 
govora naj nadaljujejo z druž- 
benopolitično akcijo, da bo- 
do vsi delavoi TOZD gospo- 
darskih dejavnosti in samo- 
stojni obrtniki podpisali spo. 
razume o štipendiranju; 
— delavci v TOZD naj v zve- 
zi z načrtovanjem načrtujejo 
tudi sredstva za štipendira- 
nje; 
— odbor za spremljanje izva- 
janja družbenega dogovora o 
kadrovski politiki priporoča 
skupščinam občin, da prene- 
sejo strokovna opravila v zve- 
zi z izvajanjem štipendijske 
politike strokovnim službam 
komunalnih zavodov za zapo. 
slovanje; 
— skupna komisija podpisnic 
samoupravnega sporazuma o 
štipendiranju naj zagotovi na- 
tančno in tekočo evidenco o 
štipenditorjih in štipendistih 
in informira občinske skupne 
komisije o potrebah po kad- 
rih in o razpisanih štipendi- 
jah; 
— nosilci nalog iz družbene- 
ga dogovora o kadrovski poli- 
tiki naj si prizadevajo za 

uresničevanje programa pod- 
pisnikov družbenega dogovo- 
ra o družbenem izobraževa 
nju v SR Sloveniji. 

10. Za nadaljnji razvoj kad- 
rovsih služb bo potrebno: 
— pospešiti ustanavljanje 
strokovnih kadrovskih služb 
pri skupščinah občin in v 
OZD ter ustanavljati skupne 
kadrovske službe za več 
manjših OZD, 
— skupnosti za zaposlovanje 
naj v skladu z družbenim do- 
govorom nudijo strokovno 
pomoč pri zahtevnejših kad 
rovskih nalogah manjšim 
OZD, 

Izobraževalna skupnost 
Slovenije naj do 1. 6. 1976 
preuči in predlaga odboru 
srednjeročni program za stal- 
no usposabljanje in izpopol- 
njevanje kadrovskih delavcev 
z visoko in višjo izobrazbo 
s sodelovanjem Sekretariata 
za kadrovsa vprašanja v Iz- 
vršnem svetu, Gospodarske 
zbornice, Visoke šole za or- 
ganizacijo dela in Fakultete 
za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo, 
— odbor za spremljanje iz 
vajanja družbenega dogovo- 
ra priporoča skupščinam ob- 
čin in OZD ustanavljanje 
društev kadrovskih delavcev; 
strokovnim društvom in zdru- 
ženjem (sociologov, socialnih 
delavcev, industrijskih psiho- 
logov, za poklicno usmerja- 
nje itd.), pa naj organizirajo 
tematska posvetovanja s pod 
ročla izvajanja kadrovske po 
litike, 
— do konca 1976. leta je za 
odbor potrebno pripraviti in- 
formacije o razvitosti kad- 
rovskih služb v OZD in druž- 
benih dejavnostih — za po- 
dročje gospodarstva naj to 
nalogo opravi gospodarska 
zbornica za, področje družbe- 
nih dejavnosti pa Sekretariat 
za kadrovska vprašanja. 

11. Zaradi pereče kadrovske 
problematike v občinskih in 
republiških upravnih organih 
je potrebno: 
— načrtno in neprekinjeno 
skrbeti za strokovne kadre 
z ustrezno štipendijsko poli 
tiko ta s sprejemanjem in 
usposabljanjem pripravnikov, 
— pospešiti je treba začeto 
delo pri oblikovanju sistema 
permanentnega izobraževanja 
vseh upravnih delavcev, 
— z družbenim dogovorom 
o zagotavljanju sredstev za 
delo upravnih organov je po- 
trebno zagotoviti sredstva za 
osebno in skupno porabo za 
ustrezno nagrajevanje po de- 

lu m družbeni standard up- 
ravnih delavcev, zlasti za hit- 
rejše reševanje stanovanj- 
skih vprašanj. 
— nekaterim upravnim orga- 
nom je potrebno hitreje in 
učinkoviteje urediti delovne 
pogoje. 

12. Za izboljšanje stanja 
pri kadrovanju delavcev v 
zvezne organe je potrebno: 
— da si podpisniki i_ogovora 
prizadevajo za ustvarjanje 
ustreznega družbenega ozrač- 
ja za pridobivanje zadostnega 
števila delavcev za kadrova- 
nje v zvezne organe, 
— da organi za kadrovska 
vprašanja v OZD, občine in 
republiki dolgoročno načrtu- 
jejo tudi kadrovske potrebe 
zveznih organov, v ta namen 
je potrebno evidentirati mož- 
ne kandidate z vseh področij 
dejavnosti in na vseh rav- 
neh skrbeti za njihovo stro- 
kovno, družbenopolitično in 
idejno usposobljenost ob delu 
ter nenehno spremljati njihov 
razvoj. 
— delavcem v zveznih orga- 
nih in organizacijah, ki se 
vračajo v SR Slovenijo je 
treba pravočasno zagotoviti 
ustrezno zaposlitev v repub- 
liki. 
— da se vodstva v družbeno- 
političnih organizacijah dogo- 
vorijo o ukrepih proti posa- 
meznikom, ki iz neutemelje- 
nih razlogov ne bodo spre- 
jeli funkcij v federaciji, 
— da se dogovorijo z zvez- 
nimi organi za kadrovska 
vprašanja glede učinkovitej- 
šega načina zaposlovanja za- 
koncev delavcev, ki se bodo 
zaposlili v zveznih organih. 

13. Zaradi zagotavljanja 
stalnega dotoka zadostnega 
števila kadrov iz SR Sloveni- 
je za oborožene sile in pot- 
rebe ljudske obrambe, je tre- 
ba nadaljevati z usklajeno 
akcijo in v tem smislu tudi 
dopolniti družbeni dogovor o 
kadrovski politiki. 

14. Sekretariat za kadrov- 
ska vprašanja v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slove- 
nije naj izdela v sodelovanju 
s podpisniki ustrezno meto- 
dologijo spremljanja izvaja- 
nja družbenega dogovora, za 
ugotavljanje in izpolnjevanje 
prioritetnih nalog ter za po- 
vezovanje nalog. Prav tako 
naj izdela sistem kontrole 
na vseh ravneh kadrovske 
dejavnosti. 
15. Podpisniki družbenega do- 
govora o kadrovski politiki 
naj zagotovijo stalno obve- 
ščanje javnosti o izvajanju 
nalog s področja kadrovske 
politike. 



Poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah 

kadrovske politike v SR Sloveniji (ESA 397) 

Izhajajoč iz ustave SR Slo- 
venije, stališč in sklepov X. 
kongresa ZKJ in VII. kon- 
gresa ZKS, stališč in doku 
mentov drugih družbenopoli 
tičnih organizacij in nalog, 
ki jih nalaga resolucija o os- 
novah kadrovske politike v 
SR Sloveniji, ,e komisija skup- 
ščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativ- 
ne zadeve v obdobju od ap- 
rila 1974 do danes spremljala 
uresničevanje -esoiucije pred 
vsem z vidika dejanskega uve- 
ljavljanja družbeno dogovor- 
jene kadrovske politike v na- 
ši socialistični samoupravni 
družbeni praksi. 

Sprejem družbenih dogovo- 
rov v kadrovski politiki v 
občinah in v republiki je 
pomemben dosežek v uresni- 
čevanju resolucije; z njimi 
je dana podlaga za oblikova 
nje celovitega sistema uve- 
ljavljanja samoupravne kad- 
rovske politke. Z dogovarja- 
njem o enotnih izhodiščih, 
smotrih, merilih, pogojih in 
drugih elementih kadrovske 
politike in s sprejemanjem 
konkretnih ukrepov in nalog 
na tej osnovi se vsi podpis- 
niki družbenih dogovorov za 
vezujejo za dosledno uveljav- 
ljanje kadrovske politike kot 
enega od bistvenih pogojev 
pri uresničevanju skupnih na 
log in dogovorjenih splošnih 
smotrov družbenoekonomske 
ga in političnega razvoja. 

Na osnovi izhodišč za pri- 
pravo poročila o izvajanju 
resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji, 
ki jih je Komisija sprejela v 
začetku leta, so občinske 
skupščine in podpisniki druž- 
benega dogovora o kadrovski 
politiki v SR Sloveniji pri- 
pravili poročila in analize — 
nekatere skupščine občin so 
predtem o njih tudi razprav 
Ijale, na podlagi katerih je 
mogoče kritično oceniti ure- 
sničevanje sklepov in stališč 
resolucije ter izvajanje druž- 
benih d-bgovorov. v poročilu 
podpisnikov družbenega do 
govora o oblikovanju in iz- 
vajanju kadrovske politike v 
SR Sloveniji je zajeta tudi 
ocena uresničevanja nalog, ki 
jih nalaga resolucija Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR 
Slovenije. 

Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve je 
obravnavala predložena po- 

ročila ixi analize ter na tej 
osnovi oblikovala naslednje 
ugotovitve o uresničevanju 
resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji: 

I. 

Razredno usmerjena, druž- 
beno dogovorjena in samo- 
upravno uresničevana kad- 
rovska politika je pomemben 
pogoj za svobodno in ustvar- 
jalno uveljavljanje delovnih 
ljudi kot svobodnih in ena- 
kopravnih proizvajalcev in 
ustvarjalcev materialnih in 
duhovnih dobrin ter celotne- 
ga razvoja družbenih odno- 
sov. Zato mora biti podružb- 
Ijanje in uveljavljanje kad- 
rovske politike stalen, uskla- 
jen, od vseh socialističnih si) 
spodbujan in usmerjan druž- 
beni proces. 

Zveza komunistov in SZDL 
kot fronta organiziranih so- 
cialističnih sil sta po spreje- 
mu skupščinske resolucije o 
osnovah kadrovske politike 
posvečale njenemu uresniče- 
vanju permanentno skrb. 
Uveljavljali sta načelo, da so 
samoupravno organizirani de- 
lavci nosilci kadrovske politi- 
ke v socialistični samoupav- 
ni družbi, se zavzemali za ce- 
lovitost pojmovanja kadrov- 
ske politike kot sestavine sle- 
herne družbene dejavnosti in 
za: celovitost planiranja druž- 
benoekonomskega razvoja, ka- 
terega temeljni, integralni in 
kreativni del so kadri. In- 
tenzivna družbenopolitična ak- 
tivnost in akcijski dogovori, 
sprejeti ob sprejemanju in 
izvajanju družbenih dogovo- 
rov o kadrovski politiki, pa 
v praksi še vedno niso dali 
zadovoljivih rezultatov. Ob 
vse večji odprtosti, širini in 
demokratizaciji v kadrovski 
politiki nasploh so še vedno 
pogosti primeri inertnosti, za- 
prtosti, t.ehnokratskega in bi- 
rokratskega obnašanja, sefcta- 
štva, privatizacije in oportu- 
nizma pri uresničevanju do- 
govorjene kadrovske politike. 
V borbi proti tem ne- 
gativnim pojavom je nuj- 
na tudi v bodoče stalna 
in usklajena politična aktiv- 
nost vseh organiziranih so- 
cialističnih sil, ki morajo v 
njej povezati in usmeriti sa- 
moupravno organizirane de- 
lovne ljudi v temeljnih sa- 
moupravnih skupnostih kot 
nosilce kadrovske politike in 

še posebej delegate kot in- 
strument uveljavljanja njiho- 
ve volje in interesov v skup- 
ščinskem dogovarjanju in od- 
ločanju na vseh ravneh druž- 
bene organiziranosti. 

II. 

V kadrovski politiki se ka- 
žejo pozitivni premiki v več- 
ji odprtosti, širini in demo- 
kratizaciji pri njenem ures- 
ničevanja, v doslednejšem 
uveljavljanju družbenopolitič- 
nih in moralnih kriterijev pri 
kadrovanju na vodstvena in 
vodilna delovna mesta, v za- 
ostrovanju družbene in mo- 
ralno-političine odgovornosti, 
v načrtnejšem širjenju druž- 
benoekonomskega in družbe- 
nopolitičnega usposabljanja 
delavcem, v graditvi sistema 
štipendiranja in v ustanav- 
ljanju ter krepitvi strokovnih 
kadrovskih služb v organiza- 
cijah združenega dela in v 
družbenopolitičnih in v samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih ter v uspešnejšem dogo- 
varjanju družbenopolitičnih 
skupnosti pri reševanju kad- 
rovskih problemov na raz- 
ličnih področjih družbenega 
živjenja in na vseh ravneh 
družbene organiziranosti, od 
občine do federacije. 

Zaradi ne dovolj celovite 
in poglobljene aktivnosti druž- 
benopolitičnih dejavnikov se 
v zavesti • delavcev v združe- 
nem delu še ni v celoti uve- 
ljavila odgovornost za perma- 
nentno načrtovanje in ob- 
navljnje kadrovske baze 
TOZD. Zato odgovornost de- 
lavcev za razširjeno repro- 
dukcijo v prenekaterib de- 
lovnih organizacijah še ne 
vključuje v zadostni meri 
planiranja kadrovskih potreb 
in s tem odgovornosti za 
zmanjševanje kadrovskih de- 
ficitov ter izboljšanje kvali- 
fikacijske strukture. 

Prav tako nosilci kadrovske 
politike prepočasi in s pre- 
majhno učinkovitostjo pre- 
segajo stare odnose med pro- 
izvodnim delom združenega 
dela in področjem izobraže- 
vanja. Zato ob družbenem do- 
govarjanju še vedno ni uskla- 
jena metodologija m niso 
usklajeni kriteriji za sistemi- 
zacjo delovnih mest, ni ust 
rezno oblikovana metodolo- 
gija za načrtovanje kadrov, 
premalo se upošteva znan- 
stveno-tehnotoški napredek in 

njegov vpliv na strukturo de- 
la, poklice in profile kadrov, 
niso povsod izkoriščene ob- 
stoječe kadrovske zmogljivo- 
sti in niso analizirane in oce- 
njene potrebe združenega de- 
la za usmerjeno izobraževa- 
nje na srednjih, višjih in vi- 
sokih šolah. 

III. 

V občinah izvajanje in do- 
grajevanje že sprejetih druž- 
benih dogovorov ne poteka 
enakomerno in dovolj učinko- 
vito. V večini občin ne ob- 
stajajo programi in načrti 
kadrovskih potreb krajevnih 
skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, ki bi te- 
meljili na sprejetih družbe- 
nih dogovorih. Tam, kjer pa 
ti načrti obstajajo, se le red- 
ko uresničujejo, kar je od- 
visno predvsem od zavzeto- 
sti posameznih organizacij 
združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti in 
organiziranih družbenopolitič- 
nih sil. Vse to ovira enotnost 
in učinkovitost pri odprav- 
ljanju kadrovskih slabosti in 
otežuje vključevanje delovnih 
ljudi v razreševanje širše za- 
snovanih nalog kadrovske po- 
litike v . SR Sloveniji. Vzro- 
ki za to so tudi v dejstvu, 
da nekateri podpisniki druž- 
benih dogovorov v občinah 
m v republiki ne spoštujejo 
samoupravno dogovorjenih 
obveznosti, da ni uveljavljene- 
ga sistema spremljanja in iz- 
vajanja dogovorjenih nalog 
in da se zoper kršilce druž- 
benih dogovorov ne uveljav- 
ljajo tudi v teh družbenih do- 
govorih sprejete sankcije. 

IV. 

V obdobju od aprila 1974, 
ko so zbori Skupščine SR Slo- 
venije sprejeli sklepe o aktu- 
alnih nalogah na področju 
kadrovske politike, so se re- 
sneje začeli procesi preob- 
razbe sistema vzgoje in izo- 
braževanja. V tem obdobju 
so bile na ustavnih temeljih 
oblikovane samoupravne in- 
teresne skupnosti za področ- 
je vzgoje in izobraževanja. 
Dogovorjena je bila načrtna 
akcija za uresničevanje raz- 
voja družbenega varstva pred- 
šolskih otrok, za uvedbo ce- 
lodnevne osnovne šole in za 
oblikovanje sistema in politi- 
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ke štipendiranja ter gradnje 
študentskih in dijaških do- 
mov. S sprejemom zakona o 
visokem šolstvu je bila dana 
pravno-formalna podlaga za 
reformo visokega šolstva, ki 
nosilcem kadrovske politike 
nalaga vrsto pomembnih na- 
log pri zagotavljanju kadrov- 
skih pogojev za njeno reali- 
zacijo. 

S formalnim preoblikova- 
njem izobraževalnih skupno- 
sti na temelju ustave še ni 
sama po sebi zagotovljena 
preobrazba odnosov in vsebi- 
ne na tem področju združe- 
nega dela. Ena poglavitnih 
nalog je zato dejansko uresni- 
čevanje funkcije samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
področju vzgoje in izobraže- 
vanja v skladu z njihovo us- 
tavno določeno vlogo. Na pod- 
ročju samoupravne organizi- 
ranosti usmerjenega izobraže- 
vanja v okviru posebnih izo- 
braževalnih skupnosti so pre- 
miki sorazmerno počasni. 
Vzroki za-takšno stanje so v 
družbeni odtujenosti izobra- 
ževanja od delavcev v bazi 
združenega dela, hkrati na 
je takšno stanje odraz dejst- 
va, da zahteva oblikovanje 
novih odnosov na tem pod- 
ročju nove rešitve za števil- 
na vprašanja, ki izvirajo iz 
različnih možnosti za pri- 
dobwa>nie in za združeva- 
nie dohodka, iz različno 
opredeljenih interesov za 
izobraževanje posameznih 
proffflov strokovnih kadrov, 
iz nedodelane raizvoine in 
kadrovske politike ter ne- 
zadostne po- 
vezanosti in organiziranosti 
posameznih subjektov združe- 
nega dela. 

Tudi na področju izobraže- 
vanja ob delu so bili v zad- 
njem času doseženi kvantita- 
tivni premiki, ki pa zaradi 
neusklajenosti in premajhne 
načrtnosti programiran ia. na- 
log posameznih nosilcev še 
vedno zaostaiaio za družbe- 
nimi potrebami. V razvoine 
proCTrPTr)e -n^c- 
rieera dela. še ni dovoli vklju- 
čeno načrtno in permanent 
no izobraževan ie ob delu: 
premalo pa ie vklinceno tudi 
družbenopolitično izboraževa- 
nie. ki je pogoi za uveliav- 
lian'w samoupravnega 
beinoekomomskeTa nraložai« 
delovnem* ČVvpIVa za Ir^prv+OT, 
socialističnih samoupravnih 
odmosov in 17a Vnt-'-pi'Si matur- 
alni napredek družbe. 

Znotraj celotnega vzgojno- 
izobraževalnega sistema se še 
vedno soočamo s problemom 
nezadostnega števila prosvet- 
nih oziroma pedagoških de- 

lavcev in njihovo neustrezno 
usposobljenostjo. Na tem pod- 
ročju smo sicer v zadnjem 
času s široko družbeno po- 
litično akcijo za usmerjanje 
mladine v pedagoški poklic 
dosegli pomembnejše premi- 
ke, vendar zaenkrat samo na 
področju osnovnega šolstva, 
še vedno pa nismo uspeli 
zagotoviti načrtnega vključe- 
vanja v šole, ki izobražujejo 
za pedagoške poklice v sred- 
njem šolstvu ter na višjih in 
visokih šolah. Te šole, kljub 
dalj časa trajajočemu ugo- 
tavljanju kadrovskih defici- 
tov, za lastno reprodukcijo 
kadrov doslej niso storile do- 
volj. Pereč problem, ki je 
pogojen v veliki meri z ne- 
izdelano politiko nagrajeva- 
nja prosvetnih delavcev, je 
zapuščanje pedagoškega pok- 
lica, ki je v zadnjih letih v 
porastu, tako da že resno 
ogroža nadaljnji razvoj m 
posodbljanje vzgojno-izobra- 
ževalnega dela in reformo 
vzgojoo-izobraževailnega siste- 
ma. 

V. 

Politika na področju šti- 
pendiranja in gradnje dija- 
ških in študentskih domov 
je zastavljena tako, da dol- 
goročno omogoča šolanje 
vsem dijakom in študentom, 
ne glede na materialne spo- 
sobnosti staršev in ne glede 
na materialno razvitost sre- 
dine, iz katere izhajajo. Ce- 
lotno področje štipendiranja 
in gradnje dijaških in štu- 
dentskih domov poskuša ure- 
jati z družbenimi dgovori in 
samoupravnimi sporazumi. 

Načela tako zasnovane šti- 
pendijske politike in politi- 
ke gradnje dijaških in štu- 
dentskih domov — preko 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, ki 
uvajajo solidarnostno preli- 
vanje sredstev ter poseben 
odnos do manj razvitih pod- 
ročij, se v zadnjem letu do- 
kaj uspešno uresničujejo. Ven- 
dar moramo opozoriti, da 
tudi na tem področju z do- 
seženimi ' rezultati še ne mo- 
remo biti zadovoljni. Prva 
ugotovitev je, da nismo ure- 
sničili načela, da bi dijake 
in študente preko kadrovskih 
štipendij čimprej povezali z 
združenim delom. Zaradi te- 
ga se število štipendij iz 
združenih sredstev povečuje, 
medtem ko je število kad- 
rovskih štipendij, predvsem 
pa interesentov zanje, vedno 
manj. Zato je potrebno šti 
pendijsko politiko čvrsteje 
vtkati v okvire načrtne dol- 
goročnejše kadrovske politike 

ter ob združenih sredstvih za- 
gotavljati več sredstev - za 
štipendije v okviru združene- 
ga dela in v okviru vseh sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. Druga ugotovitev je, 
da solidarnostno prelivanje 
sredstev ni steklo po predvi- 
denem načrtu tudi zato, ker 
v občinah nimamo ustanov- 
ljenih ustreznih strokovnih 
služb, ki bi dajale strokovno 
podlago za načrtno vodenje 
štipendijske politike in za 
potrebe po solidarnostnem 
zagotavljanju sredstv za nje- 
no uresničitev. Dosedanji si- 
stem solidarnostnega preli- 
vanja sredstev je potrebno 
dopolniti v skladu z načelom, 
da je sleherna družbenopoli- 
tična skupnost dolžna naj- 
prej sama zagotavljati sred- 
stva za lastno družbeno rep- 
rodukcijo. V tem sklopu je 
potrebno posebej skrbeti za 
uresničevanje dogovorov o 
manj razvitih območjih, ki 
brez poseganja na področje 
kadrovske oziroma štipendij- 
ske politike nimajo realnih 
osnov za svoj razvoj. 

Posebno pozornost zasluži 
vprašanje politike gradnje 
domov za učence in študente 
v SR Sloveniji, ki je sestav-, 
ni del oziroma pogoj za na- 
črtno usposabljanje strokov- 
nih kadrov. Sprejet je bil 
srednjeročni program razvo- 
ja študentskih in dijaških do- 
mov. Z družbenim dogovorom 
v okviru regionalnega pove- 
zovanja je bilo konkretizira- 
no samoupravno sporazume- 
vanje o združevanju sredstev 
za posamezne domove. Za- 
enkrat je realizirana šele če- 
trtina začrtanega programa 
zato morajo naša prizadeva- 
nja v prihodnje zagotoviti ce- 
lotno uresničitev začrtanega 
programa po prioritetah, ki 
jih sprejema Izobraževalna 
skupnost Slovenije, m z vklju- 
čitvijo sredstev, ki so pot- 
rebna za njegovo realizacijo, 
v sredstva skupne porabe- za 
prihodnje srednjeročno plan- 
sko obdobje. 

VI. 

Organizacija in razvijanje 
kadrovskih služb ne pote- 
ka tako, kot je predvideno v 
resoluciji in družbenih dogo- 
vorih o kadrovski politiki in 
še vedno zaostaja za razvo jem 
drugih strokovnih služb, v 
mnogih organizacijah združe- 
nega dela in občinah pa te 
službe še sploh niso organi- 
zirane. Pri Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije je 
bil ustanovljen Sekretariat za 
kadrovska, vprašanja, ki se 

postopoma oblikuje v po- 
membno strokovno kadrov- 
sko službo republike. 

Kadrovske službe še niso 
doživele svoje, vsebinske pre- 
obrazbe in tudi niso povsod 
izenačene po položaju in ma- 
terialnem stimuliranju kad- 
rov, ki v njih delajo, z dru- 
gyni pomembnejšimi strokov- 
nimi službami. Ni programov 
usposabljanja za delavce iz 
kadrovskih služb na višjih 
in visokih šolah in ni zago- 
tovljeno redno in dopolnilno 
izobraževanje delavcev raz- 
ličnih profilov in usmeritev 
iz teh služb. Postavitev takih 
strokovnih služb s sposob- 
nimi in strokovno razgleda- 
nimi kadri je pogoj za ures- 
ničitev dogovora o vzposta- 
vitvi in vodenju kadrovske 
evidence in za oblikovanje 
učinkovitega kadrovsko-infor- 
macijskega sistema kot os- 
nove usmerjene kadrovske 
politike. 

VII. 

Po vsestranski obravnavi 
poglavitnih ugotovitev o ures- 
ničevanju resolucije o kad- 
rovski politiki v SR Sloveni- 
ji Komisija Skupščine SR 
Slovenije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne za- 
deve predlaga zborom Skup- 
ščine SR Slovenije: 

1. da za nadaljnje uveljav- 
ljanje družbenega dogovarja- 
nja na področju kadrovske 
politike 

a) sprejmejo poročilo pod- 
pisnikov družbenega dogovo- 
ra o nalogah pri oblikovanju 
in izvajanju kadrovske poli- 
tike v SR Sloveniji ter pa 
podprejo predlagane priori- 
tetne naloge, ki so odločilne- 
ga pomena za učinkovitejše 
uresničevanje stališč skup- 
ščinske resolucije; 

b) opozorijo tiste občine, ki 
še niso sprejele družbenega 
dogovora o kadrovski poli- 
tiki, da naj to takoj storijo 
in da naj se v tistih občinah, 
kjer so sprejeli družbeni do- 
govor, pa vsi nosilci kadrov- 
ske politike k njemu niso 
pristopili, ugotovijo in pro- 
učijo vzroki, zakaj le-ti niso 
podpisali družbenega dogovo- 
ra o kadrovski politiki ter 
najdejo rešitve, ki so spre- 
jemljive tudi zanje in ki bo- 
do omogočile odgovoren pri- 
stop vseh nosilcev kadrovske 
politike k družbenemu dogo- 
voru in zagotovile dosledno 
izvajanje dogovorjenih obvez- 
nosti in nalog; 



c) zahtevajo od podpisni- 
kov družbenih dogovorov, da 
takoj ustanovijo odbore za 
spremljanje izvajanja družbe- 
nih odgovorov o kadrovski 
politiki v vseh občinah, kjer 
ti odbori še niso ustanovlje- 
ni. Odbori za spremljanje iz- 
vajanja družbenih dogovorov 
o kadrovski politiki v občinah 
in v republiki naj tekoče ugo- 
tavljajo izvajanje nalog iz 
družbenih dogovorov in o 
tem sproti poročajo skupšči- 
nam oziroma samoupravnim 
organom podpisnikov; 

d) pozovejo podpisnike dru- 
žbenih dogovorov o kadrov- 
ski politiki v občinah in v 
republiki, da naj njihove 
skupščine oziroma samoup- 
ravni organi na svojih sejah 
obravnavajo izvajanje druž- 
benega dogovora o kadrovski 
politiki, da naj kritično oce- 
nijo izpolnjevanje dogovor- 
jenih nalog in na tej osnovi 
opredelijo svoje naloge ter 
zaostrijo svojo odgovornost 
za spoštovanje dogovorjenih 
obveznosti. 

2. da za doslednejše ures- 
ničevanje nekaterih nalog, ki 
izhajajo iz sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije iz 

aprila 1974 in nekaterih no- 
vih nalog na osnovi dogovo- 
rov podpisnikov družbenega 
dogovora, ki so nujne za 
učinkovito kadrovsko politi- 
ko, 

a) priporočijo nosilcem dru- 
žbenega planiranja — orga- 
nizacijam združenega dela, 
družbenopolitičnim skupno- 
stim in samoupravnim inte- 
resnim skupnostim, kakor tu- 
di upravnim organom in stro- 
kovnim službam pri priprav- 
ljanju strokovnih podlag in 
predlogov ,da v kratkoročne, 
srednjeročne in dolgoročne 
načrte razvoja občin in SR 
Slovenije vključijo tudi na- 
loge s področja kadrovske 
politike, ki bodo zagotovile 
potrebne premike v izobraz- 
bi in kvalifikacijski strukturi, 
ter da tako zagotovijo kad- 
rovske pogoje za realizacijo 
planskih smotrov. Pri tem 
naj upoštevajo gradiva pod- 
pisnikov družbenega dogo- 
vora o kadrovski politiki v 
SR Sloveniji in njihove 
predloge prioritetnih na- 
log ter ugotovitve in pripo- 
ročila Komisije Skupščine SR 
Slovenije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne za- 
deve; 

b) pozovejo vse nosilce na- 
log kadrovske politike iz za- 
kona o visokem šolstvu, da 
pospešeno izvršijo svoje, z 
zakonom določene naloge pri 
zagotavljanju kadrovskih po- 
gojev za preobrazbo univer- 
ze in visokega šolstva v ce- 
loti; 

c) priporočajo delavcem v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, da naj zaradi 
zagotavljanja potrebnega šte- 
vila strokovnih kadrov in 
vpliva na vsebino izobraže- 
vanja čimprej ustanovijo po- 
sebne samoupravne interes- 
ne skupnosti usmerjenega izo- 
braževanja in tako uveljavijo 
sklepe Skupščine SR Sloveni- 
je iz aprila 1974; 

d) pozovejo podpisnike dru- 
žbenega dogovora o štipen- 
diranju, da preverijo in iz- 
polnijo sedanji sistem soli- 
darnega združevanja sredstev 
za štipendiranje, pri čemer 
naj posebno skrb posvetijo 
uveljavljanju kadrovskih šti- 
pendij kot osnovne oblike 
štipendije, usklajevanju kad- 
rovskega in socialnega vidika 
štipendiranja ter kadrovskim 
potrebam pospešenega druž- 

benega razvoja manj razvi- 
tih območij SR Slovenije; 

e) priporočijo organizaci- 
jam združenega dela m skup- 
ščinam občin, da naj čimprej 
ocenijo stanje svojih kadrov- 
skih služb in pristopijo k 
pospešenemu ustanavljanju 
oziroma preoblikovanju, zdru- 
ževanju in strokovni krepitvi 
kadrovskih služb v skladu 
s potrebami družbeno dogo- 
vorjene kadrovske politike 
ter zagotovijo materialne in 
druge pogoje za njihovo us- 
pešno delo. 

3. Komisija Skupščine SR 
Slovenije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne za- 
deve priporoča, da se pri 
uresničevanju programa de- 
la zborov Skupščine SR Slo- 
venije in njihovih delovnih 
teles, posebno pri oblikova- 
nju in sprejemanju novih za- 
konov, samoupravnih in dru- 
gih splošnih aktov stalno 
upoštevajo stališča resolucije 
o osnovah kadrovske politi- 
ke v SR Sloveniji in da se 
doseže večja odgovornost de- 
legatov kot nosilcev samoup- 
ravnega odločanja na vseh 
področjih in vseh ravneh za 
dosledno uveljavljanje kade 
rovske politike. 

i«. 
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