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POVZETEK 
Analiza obravnava uresničevanje svobodne menjave 

dela na tem področ ju v obdobju po sprejetju zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela (Ur. I. SRS, št. 
17/79) predvsem z vidika uveljavljanja novih družbenoeko- 
nomskih odnosov in problemov, ki se pri tem pojavljajo v 
samoupravni praksi. Ob tem se še posebej dotika vpliva 
širših družbenoekonomskih razmer v tem obdobju, speci- 
fične tekoče in razvojne problematike posameznih dejav- 
nosti, samoupravne organiziranosti delavcev in delovanja 
delegatskega sistema. Namen analize je omogočiti širšo 
oceno, kako uspešno se družbene dejavnosti vključujejo v 
sistem združenega dela, kot njegov enakopraven in soo- 
dvisen delež. 

V ta namen se v analizi podrobneje ocenjuje vpliv druž- 
benoekonomskih gibanj v letih 1981 do 1984 na razvoj in 
pogoje dela družbenih dejavnosti, vpliv normativne uredi- 
tve, postopkov planiranja ter potek oblikovanja in ure- 
sničevanja planskih odloč itev na tem področ ju. Pri tem 
posebej opozarja na nekatere kritične pojave v praksi. 

Pri planiranju in uresničevanju programov družbenih 
dejavnosti praksa opozarja zlasti na pomen usklajevanja 
planov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti ob številnih vprašanjih in pojavih, ki so v analizi 
podrobneje predstavljeni. Med temi se še zlasti pozorno 
obravnavajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje enako- 
pravnega družbenoekonomskega položaja delavcev izva- 
jalcev ter solidarnost in vzajemnost delovnih ljudi in obča- 

nov pri zagotavljanju pogojev za uresničevanje njihovih 
pravic. V poglavju o samoupravni organiziranosti je podan 
oris normativne ureditve in nekatere značilnosti iz prakse 
upravljanja in odločanja v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Za boljši pregled vsebinske in razvojne problema- 
tike je podan tudi oris razvojne politike nekaterih družbe- 
nih dejavnosti v tem obdobju. 

Analizi so dodani nekateri izbrani kvantitativni podatki o 
gibanju sredstev za celoto družbenih dejavnosti in za 
posamezne dejavnosti v tem obdobju v primerjavi z giba- 
njem celotnega in za porabo razpoložljivega družbenega 
proizvoda ter v primerjavi z gibanjem sredstev za druge 
oblike porabe. Podatki o gibanju števila zaposlenih v 
posameznih družbenih dejavnostih predvsem ilustrirajo 
gibanje fizičnega obsega storitev, pri čemer pripomi- 
njamo, da se v teh podatkih odražajo tudi rezultati prizade- 
vanj za zmanjševanje dela prek polnega delovnega časa, v 
skladu v tem času sprejetimi predpisi in družbenimi usme- 
ritvami. Priloženi so tudi primerjalni podatki o gibanju 
sredstev za istovrstne dejavnosti v drugih republikah in 
pokrajinah SFRJ in nekaj primerjav posameznih kazalcev 
z nekaterimi evropskimi državami. 

V sklepnih ugotovitvah so povzete predvsem tiste ugo- 
tovitve, ki narekujejo potrebo po širši družbeni akciji. 
Konkretni predlogi, ki so vsebovani v tem delu, izhajajo iz 
ugotovljenega stanja in naj bi zlasti prispevali k izoblikova- 
nju stališč in usmeritev za prilagajanje normativne uredi- 
tve razvojnim potrebam, za izboljševanje postopkov plani- 
ranja, za več jo sprostitev samoupravnega organiziranja. 
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UVOD 
Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki 

ga je sprejela Skupščina SR Slovenije 22/5-1979 (Ur. I. 
SRS, št. 17/79) je sistemsko opredelil ustavno načelo 
svobodne menjave dela kot dohodkovni odnos med 
ustvarjalci dobrin in storitev v družbenih dejavnostih 
ter porabniki teh dobrin oziroma kot posebno obliko 
skupnega ustvarjanja dohodka na tem področ ju, pri 
čemer se stihijsko delovanje trga in posredništvo dr- 
žavnih organov zamenjuje s samoupravno dogovorje- 
nimi družbenoekonomskimi merili za vrednotenje 
opravljenega dela v skladu z naravo in znač ilnostmi 
posamezne družbene dejavnosti. S svobodno menjavo 
dela udeleženci sporazumevanja ustvarjajo razmere za 
ustvarjanje nove vrednosti v materialni proizvodnji, po- 
večanje družbene produktivnosti dela in celotni druž- 
beni razvoj. Ta zakon in področni zakoni določajo tudi 
načela za samoupravno organiziranje udeležencev 
svobodne menjave dela ter načela in postopke za med- 
sebojno samoupravno sporazumevanje. 

Ustava SR Slovenije in navedeni zakoni uveljavljajo 
načelo, da imajo uporabniki in izvajalci v svobodni 
menjavi dela enak družbenoekonomski položaj. Ta se 
kaže predvsem v pravici in možnosti udeležencev, da 
sicer vsak po svojem interesu, vendar v odnosu medse- 
bojne odgovornosti, samoupravno določajo skupne ci- 
lje in presojajo rezultate dejavnosti ter soodločajo pri 
delitvi družbenega dohodka. Za izvajalce to pomeni, da 
enako kot delavci v materialni proizvodnji glede na 
vloženo delo ustvarjajo prihodek kot nadomestilo za 
opravljene storitve, na tej osnovi oblikujejo dohodek, 
in avtonomno odločajo o njegovi delitvi, pri čemer pa 
prevzemajo tudi polno odgovornost za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo svoje dejavnosti ter za zadovo- 
ljevanje svojih skupnih in osebnih potreb. Po približno 
petih letih uresničevanja svobodne menjave dela ugo- 
tavljamo, da subjekti te menjave še ne dosegajo v celoti 
odgovorne samoupravijavske vloge pri skupnem ob- 
vladovanju tega dela družbene reprodukcije. Uporab- 
niki se pogosto še ne opredeljujejo o vsebinskih in 
razvojnih ciljih družbenih dejavnosti in razmišljajo o 
njih bolj z vidika svojih materialnih obveznosti; izva- 
jalci pa bolj opozarjajo na premajhne možnosti za 
lasten razvoj in na prenizko materialno vrednotenje 
svojega dela, kot pa mislijo na to, čemu je namenjeno 
njihovo delo in kakšne družbene učinke ima. Poleg 
tega se v družbenih dejavnostih še čuti bojazen pred 
neposrednejšim soočanjem z odgovornostjo za druž- 
bene učinke svojega dela, dostikrat pa tudi nepriprav- 
ljenost za sprejemanje dejstva, da je razvoj vse druž- 
bene nadgradnje omejen z dosežki in rezultati v mate- 
rialni proizvodnji. Dokaj sformalizirane izpeljave dele- 
gatskih povezav med nosilci interesov same po sebi še 

ne omogočajo vzpostaviti resničnih dohodkovnih 
odnosov med obema sferama družbene reprodukcije, 
pa tudi ne zagotavljajo kar avtomatičnega doseganja 
družbenih ciljev. Mnoge načelne opredelitve širšega 
političnega pomena (npr. katere dobrine in v kakšni 
kakovosti moramo tudi v spremenjenih družbenih raz- 
merah resnično z enako dostopnostjo zagotavljati 
vsem občanom) še niso dovolj izoblikovane. Zelo po- 
manjkljivo je izpeljano usklajevanje interesov, tako da 
se v okvirih nedoločno opredeljenega skupnega inter- 
esa pogosto dejansko uveljavljajo tudi posebni interesi 
skupin, območ ij, dejavnosti aH strok, kar vse skupaj 
otežuje, da bi v novih odnosih dosegali višjo raven 
družbene produktivnosti dela in kvalitete življenja. K 
temu so v zadnjem obdobju občutno pripomogle tudi 
zmanjšane materialne možnosti ter splošna gospodar- 
ska nestabilnost, zlasti stroškovna inflacija. Vse vrste 
in oblike porabe so se občutno zmanjšale. Pri skupni 
porabi je to zmanjšanje v SRS sicer nekaj manjše kot 
drugod v SFRJ, ker pa je v naši republiki družbeni 
standard nadpovprečno razvit, je zmanjšanje zelo ob- 
čutno in se mu družbene dejavnosti še niso v celoti 
prilagodile. Trenutno se odzivajo predvsem z varčeval- 
nimi ukrepi, opuščanjem naložb, znižano amortizacijo 
in več jim realnim zaostajanjem osebnih dohodkov. 
Izhodišča za trajnejše prestrukturiranje dejavnosti in 
vzpostavitev normalnih delovnih pogojev v novih okoli- 
šč inah se šele oblikujejo. Nove opredelitve prioritet in 
razvojne usmeritve ob zmanjšanih materialnih možno- 
stih bodo morale postati bistvena sestavina planskih 
odloč itev za naslednje srednjeročno obdobje z vidika 
posamezne družbene dejavnosti in tudi z vidika širših 
in dolgoročneje pojmovanih celovitih družbenih po- 
treb in dohodkovnih možnosti. 

Namen te analize je, da opozori na najbistvenejša 
vprašanja svobodne menjave dela, kot so se pokazala v 
preteklih petih letih po vzpostavljanju teh odnosov. 
Sestavljena je tako, da predvsem poudarja sistemska in 
instrumentalna vprašanja, čeprav se pri tem ni mogla 
izogniti tydi najbolj bistvenim materialnim vidikom. 
Vendar pa nima namena, da sproži razpravo o mate- 
rialnih in strateško razvojnih vsebinskih vprašanjih, ker 
bo o tem dovolj priložnosti ob bližnjem sprejemanju 
srednjeročnega in dolgoročnega plana. Temeljni na- 
men analize je, da prispeva k ugotavljanju stvarnih ovir 
za razvoj svobodne menjave dela, zaradi katerih se ta 
še ni uveljavila kot polnokrven dohodkovni odnos in da 
tako da podlago za usmeritve nadaljnjega razvoja 
družbenoekonomskih odnosov na tem področ ju, mož- 
nosti za izboljšanje organiziranosti ter racionalizacijo 
samoupravnih postopkov in nač inov, oblik in metod za 
sporazumevanje o delovanju in razvoju družbenih de- 
javnosti. 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA GIBANJA V LETIH 
1981-1985 

a) Drugačne dohodkovne možnosti 
V plansko obdobje 1981-1985 je slovenska družba stopila 

še z velikimi pričakovanji o materialnem napredku. Zato je 
bila sprejeta temeljna usmeritev v kakovostnejši razvoj. To je 
pomenilo spreminjanje gospodarske strukture v prid'dejavno- 
stim, ki omogočajo dolgoročno višji dohodek na zaposlenega 
in na vložena sredstva, povečanje izvoza, hitrejše tehnično- 
tehnološko posodabljanje proizvodnje, racionalno porabo 
energije in surovin, varovanje okolja, produktivno in racio- 
nalno zaposlovanje, več ji del ustvarjalnega in visoko kvalifici- 

ranega dela, pa tudi višjo raven zadovoljevanja skupnih po- 
treb. Prestrukturiranje naj bi zajelo tudi družbene dejavnosti, 
zlasti tiste, ki najbolj neposredno prispevajo k povečanju 
družbene produktivnosti dela. 

V nasprotju s temi pričakovanji je realni družbeni proizvod 
slovenskega gospodarstva leta 1981 nekoliko nazadoval in se 
leta 1982 le malenkostno zvečal, tako da je sredi tega srednje- 
ročnega obdobja spet dosegel raven iz leta 1980. Z vidika zdaj 
spoznanih možnosti sodimo, da bi v naslednjih dveh letih le 
mogel naraščati nekoliko hitreje, tako da bi se skupno pove- 
čani realni družbeni proizvod v teh petih letih povečal za 
5,3%, povprečna letna stopnja rasti pa bi bila 1%. 

Zaradi skromnejše gospodarske rasti so se zmanjšale tudi 
načrtovane materialne možnosti za razvoj družbenih dejavno- 

2 priloga poročevalca, 



sti. V družbenih dejavnostih so prenašali težišče na tisti del 
programov, ki pomeni zagotovljeni ali minimalni obseg dejav- 
nosti, niso pa mogli odločneje začeti s programskim spremi- 
njanjem in prestrukturiranjem. 

V obdobju od leta 1981 do 1984, enako pa bo še v letu 1985, 
so bile družbene dejavnosti izpostavljene velikemu pritisku 
omejevanja sredstev za skupno porabo. Delež sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb v družbenem proizvodu je od 
leta 1981, ko je bil 12,0%, v letu 1983 padel na 10,1%, v letu 
1984 bo predvidoma 9,3%, za leto 1985 pa prvi elementi 
razvojne in delitvene politike kažejo, da bi se lahko delež 
zmanjšal še na 9%. 

b) Spremembe v družbenih dejavnostih. 
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so 

se prilagodile zmanjšanju sredstev zlasti z opuščanjem finan- 
ciranja investicij v okviru svojega programa. Sredstva samo- 
prispevkov za investicije se niso bistveno spremenila, vendar 
so skupna sredstva že tako zmanjšana, da ponekod že omeju- 
jejo obnavljanje osnovnih sredstev in s tem normalno repro- 
dukcijo. 

Drugih programov samoupravne interesne skupnosti niso 
uspele zmanjšati in predrugač iti, tako da bi lahko govorili o 
bistvenem programskem prestrukturiranju. Večina progra- 
mov je namreč  tako ali drugače normativno predpisana. Spre- 
membe teh predpisov pa bi zahtevale tudi spremembe ustalje- 
nih načinov uresničevanja pravic občanov. To ni enostavno, 
saj so pravice in ustaljeni način njihovega uresničevanja del 
vrednostnega sistema, ki ga ne moremo spremeniti na hitro. 
Predvsem pa ga ne moremo in ne smemo spremeniti nepre- 
mišljeno in v nasprotju z voljo in pripravljenostjo ljudi, ki kot 
uporabniki in izvajalci odločajo o zadovoljevanju skupnih 
potreb.1 

Relativni deleži sredstev za družbene dejavnosti v celotni 
skupni porabi se se spremenili. Večina teh sprememb je bolj 
posledica nujnosti, da se uresnič ijo zakonsko predpisani pro- 
grami ali pa so materialni pritiski tako veliki, da jih ni mogoče 
izvajati drugače in v manjšem obsegu. Na spremembe so torej 
bolj vplivale strukture pravic in strukture vrednostnih.elemen- 
tov programov kot pa zavestno dajanje prednosti eni ali drugi 
dejavnosti, kar bi bilo z razvojnega vidika pomembneje. Pred- 
vsem zaradi tega so zato svoj delež sredstev povečale zdrav- 
stvene skupnosti, skupnosti za zaposlovanje in kulturne skup- 
nosti. Ohranile so ga skupnosti socialnega skrbstva in raz- 
iskovalne skupnosti, zmanjšal pa se je delež izobraževalnih 
skupnosti, skupnosti otroškega varstva in telesnokulturnih 
skupnosti.2 

c) Programi ostajajo, zmanjšujejo se osebni 
dohodki in materialna osnova 

Padec deleža sredstev za družbene dejavnosti v družbenem 
proizvodu3 še ni povsod pomenil zmanjšanja obsega dejavno- 
sti, do leta 1983 tudi še ne večje relativne pocenitve zaradi 
zmanjšanih osebnih dohodkov izvajalcev. Do takrat je bil 
realni padec, povzročen z zmanjšanimi realnimi osebnimi 
dohodki v celotnem združenem delu. Dejavnost se je v letih 
1981 in 1982 še širila (predvsem zaradi zmanjšanja investicij), 
v letu 1983 pa je bil realni padec sredstev za dejavnosti že 
več ji, kot bi bil padec zaradi nižjih realnih osebnih dohodkov. 
Dejavnost se tudi v tem času še ni zmanjšala, kar kažejo 
podatki o zaposlenih4, bolj kot drugod v združenem delu pa 
so se zmanjšali realni osebni dohodki, ki so v bistvu nadome- 
stili izpad sredstev in omogočili nezmanjšan (ponekod celo 
nekoliko povečan) obseg dejavnosti. Pri tem se poslabšuje 
tudi materialna oskrba dejavnosti. Čeprav v glavnem sicer 
zadržujejo dejavnost na isti ravni, se ponekod zaradi tega že 
zmanjšuje kakovost storitev. 

V praksi se je tudi pokazalo, da so možnosti družbenih 
dejavnosti nadomestiti del sredstev z neposredno svobodno 
menjavo dela sorazmerno majhne. Deloma so vzrok za to 
družbeni ukrepi, ki omejujejo razporejanje dohodka pri upo- 
rabnikih, poleg tega pa tudi izvajalci največkrat nimajo takš- 
nih programov, ki bi bili privlačni za uporabnike, da bi zanje 
združevali dodatna sredstva. 

' glej prilogo - tabelo: Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, 
oblikovana s svobodno menjava dela po namenu porabe (tab. A) 2 glej tabelo: Delež združenih sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb, oblikovanih s svobodno menjavo dela v družbenem proiz- 
vodu (tab. B) 

II. RAZVOJ SVOBODNE MENJAVE DELA 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
Planiranje na področ ju družbenih dejavnosti v 
tem srednjeročnem obdobju. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SRS, zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
ter zakoni o posameznih družbenih dejavnostih dokaj po- 
drobno določajo postopke za pripravo in številne obvezne 
elemente planskih odloč itev. Predpisani so tudi številni pogoji 
za opravljanje dejavnosti, pravice občanov in nekateri mini- 
malni standardi, ki bistveno vplivajo na obseg programov in 
na ceno storitev. Praviloma sicer ti predpisi le konkretizirajo z 
ustavo določene pravice občanov in nekatera temeljna stro- 
kovna načela, bistvena za kvalitetno opravljanje posameznih 
dejavnosti. Zakoni prepuščajo uporabnikom in izvajalcem, da 
v samoupravnih interesnih skupnostih oblikujejo in določajo 
programske sestavine in pogoje svobodne menjave dela, ven- 
dar pa so možnosti nosilcev planiranja v primerjavi z gospo- 
darskim področjem precej manjše, kar se pogosto kritično 
presoja. 
Samoupravno usklajevanje planov - bistvena 
sestavina planiranja na področ ju družbenih 
dejavnosti. 

Pri pripravi planskih aktov, zlasti samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti sbde- 
lujejo delavci uporabnikov in izvajalcev. Praksa je pokazala, 
da zelo razvejanega predpisanega postopka skoraj nijer ni 
bilo mogoče v celoti izpeljati, zlasti še ne ločenega opredelje- 
vanja uporabnikov in izvajalcev o elementih za samoupravno 
sporazumevanje ter soočanja elementov plana vseh samou- 
pravnih interesnih skupnosti v vsaki temeljni organizaciji. 

Po 14. č lenu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela se skupne potrebe po storitvah vseh družbenih dejavno- 
sti in materialne možnosti za njihovo uresničevanje po sa- 
moupravnih interesnih skupnostih usklajujejo v procesu 
družbenega planiranja. To pomeni, da ob kakovostnem po- 
teku teh procesov ne bi smela ostati sporna vprašanja, ka- 
kršna stalno srečujemo kot oč itke sistemu in praksi svobodne 
menjave dela, saj bi v njihovem okviru morali določ iti tudi 
ukrepe, če se planirana gibanja ne uresničujejo in če se s tem 
spreminjajo pogoji dela in gospodarjenja na drugih področ- 
jih, k^ir je značilno za preteklo obdobje. 

Odloč itve pri planiranju družbenih dejavnosti s svojimi 
uč inki praviloma presegajo okvire posameznih/organizacij 
združenega dela, pa tudi posameznih samoupravnih inter- 
esnih skupnosti, zato je širše usklajevanje planov nujnost. 
Dosedanja praksa na tem področ ju ni izkoristila vseh možno- 
sti za uč inkovitejše usklajevanje planov in še zlasti za dosega- 
nje višje stopnje družbehega soglasja. Delavci v temeljni or- 
ganizaciji ob pripravi planskih aktov lahko oblikujejo svoja 
stališča predvsem z vidika svojih potreb in potreb svoje orga- 
nizacije in njenih dohodkovnih možnosti, teže pa oblikujejo 
pregled nad celoto potreb in možnosti v širšem okolju občine, 
regije in republike. Kaže, da tega problema ne morejo uč inko- 
vito premostiti niti po svojih delegatih v samoupravnih inter- 
esnih skupnostih, saj so tako delegacije v temeljnih organiza- 
cijah kot samoupravne interesne skupnsti oblikovane ločeno 
po posameznih interesnih področ jih. 

Zakon o združenem delu sicer zagotavlja hkratno obravna- 
vanje vseh predlogov planskih aktov v temeljni organizaciji, 
vendar praksa kaže, da je to premalo, saj delavci oč itno ne 
morejo dovolj tvorno sodelovati pri nastajanju; primerjanju in 
usklajevanju predlogov posameznih dejavnosti, pa tudi pre- 
soji celotnih dohodkovnih možnosti in pogojev gospodarjenja 
pri sebi in pri drugih. Skupne odloč itve tako dobivajo pečat 
vsiljenosti in zunanjega arbitriranja, delavci jih ne priznavajo 
kot rezultat lastnega spoznanja objektivnih nujnosti, kar je 
zlasti oč itno v izvajalskih organizacijah, pa tudi v delu javnega 
mnenja. Poleg tega pa obravnava predlogov planskih aktov 
družbenih dejavnosti v temeljnih organizacijah navadno po- 
teka ločeno od obravnave razvoja proizvodnje in v praksi 
postaja bolj razprava o obveznosti. Za uspešen razvoj družbe- 
nih dejavnosti pa bi bilo neobhodno, da vsi, tudi delavci teh 
dejavnosti, skupno dogovorjene razvojne odloč itve sprejmejo 
kot svoje. 
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Vpliv zmanjšanih možnosti na uresničevanje 
svobodne menjave dela 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za obdobje 1981- 
85 sicer opredeljujejo bistvene sestavine iz 9. člena zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, zlasti potrebe upo- 
rabnikov in zmogljivosti izvajalcev ter medsebojne obveznosti 
ob predvidevanih dohodkovnih možnostih uporabnikov, niso 
pa dovolj predvideli ukrepov ob bistveno spremenjenih do- 
hodkovnih možnostih. Letni planski dokumenti so zato dobili 
nekoliko drugačno naravo, saj so se z njimi uvajale tudi 
spremembe, ki po svoji vsebini pomenijo spremembe samou- 
poravnih sporazumov o temeljih plana za srednjeročno ob- 
dobje. Pogosto ni bilo mogoče uskladiti obsega programov z 
razpoložljivimi sredstvi, kar je povzroč ilo odstopanja od do- 
govorjenih meril za oblikovanje povrač il oziroma cen storitev. 
Izvajalci so zato poslovali v bistveno spremenjenih razmerah 
in praviloma niso ustvarjali dohodka v pričakovani višini, kar 
se je pokazalo zlasti pri zaostajanju osebnih dohodkov delav- 
cev družbenih dejavnosti. 

Kljub takim spremembam dohodkovnih možnosti pa ni bilo 
več jih sprememb v strukturi skupne porabe in drugačnih 
opredelitev prednosti. Bolj ali manj linearno so se zmanjše- 
vala sredstva za vse dejavnosti. Znač ilno je, da niti izvajalci 
niti uporabniki niso pristajali na pomembnejše zmanjševanje 
programov, zaostajale so predvsem cene storitev. Doseženi 
uč inki sicer kažejo, da so v dejavnostih bile in verjetno tudi še 
vedno so rezerve, vendar pa te niso mogle pokriti vsega izpada 
dohodka zaradi zaostajanja povrač il oziroma cen storitev. 

Tako ravnanje je v mnogočem omajalo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov dogovorjena merila vrednotenja 
dela in valorizacije povrač il oziroma cen storitev. To pa so 
bistveni elementi sporazumevanja o pogojih svobodne me- 
njave dela, zato se je v javnosti oblikovalo zelo razširjeno 
mnenje, da se svobodna menjava dela sploh ne uresničuje in 
da v teh razmerah zanjo tudi ni možnosti. Neselektivni omeji- 
tveni ukrepi, zlasti nekateri zvezni, so le še potrjevali tako 
prepričanje. 

V načelu ni mogoče sprejeti stališča, da omejene dohod- 
kovne možnosti izključujejo uresničevanje svobodne menjave 
dela. Dohodkovne možnosti so namreč  vedno omejene, upo- 
rabniki jih lahko povečujejo le postopoma s povečevanjem 
produktivnosti dela, v kateri se izražajo tudi rezultati družbe- 
nih dejavnosti. Razporejanje dohodka je sicer samoupravna 
pravica uporabnikov, vendar je tudi to mogoče uresničevati le 
v mejah objektivnih zakonitosti. Pri tem je zlasti neobhodno 
upoštevati njihovo dolžnost, da ohranjajo in razširjajo mate- 
rialno osnovo dela. Delavci v temeljni organizaciji v skladu s 
svojo odgovornostjo za vso družbeno reprodukcijo optimizi- 
rajo delitev oziroma vlaganje dohodka po potrebah in priča- 
kovanih rezultatih in v skladu s tem namenjajo tudi sredstva 
za storitve družbenih dejavnosti. Zmanjšane dohodkovne 
možnosti uporabnikov v tem obdobju so realnost. Za presojo 
o uresničevanju novih odnosov je zlasti pomembno, ali obsto- 
ječa samoupravna interesna organiziranost in svobodna me- 
njava dela omogoča uč inkovito obvladovanje družbene re- 
produkcije v vseh okolišč inah -tudi v razmerah zmanjševanja 
razpoložljivega dohodka. 

Posebnosti svobodne menjave dela 
v družbenih dejavnostih 

Za oblikovanje sistema samoupravnega interesnega orga- 
niziranja in prakso sporazumevanja o svobodni menjavi dela, 
posebej pa še za uč inkovito samoupravno obvladovanje mo- 
tenj, je neobhodno upoštevati nekatere posebnosti družbenih 
dejavnosti. Med temi so zlasti: 

- programi družbenih dejavnosti so dokaj neprožni in jih ni 
mogoče spreminjati tako, da bi se hitro prilagodili spremem- 
bam dohodkovnih razmer. Hitre spremembe bi povzročale 
nepredvidljive uč inke v družbeni stabilnosti in socialni varno- 
sti občanov. Značilno je, da v zaostrenih razmerah tudi izva- 
jalci kljub načelno danim možnostim praviloma niso posku- 
šali zmanjševati programov, pa čeprav zaostajajo njihovi 
osebni dohodki; 

- sredstva za razširjeno reprodukcijo v družbenih dejavno- 
stih praviloma niso sestavni del cene storitev. Zato že sora- 

zmerno majhne spremembe obsega sredstev močno vplivajo 
na programe dejavnosti; 

- sredstva za razširjeno reprodukcijo v družbenih dejavno- 
stih praviloma niso sestavni del cene storitev. Zato že sora- 
zmerno majhne spremembe obsega sredstev močno vplivajo 
na programe dejavnosti; 

- rezultati v družbenih dejavnostih imajo praviloma dolgo- 
ročne uč inke v širšem prostoru, zato je vzdrževanje določene 
stabilnosti obsega in kakovosti programov družbenih dejav- 
nosti sestavni del nujne širše in dolgoročne razvojne politike, 
kar pa spet terja tudi širše usklajevanje planov razvoja ter 
sporazum o določenem obsegu in pogojih solidarnosti in 
vzajemnosti; 

- sestayni del programov samoupravnih interesnih skup- 
nosti za družbene dejavnosti so tudi sredstva za nekatere 
prejemke iz dela in za socialne prejemke, vendar zanje ne 
morejo veljati iste zakonitosti kot za programe dejavnosti; 

- neizenačena gospodarska moč posameznih območ ij in 
različne obveznosti uporabnikov za družbene dejavnosti po- 
vzročajo poleg razlik v programih tudi različen standard izva- 
janja teh dejavnosti, hkrati pa različne obremenitve dohodka 
temeljnih organizacij in osebnih dohodkov delavcev. 

Nekaj problemov iz prakse svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih 

Prizadevanja, da bi v vseh razmerah samoupravno obvlado- 
vali celoto družbene reprodukcije, poleg subjektivnih ovir 
otežujejo tudi nekateri problemi, ki izhajajo iz posebnosti 
dejavnosti, iz obstoječ ih razmer, pa tudi iz sistema: 

- sistemska ureditev terja od delavcev vsake temeljne or- 
ganizacije, da stalno, zlasti pa v postopkih nastajanja planskih 
aktov, oblikujejo stališča ne le o razporejanju ustvarjenega 
dohodka in o svojih konkretnih potrebah po storitvah družbe- 
nih dejavnosti, ampak o njihovi celotni programski usmeritvi. 
Ta naloga največkrat presega moč i delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah. Zaradi narave družbenih dejavnosti se kakovostna 
stališča o vsebini dela in razvoju lahko izoblikujejo najbrž lev 
širšem samoupravnem procesu, preko mej temeljne organiza- 
cije, ne le v samoupravnih interesnih skupnostih, ampak tudi 
v širših asociacijah združenega dela in pa v zborih združe- 
nega dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
- v neustaljenih razmerah, za katere so zlasti značilni neja- 

sni pogoji za gospodarjenje in pridobivanje dohodka, odsot- 
nost delovanja ekonomskih zakonitosti in administrativni po- 
segi zaradi motenj v reprodukciji, samoupravljalci težko obli- 
kujejo jasno sliko možnosti in potreb pri razporejanju do- 
hodka, kar pri izvajalcih vzbuja iluzije, da bi bili uporabniki 
pripravljeni namenjati bistveno več sredstev za družbene de- 
javnosti, če jih pri tem ne bi zadrževali državni ukrepi. Hkrati 
pa slabi odgovornost delavcev v TOZD za celoto družbene 
reprodukcije; 

- v zaostrenih razmerah bi bilo pri družbenih dejavnostih 
še posebej nujno sproti usklajevati plane v posameznih dejav- 
nostih v občinah in na širših območjih, pa tudi med sorodnimi 
oz. soodvisnimi dejavnostmi. Takih obveznosti ni v zakonih, 
pa tudi v samoupravni praksi je malo usklajevanja', zato pa so 
vse bolj številni primeri, ko se ob odsotnosti samoupravnega 
usklajevanja uveljavlja arbitriranje državnih organov ali poli- 
tičnih forumov. V praksi se zlasti krepi vloga izvršnih svetov 
skupščin DPS, ki pogosto bistveno prejudicirajo odloč itve 
delavcev v temeljnih organizacijah in samoupravnih intere- 
snih skupnostih; 

- v več ini družbenih dejavnosti ni dovolj razmejen tisti del 
programa, ki je neobhoden za uresničevanje ustavnih in za- 
konskih pravic občanov, ali pa zaradi svoje narave terja dol- 
goročno stabilnost in kontinuiteto, od tistega dela programa, 
ki ga je mogoče prilagajati spremenjenim dohodkovnim raz- 
meram (»zagotovljeni« in »razširjeni« program). Kadar je za- 
gotovljeni program določen, pa je po obsegu in po standardih 
pogosto tako opredeljen, da so za njegovo uresnič itev po- 
trebna skoraj vsa ali vsaj velika večina razpoložljivih sredstev; 

- zaradi gospodarske nestabilnosti dobivajo letni planski 
akti drugačen pomen, kot bi ga imeli v normalnih razmerah, 
ko se z njimi ureja izpolnjevanje obveznosti srednjeročnega 
plana v tekočem letu. V zadnjih letih so se z letnimi planskimi 
akti, zlasti še z resolucijami skupšč in družbenopolitičnih 
skupnosti uveljavljale odloč itve, ki so s svojimi uč inki bi- 
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stveno spreminjale sprejete samoupravne sporazume o teme- 
ljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in so po- 
membno vplivale na posamezne družbene dejavnosti, ne da bi 
delavci v temeljnih organizacijah in njihovi delegati v skupšč i- 
nah samoupravnih interesnih skupnosti imeli realne možnosti 
za vplivanje na te odloč itve; 

- zelo podrobne opredelitve postopkov v zakonih in sa- 
moupravnih splošnih aktih samoupravnih interesnih skupno- 
sti preobremenjujejo celoten delegatski sistem (od delegacij 
do skupščin) z odločanjem o sorazmerno manj pomembnih 
izvedbenih zadevah in s tem odvračajo pozornost in zmoglji- 
vost delegatov od temeljitejšega proučevanja bistvenih vpra- 
šanj: razvojne politike, racionalnosti organizacije in izvajanja 
dejavnosti, pogojev svobodne menjave dela in spremljanja 
kakovosti storitev; 

- po 9. členu zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela udeleženci v SMD vrednotijo rezultate dela izvajal- 
cev po količ ini in kakovosti opravljenega dela, gospodarjenja 
z minulim delom ter njihovem prispevku k zadovoljevanju 
osebnih in skupnih potreb in interesov uporabnikov, k ustvar- 
janju nove vrednosti v materialni proizvodnji, k večanju pro- 
duktivnosti družbenega dela in k razvoju družbe v celoti. V 
praksi se vrednotenje praviloma omejuje le na količ ino in 
zahtevnost dela; v posameznih aktih skupnosti se sicer ome- 
nja kot merilo tudi kakovost dela, vendar lega v praski nava- 
dno ne upoštevajo. Vsa druga merila, ki jih navaja zakon, v 
praksi niso konkretizirana in se ne uporabljajo; 
- samoupravne interesne skupnosti s samoupravnimi spo- 

razumi o svobodni menjavi dela in v praksi niso zagotovile 
uč inkovitejšega nadzora nad opravljanjem storitev, kar je pa 
po zakonu nujna sestavina sporazumov o svobodni menjavi 
dela. Tudi v tistih primerih, ko nekatere oblike nadzora nad 
kakovostjo storitev opravljajo upravni organi (inšpekcije, pe- 
dagoška služba in podobno), praviloma niso uveljavljene 
sankcije. Prav tako pa v praksi ni omogočeno, da bi izvajalci 
za nadpovprečno kakovost storitev dobili materialno spod- 
budo. 

Za družbene dejavnosti so se v praksi uveljavili dokaj poe- 
noteni modeli samoupravnega organiziranja in odločanja, 
načrtovanja dejavnosti in uresničevanje svobodne menjave 
dela, čeprav se narava dejavnosti in nameni zelo razlikujejo. V 
skupnih programih samoupravnih interesnih skupnosti se iz. 
različnih razlogov velikokrat ohranjajo tudi sestavine, za ka- 
tere bi bilo mnogo primernejše, če bi jih uresničevali z dru- 
gimi oblikami združevanja dela in sredstev, zlasti z neposre- 
dno svobodno menjavo dela in pa z drugimi oblikami združe- 
vanja dela in sredstev na podlagi udeležbe v skupnem do- 
hodku oziroma skupnem prihodku (npr. razširjeni programi v 
izobraževanju, kulturi in telesni kulturi, nekatere vrste raz- 
iskovalnega dela). Prelom s prakso stalnega pritiska na Rove- 
čevanje skupnih, »zagotovljenih« programov bo nujen he le 
zaradi omejenih družbenih možnosti, ampak še zlasti zaradi 
nujne uč inkovitejše selekcije dejavnosti glede na racionalnost 
izvedbe in glede na njihove družbene uč inke. 

III. UREJANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV PRI 
URESNIČEVANJU SVOBODNE MENJAVE DELA 

Predmet in pogoji svobodne menjave dela 
Kot predmet svobodne menjave dela so se skoraj v celoti 

uveljavile storitve oziroma programi storitev v skladu s 7. 
členom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Programi storitev se opredeljujejo s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti, z 
letnimi planskimi akti pa se določajo planske naloge v določe- 
nem letu ter višina potrebnih sredstev. Združevanja sredstev 
mimo teh programov (za neidentificirane namene ali po- 
dobno) ni več . Združevanje sredstev je v primeri s prejšnjim 
stanjem postavljeno na povsem nove osnove, saj so tako za 
celotno plansko obdobje kot v začetku vsakega leta znane 
obveznosti za sprejete programe, vključno.z merili za med- 
letno valorizacijo, če so gibanja cen in osebnih dohodkov 
drugačna od predvidenih. S tem je vzpostavljeno novo kako- 
vostno stanje v razvoju družbenoekonomskih odnosov in pre- 
sežene proračunske oblike financiranja družbenih dejavnosti. 
Prispevne stopnje so izgubile proračunsko naravo in so po- 
stale zgolj tehnični instrumenti za zbiranje sredstev zavezan- 

cev, saj se vsi morebitni primanjkljaji ali presežki obvezno 
poračunajo za prihodnje leto. S tem je sistemsko izključena 
možnost za zajemanje: sredstev uporabnikov preko stvarnih 
tekoč ih potreb, izvajalcem pa je zagotovljeno, da bodo dobi- 
vali povrač ila v skladu z načrtovanim obsegom storitev. 

Standardi in normativi - podlaga za 
samoupravni dogovor 

Normativi in standardi za opravljanje storitev, ki so predmet 
svobodne menjave dela, se določajo s samoupravnimi spora- 
zumi med uporabniki in izvajalci. 

Normativi in standardi so neobhoden pogoj za uresničeva- 
nje svobodne menjave dela, saj brez njih ni možno ovrednotiti 
storitev tako, da bi bil mogoč dogovor o višini povračila 
oziroma cene. V vseh samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti so si v teh letih zelo prizadevali za 
oblikovanje ustreznih normativov in standardov. Priprava ka- 
kovostnih standardov in normativov terja veliko visoko stro- 
kovnega dela, zaradi interesne pogojenosti pa tudi veliko 
strpnega dogovarjanja ob upoštevanju mnogih elementov, ne 
nazadnje tudi dolgoročnih ekonomskih možnosti. Poleg tega 
pa se razmere po posameznih dejavnostih precej razlikujejo, 
za nekatere (npr. nekatere zvrsti kulturnih dejavnosti) je dolo- 
čanje normativov in standardov skoraj nemogoče. 

Uvajanje standardov in normativov v posameznih dejavno- 
stih spremljajo tudi številni ugovori in pomisleki, kot na pri- 
mer: 

- vrednotenje storitev na podlagi normativov in povprečnih 
cen povzroča povprečnost pri izvajalcih, individualni pro- 
grami posameznih izvajalcev in njihove kakovosti se ne mo- 
rejo uveljaviti, izvajalcev ne spodbujajo za uvajanje novosti, 
dokler te ne »prodrejo« v enotne standarde in normative, v 
boljšem materialnem položaju so izvajalci, ki opravljajo stori- 
tve na spodnji meji še sprejemljivega, 

- sorazmerno ugodno postavljeni standardi in normativi 
povzročajo višje cene storitev, kot jih ob omejenih materialnih 
možnosti uporabniki lahko pokrivajo, zato se ob zaostrenih 
razmerah stihijsko »rušijo« standardi in neutemeljeno se 
zmanjšuje dohodek, 

- usklajevanje dokaj raznoliko razvite in organizirane de- 
javnosti z normativi povzroča spremembe v dejavnostih, kar 
povzroča prevrednotenje, ogrožanje socialne varnosti delav- 
cev posameznih izvajalcev, pa tudi spremembe pri načinu 
zadovoljevanja potreb uporabnikov, spremembe pri lokalni 
razporeditvi zmogljivosti in podobno, 
- uporaba enotnih standardov in normativov v različnih 

razmerah povzroča, da so izvajalci v neenakopravnem polo- 
žaju, zadržuje možne racionalizacije dejavnosti in nagrajeva- 
nje dosežkov nadpovprečnih kakovosti, 

- v praksi se normativi in standardi, dogovorjeni v skupno- 
stih, obravnavajo hkrati tudi kot »minimalni standardi«, saj 
zahteva zakona, da se taki normativi in pogoji določijo z 
zakonom ali odlokom občinske skupšč ine, ni bila izpeljana do 
kraja, kolikor pa je takih predpisov sprejetih (zdravstvo, otro- 
ško varstvo, izobraževanje), so pogosto praktično identični z 
dogovorjenimi, kar preprečuje uporabnikom in izvajalcem, da 
bi se morda dogovorili za opravljanje dejavnosti na nižji ravni. 

Z normativi in standardi bi bilo treba določ iti tudi normative 
potroškov materialov in storitev upoštevaje tekoče tržne cene. 
Normativov te vrste je še malo. Več inoma se uporabljajo zelo 
grobi približki, ki temeljijo predvsem na izkušnjah preteklih 
let, kar pa ne omogoča, da bi se ob določanju višine povrač ila 
oziroma cene storitev materialni stroški valorizirali skladno z 
njihovo strukturo in tržnimi cenami. Cene materialov in stori- 
tev, ki jih pretežno uporabljajo v družbenih dejavnostih (ener- 
gija, hrana, zdravila, tiskarske storitve ipd.), so se praviloma 
povečevale precej hitreje, kot potekajo splošna gibanja cen, 
zato tudi valorizacije povrač il ne pokrivajo teh razlik. 

Oblikovanje povrač il oziroma cen storitev 
Ker je dohodek pri izvajalcih bistveno odvisen od višine 

dogovorjenega povračila oz. cene, postaja oblikovanje povra- 
č il za storitve vse pomembnejše vprašanje uresničevanja ozi- 
roma neuresničevanja svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih. V praksi opozarjajo zlasti na naslednje: 

- zaostaja oblikovanje podrobneje opredeljenih normati- 
vov materialnih potroškov po vrstah in količ inah potrebnih 
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materialov, energije in storitev, ki bi lahko vplivali na raciona- 
lizacijo porabe in tvorili nesporno podlago za sprotno usklaje- 
vanje sredstev za materialne stroške z gibanjem tržnih cen, 

- vrednotenje dela po vrsti in zahtevnosti ni usklajeno z 
gibanji v širši družbi glede na vrednotenje del enakih oziroma 
podobnih zahtevnosti na drugih področ jih, zelo različna so 
tudi stališča, ali naj se tako usklajevanje opravlja po območ- 
jih, kjer se uporabniki in izvajalci vključujejo v odnose svobo- 
dne menjave dela (obč ina), ali pa na širšem območju, npr. v 
republiki, 

- sredstva za nove naložbe se vključujejo v programe de- 
javnosti in zbirajo z obveznimi prispevnimi stopnjami name- 
sto s posebnimi sporazumi, del sredstev za modernizacijo pa 
se ne vključuje v cene storitev, 

- organizacije združenega dela družbenih dejavnosti v ve- 
čini primerov niso s samoupravnimi sporazumi uredile zdru- 
ževanja in gospodarjenja s sredstvi amortizacije, kar zlasti 
zaradi visoke inflacije povzroča realno razvrednotenje in neu- 
činkovitost pomembnega dela sredstev, ki ga uporabniki 
združujejo za te dejavnosti. 

Vloga amortizacije 
Po zakonu se v svobodni menjavi dela amortizacija upo- 

števa v skladu z zakonom. Amortizacija nad obveznimi stop- 
njami je po zakonu sicer možna, vendar v obstoječ ih razme- 
rah ni uveljavljena, pač pa se v letih 1983 in 1984 obračunava 
amortizacija po obveznih stopnjah, znižana za 50%. 

Zakon izrecno spodbuja združevanje amortizacije med te- 
meljnimi organizacijami družbenih dejavnosti s samouprav- 
nimi sporazumi. Teh sporazumov je bilo sklenjeno več po zelo 
različnih načelih (v okviru dejavnosti, v okviru obč in ipd.), v 
glavnem za več je naložbe. Manj pa je razvito prožnejše funk- 
cionalno združevanje amortizacije za obnovo prostorov in 
opreme. Dokajšen del amortizacije v družbenih dejavnostih 
pa je še vedno razdrobljen in izpostavljen hitremu razvredno- 
tenju zaradi inflacije. 

Poleg stalnega razvrednotenja realne vrednosti amortiza- 
cije in razdrobljenosti teh sredstev veljavni predpisi zaradi 
visoke inflacije omogočajo tudi ptelivanje amortizacije v te- 
kočo potrošnjo, saj se obresti na deponirana amortizacijska 
sredstva obravnavajo kot dohodek TOZD. Veljavna ureditev 
na tem področju tudi ne upošteva, da je pri družbenih dejav- 
nostih tudi enostavna reprodukcija širšega pomena, zahteva 
po ohranjanju vseh obstoječ ih zmogljivosti pa glede na spre- 
menjene potrebe uporabnikov včasih deluje tudi anahroni- 
stično. 

Zaradi vsega tega in pa tudi iz nekaterih načelnih razlogov 
se pojavljajo razmišljanja, da bi bilo treba amortizacijo v 
družbenih dejavnostih urediti drugače, kot to določajo 
splošni predpisi, in jo bolj povezati s skupnimi odločitvami o 
reprodukciji v teh dejavnostih. 

Negotovo ohranjanje in povečevanje 
materialne osnove dela 

Za razširitev materialne osnove dela v družbenih dejavno- 
stih praviloma združujejo sredstva uporabniki s posebnimi 
sporazumi, del teh sredstev, predvsem za modernizacijo, pa 
se lahko vključuje'tudi v ceno storitev. Kadar se sredstva za 
razširitev materialne osnove dela pridobivajo s samoprispev- 
kom, zakon izrecno terja, da se z dogovorom o temeljih plana 
zagotovijo sredstva za izpolnjevanje novih obveznosti, ki 
bodo nastale z naložbami. Praksa pa se na tem področ ju le 
deloma ujema z zakonom. Sredstva za naložbe so se pogosto 
zbirala kot sestavni del programa dejavnosti v samoupravni 
interesni skupnosti in z obvezno prispevno stopnjo, čeprav 
kot posebna sredstva in ne kot del cene storitev in tudi ne 
toliko za modernizacijo kot za nove naložbe. 

Celotno področje razširjene reprodukcije v družbenih de- 
javnostih je še precej neurejeno. Zniževanje in neurejeno 
združevanje amortizacije, neuporabljena sistemska možnost, 
da se tudi s cenami zagotavlja del sredstev za modernizacijo 
in razvoj ter razvrednotenje denarnih sredstev amortizacije, ki 
jo povzroča inflacija, vse to prispeva k slabšanju materialne 
opremljenosti zaradi zastarevanja in obrabe opreme, ki je ni 
mogoče sproti obnavljati. Ti procesi so zlasti boleč i v tistih 
dejavnostih, kjer je tehnološko zastarevanje opreme zelo hitro 

(zdravstvo, raziskovanje, del usmerjenega izobraževanja). 
Hkrati pa se omejena še razpoložljiva sredstva usmerjajo 
predvsem v nove naložbe, za katere gre tudi velik del zdru- 
žene amortizacije, zlasti v tistih primerih, ko je to združevanje 
organizirano na ravni obč in. Zaradi podcenjenih materialnih 
stroškov v ceni storitev in slabega dohodkovnega položaja 
izvajalskih organizacij oprem in zgradbe pogosto tudi propa- 
dajo zaradi nezadostnega tekočega in investicijskega vzdrže- 
vanja. 

Družbenoekonomski položaj delavcev 
družbenih dejavnosti je povsod aktualno 
vprašanje 

Uveljavljanje enakega družbenoekonomskega položaja de- 
lavcev in enake socialne varnosti delavcev izvajalcev in upo- 
rabnikov, je eno najbolj spornih aktualnih vprašanj, obreme- 
njeno še z mnogimi ostanki proračunske miselnosti. V sa- 
moupravnih sporazumih dogovorjena merila za vrednotenje 
programov storitev praviloma izhajajo le iz količ ine potreb- 
nega živega dela po zahtevnosti, vrednotenega predvsem po 
stopnjah strokovne izobrazbe. Dejanski položaj delavcev po- 
sameznih izvajalskih temeljnih organizacij se kljub sora- 
zmerno poenotenim merilom za vrednotenje precej razlikuje. 
Razlike izhajajo iz pogojev dela in poslovanja, racionalnosti 
organizacije dela in poslovanja možnosti in aktivnosti pri 
pridobivanju dodatnih prihodkov, dodatne izrabe zmogljivo- 
sti, tudi iz različno visoke obremenitve dohodka oz. osebnih 
dohodkov po občinah. Vse te razlike so sicer sporne in pogo- 
sto kritizirane, niso pa bistvene. Problematične so predvsem 
razlike, ki izvirajo iz naslednjih dveh vzrokov: 

- zaradi omejenih sredstev, ki se jim obseg programov 
storitev ni prilagodil, se delež dohodka v strukturi povračila 
oz. cene ne more valorizirati v skladu z gibanjem nominalnih 
osebnih dohodkov pri uporabnikih. 

- del sredstev za materialne stroške v ceni storitev se ne 
valorizira v skladu z gibanjem tržnih cen materiala in storitev. 
Mnogi izvajalci porabljajo za materialne stroške več ji delež 
prihodkov kot je kalkulirano v cenah, to pa povzroča zmanj- 
šan dohodek in nižje osebne dohodke. Zaradi specifične 
strukture stroškov se je ta problem nadpovprečno zaostril v 
zdravstvu, pa tudi v delu socialnega skrbstva. 

V začetku tega srednjeročnega obdobja ob pripravi ustrez- 
nih določb samoupravnih sporazumov o temeljih planov je 
bilo v več ini dejavnosti ugotovljeno, da so osebni dohodki 
delavcev nižji kot osebni dohodki za enako ali podobno delo v 
OZD uporabnikov. Zato so med nalogami tega srednjeroč- 
nega obdobja planirali tudi zmanjševanje oziroma odpravlja- 
nje teh razlik v skladu z rastjo dohodka pri uporabnikih. Ta 
naloga se ni uresnič ila v nobeni dejavnosti, pač pa se je 
zaostajanje osebnih dohodkov še povečalo. • 

Povečujejo se tudi razlike v višini osebnih dohodkov med 
obč inami, zato se vedno pogosteje zastavlja vprašanje o ute- 
meljenosti teh razlik. Vse glasnejše so zahteve, zlasti v izobra- 
ževanju in otroškem varstvu, naj se materialni položaj dejav- 
nosti in osebni dohodki delavcev bolj izenačujejo na ravni 
republike, ker se delo izvajalcev po pogojih in zahtevnosti ne 
razlikuje. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da so v praksi resna 
odstopanja zlasti pri uresničevanju določb 24. in 25. člena 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in tudi 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Posa- 
mezne pobude, da bi v zaostrenih razmerah uravnotežili po- 
trebe s sredstvi z zniževanjem normativov in standardov, so 
največkrat dokaj ostro zavračali uporabniki, pa tudi izvajalci. 
Iz tega lahko sklepamo, da so tudi delavci izvajalcev dali 
prednost dolgoročnemu interesu za ohranjanje dosežene 
ravni dejavnosti pred začasnim zmanjšanjem svojih osebnih 
dohodkov. 

Solidarnost delavcev in izenačevanje 
standarda dejavnosti 

Solidarnostni programi in združevanje sredstev zanje so 
eno posebej občutljivih vprašanj. Določene obveznosti v zvezi 
s solidarnostjo (npr. zagotovljeni programi osnovnega šola- 
nja, zdravstvenega varstva, socialne varnosti) uvajajo zakoni, 
vendar bistvene elemente (zlasti standard zagotovljenih pro- 
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gramov, njihovo vrednotenje in pogoje za upravičenost do 
solidarnostnih sredstev) prepuščajo dogovorom v samou- 
pravnih interesnih skupnostih. Splošna usmeritev v zadnjih 
letih je zmanjševanje obsega solidarnosti, kar v mnogih oko- 
ljih zbuja resne ugovore, zlasti v zdravstvu in osnovnem 
izobraževanju. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov določajo merila 
upravičenosti do solidarnostnih sredstev, tako da upoštevajo 
določbe 33. člena zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela. Te določbe so zlasti: program storitev, ki se 
zagotavlja iz solidarnostnih sredstev, po standardih, normati- 
vih in cenah ne more presegati dogovorjenih meril, uporab- 
niki morajo prevzeti najmanj enake obveznosti kot tisti, ki 
prispevajo sredstva in sredstva za osebne dohodke ne morejo 
presegati dogovorjene višine. Standard dejavnosti na območ- 
jih, kjer prejemajo solidarnostna sredstva, je tako praviloma 
nižji, obveznosti delavcev pri uporabnikih pa višje od povpre- 
č ij v republiki. 

Ne glede na navedeno urednitev pa je solidarnost stalno 
prisoten širši politični problem, saj zlasti v zdravstvu in osnov- 
nem izobraževanju pogostno nasprotujejo utemeljenosti vsa- 
kršnih razlik v standardu in dostopnosti teh dejavnosti. Pri 
tem gre vsekakor za širša socialno politična vprašanja, ki 
presegajo ožjo problematiko družbenih dejavnosti in zade- 
vajo tudi gospodarski sistem. Mnenja, ki se oblikujejo v inte- 
resnih skupnostih, se pogosto nagibljejo k stališču, da bi bilo 
potrebno z več jo solidarnostjo zmanjševati razlike v stan- 
dardu družbenih dejavnosti. 

Uveljavljanje odgovornosti delovnih ljudi in občanov v ob- 
čini kot temeljni samoupravni skupnosti, za skoraj celotno 
področje družbenih dejavnosti ob sorazmerno majhnem ob- 
segu solidarnosti med občinami vpliva tudi na oblikovanje 
pogledov na vlogo občin in republike. V več ini primerov je 
mogoče trditi, da se v gospodarsko šibkejših okoljih krepijo 
težnje za več jo koncentracijo odgovornosti, zlasti za nekatere 
dejavnosti, na ravni republike (osnovno izobraževanje, zdrav- 
stvo). V gospodarsko močnejših pa se prav tako krepi odpor 
proti vsakemu povečevanju združevanja sredstev na ravni 
republike, vključno s prispevki za solidarnost. 

Osebna soudeležba občanov (participacija) se 
postopoma povečuje 

Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela (30. č len) 
in zakoni o posameznih dejavnostih določajo pogoje, pod 
katerimi lahko uporabniki in izvajalci v skupnostih določ ijo 
prispevek neposrednih uporabnikov k posameznim storitvam. 

' V praksi dobiva ta prispevek različne oblike in se vedno ne 
imenuje s tem imenom, čeprav gre za enako ali podobno 
vsebino in namen, npr.: 

- zdravstvo: podrobno izdelan sistem participacije k posa- 
meznim zdravstvenim storitvam hkrati s sistemom oprostitev 
določenih kategorij občanov in za določene bolezni, 

- otroško varstvo: plač ilo staršev za del ekonomske cene v 
vrtcih, različno glede na materialni položaj družine po merilih, 
dogovorjenih v skupnostih, 

- kultura: plač ilo neposrednih uporabnikov določenih sto- 
ritev v obliki vstopnih, izsposojnin, članarin ipd. brez razliko- 
vanja in po odloč itvi izvajalskih organizacij, v skupnosti se 
dogovarja le splošna politika, 

- izobraževanje: plač ilo udeležencev za razne stroške pri 
izobraževalnem procesu (administrativni stroški, stroški ek- 
skurzij v zvezi z učnim programom, plačilo nekaterih dražjih 
pripomočkov, ki se uporabljajo v učnem procesu ipd.) pravi- 
loma brez razlikovanja. 

Načeloma naj bi ti prispevki spodbujali ustrezen odnos do 
dobrin in njihovo racionalno rabo, kaže pa, da tudi pomen teh 
prispevkov za pridobivanje dodatnih sredstev iz osebne po- 
rabe vse bolj narašča. 

Neposredna svobodna menjava dela se le 
počasi uveljavlja 

V praksi je skoraj popolnoma prevladala svobodna menjava 
dela v samoupravnih interesnih skupnostih in po njih, svobo- 
dne menjave dela v neposrednih odnosih z izvajalci je sora- 
zmerno malo, čeprav so se v mnogih skupnostih zelo prizade- 

vali za uveljavitev te oblike. Med poglavitnimi ovirami za več ji 
razmah neposredne svobodne menjave so zlasti: 
- družbeni usmeritveni ukrepi za razporejanje dohodka, 

zlasti omejevanje sredstev za skupno porabo delavcev, so 
zelo zmanjšali možnosti, da bi delavci bolj razvijali dodatne 
programe, zato je tudi vse manj praktičnih možnosti, da bi 
skrč ili »zagotovljene« oziroma »skupne« programe, ki se 
izvajajo v samoupravni interesni skupnosti, čeprav tako 
usmeritev izrecno podpirajo tudi stabilizacijski programi. 

- visoko razviti programi večine družbenih dejavnosti v 
samoupravnih interesnih skupnostih zadovoljujejo potrebe 
na sorazmerno visoki ravni, zato delavci in občani ne čutijo 
posebnih potreb po dodatnih programih, posebej še ker se 
jim ob poostrenih pogojih gospodarjenja in administrativnih 
omejitvah tudi zelo zmanjšujejo rapoložljiva sredstva za ta 
namen, 

- po mnenju izvajalcev je ta oblika »nestabilen« vir prihod- 
kov, zato neradi razvijajo svoje zmogljivosti in ponudbo tako, 
da bi bolj zainteresirali uporabnike, 
- v vrsti dejavnosti (zdravstvo, šolstvo) se pojavljajo tudi 

nekateri načelni pomisleki proti razlikam v družbenem stan- 
dardu, posebej še otrok, ki bi nastale ob širšem razmahu 
neposredne menjave in storitev, namenjene le nekaterim ob- 
čanom. 

Zakon posebej obravnava tudi svobodno menjavo dela po 
krajevnih skupnostih na področju določenih družbenih dejav- 
nosti (otroško varstvo, socialno skrbstvo, izobraževanje, 
zdravstvo, kultura in telesna kultura). V praksi se ta oblika 
svobodne menjave dela ni uveljavila. 

). 

Tehnika združevanja sredstev 
Uporabniki združujejo sredstva v skladu s predpisi o virih 

sredstev iz osebnih dohodkov delavcev (za osnovno izobra- 
ževanje, otroško varstvo, socialno skrbstvo, kulturo, telesno 
kulturo in manjši del zdravstvenega varstva) ter iz dohodka 
temeljnih organizacij in delovnih skupnosti (usmerjeno izo- 
braževanje, več ji del zdravstvenega varstva in raziskovalna 
dejavnost). Za združevanje sredstev iz osebnega dohodka 
velja domicilno načelo, zavezanci plačujejo prispevek samou- 
pravni interesni skupnosti obč ine, kjer stanujejo. 

Domicilno načelo združevanja sredstev sicer ustreza odno- 
som svobodne menjave dela, saj vsak zavezanec plačuje 
prispevek tisti skupnosti, ki zagotavlja uresničevanje njegovih 
pravic, v praksi pa povzroča tudi dve resni težavi: 

- uporabniki načrtujejo dejavnost le z vidika temeljnih orga- 
nizacij, ki imajo sedež v občini, za delavce, ki delajo zunaj 
obč ine, pa ima sprejeta obveznost čisto fiskalno naravo, saj 
nimajo možnosti za soodločanje pri sprejemanju obveznosti. 

- temeljne organizacije in skupnosti, ki imajo delavce z 
območja več občin, morajo obračunavati prispevke za vsa- 
kega delavca posebej po različnih stopnjah, kar kljub nekate- 
rim poenostavitvam, ki so bile v Sloveniji dosežene (obračun- 
ski zakon), še zmeraj povzroča veliko administrativno tehnič- 
nega dela in visoke stroške plačilnega prometa.5' 

Če se udeleženci v svobodni menjavi dela ne bi sporazumeli 
o združevanju sredstev za dejavnost, ki pa jo terjajo nujne 
družbene potrebe, se lahko predpiše obvezno združevanje 
sredstev z zakonom ali z odlokom občinske skupščine na 
podlagi zakona. Takšnega primera v SR Sloveniji v zadnjih 
letih ni bilo, pač pa so nekatere občinske skupščine spreje- 
male odloke, s katerimi so zavezovale posamezne zavezance, 
ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma. V več ini teh pri- 
merov gre za površno izpeljane postopke sprejemanja in 
podpisovanja samoupravnih sporazumov, zlasti na področju 
osebnega dela s sredstvi v lastnini občanov, ne pa za odkla- 
njanje obveznosti. 

5>Uč inkovitejša racionalizacija na tem področju bi bila možna le z 
ustreznimi spremembami nekaterih zveznih predpisov. 
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IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV SVOBODNE MENJAVE DELA IN 
ODLOČANJE V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH 
Samoupravno organiziranje udeležencev 
svobodne menjave dela po zakonih 

Zakoni določajo samoupravne interesne skupnosti kot ob- 
vezno obliko samoupravnega organiziranja uporabnikov in 
izvajalcev na področ jih izobraževanja, raziskovanja, kulture, 
zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva. Navajajo tudi 
temeljna vprašanja, ki jih morajo ustanovitelji opredeliti v 
samoupravnem sporazumu. 

Zakoni določajo tudi območja oziroma področja, na katerih 
delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani 
obvezno ustanovijo samoupravne interesne skupnosti. Za na- 
vedena področ ja družbenih dejavnosti se ustanavljajo samou- 
pravne interesne skupnosti za območje občine. S posamez- 
nimi zakoni se ureja tudi ustanavljanje posebnih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za širša področja dohodkovno, te- 
hnološko in programsko povezanih organizacij združenega 
dela, ki trajneje vstopajo v odnose svobodne menjave dela. 
Posebne in občinske samoupravne interesne skupnosti na 
istem področ ju dejavnosti med seboj usklajujejo planske 
akte. 

Kadar so potrebe in tehnološki, organizacijski ter dohod- 
kovni pogoji za opravljanje storitev takšni, da jih ni mogoče 
zagotoviti v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih, 
zakon določa, da lahko udeleženci prek občinskih samou- 
pravnih interesnih skupnosti s samoupravnim sporazumom 
ustanovijo širše samoupravne interesne skupnosti, zveze ali 
združenja samoupravnih interesnih skupnosti. Na območju 
mesta, regije ali več občin je možno ustanavljati mestne, 
regionalne oziroma medobčinske samoupravne interesne 
skupnosti; za potrebe in interese, ki so skupni vsem uporabni- 
kom in izvajalcem v SR Sloveniji, pa republiške samoupravne 
interesne skupnosti. Ker je v družbenih dejavnostih precejšen 
del potreb in interesov skupen uporabnikom in izvajalcem v 
vsej republiki, je združevanje v republiške samoupravne inter- 
esne skupnosti obvezno že po zakonu. 

Zakoni podrobneje opredeljujejo tudi ustavno pravico de- 
lavcev in drugih delovnih ljudi, da se za kar najbolj neposre- 
dno uresničevanje samoupravnih pravic in interesov lahko 
orginizirajo v enote samoupravnih interesnih skupnosti ozi- 
roma v temeljne skupnosti, s tem da pogoje za njihovo usta- 
novitev določajo s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi 
skupnosti. Enoto lahko ustanovijo delavci ene ali več TOZD 
izvajalcev in uporabniki, katerih potrebe in interese ti delavci 
zadovoljujejo, in sicer za ožje področje dejavnosti ali pa za 
izvajanje določenega programa^Temeljno skupnost pa usta- 
novijo uporabniki in izvajalci, zato da v njej neposredno 
uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
v svobodni menjavi dela na določenem območju ali na dolo- 
čenem področ ju. Enote in temeljne skupnosti še podrobneje 
opredeljujejo samoupravni splošni akti samoupravnih inter- 
esnih skupnosti. 
Samoupravno organiziranje v praksi 

Zakoni, ki obravnavajo posamezne družbene dejavnosti, 
posvečajo največ pozornosti občinskim samoupravnim 
interesnim skupnostim. V zdravstvu uporabniki in izvajalci 
obravnavajo in ugotavljajo celovite potrebe in interese po 
zdravstvenem varstvu v obč inski zdravstveni skupnosti ter v 
njej in po njej zagotavljajo njihovo zadovoljevanje. V izobraže- 
vanju zadovoljujejo uporabniki in izvajalci v občinski izobra- 
ževalni skupnosti skupne ter celotne družbene potrebe in 
interese na področ ju osnovnega šolanja in sodelujejo pri 
načrtovanju usmerjenega izobraževanja ter pri usmerjanju v 
izobraževanje. Prav tako se tudi več ina interesov za otroško 
varstvo in socialno skrbstvo uresničuje v občinskih skupno- 
stih otroškega varstva in socialnega skrbstva oziroma po njih. 

Na področ ju raziskovanja zakon omogoča uporabnikom, da 
sami ustanavljajo občinske skupnosti, če v obč ini ni razisko- 
valne organizacije. V praksi je več ina raziskovalnih skupnosti 
enodomnih in kot take predvsem spodbujajo množično inova- 
tivno dejavnost in financirajo določene raziskovalne pro- 
grame. 

Temeljne naloge republiških skupnosti so oblikovanje in 
usklajevanje politike na posameznem področ ju družbenih 
dejavnosti, uresničevanje širših interesov in zagotavljanje 
širše solidarnosti. Poleg teh pa imajo posamezne skupnosti 
še svoje posebne naloge. Tako se npr. v Zdravstveni skupno- 
sti Slovenije uresničuje svobodna menjava dela v zvezi z 
zdravstveno dejavnostjo univerzitetnih zdravstvenih organi- 
zacij in izvajajo mednarodne pogodbe; v Kulturni skupnosti 
Sle /enije v zvezi s kulturno dejavnostjo narodnosti, določeno 
pa je tudi obvezno sodelovanje Kulturne skupnosti Slovenije s 
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter njeno sodelo- 
vanje pri delu Prešernovega sklada. Poleg skupnih nalog po 
zakonu je še več drugih skupnih nalog, ki jih opredelijo 
občinske skupnosti s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi 
posamezne republiške skupnosti. 
Mestne, regionalne in medobčinske samoupravne interesne 
skupnosti z zakoni niso posebej opredeljene, čeprav so se v 
Ljubljani in Mariboru oblikovale mestne skupnosti. Samo 
zakon o zdravstvenem varstvu kot neobvezno predvideva 
združevanje v medobčinsko zdravstveno skupnost predvsem 
zaradi uresničevanja solidarnosti pri zagotavljanju pravic do 
zdravstvenega varstva, zagotovitve zdravstvenih storitev, ka- 
terih opravljanje ni organizirano v posamezni občinski zdrav- 
stveni skupnosti ter zaradi usklajevanja in delitve dela zdrav- 
stvenih organizacij in usklajevanja razvoja zdravstvenih 
zmogljivosti. Glede na organiziranost zdravstvene dejavnosti 
ter zemljepisno in gospodarsko povezanost so se v SR Slove- 
niji ustanovile medobčinske zdravstvene skupnosti za ob- 
močje Ljubljane, Murske Sobote, Maribora, Celja, Raven na 
Koroškem, Kranja, Novega mesta, Nove Gorice in Kopra. 

Zakon o svobodni menjavi dela na področ ju vzgoje in izo- 
braževanja ter zakon o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih določata, da se obvezno ustanovijo tudi 
posebne skupnosti. 

Posebne izobraževalne skupnosti ustanovijo uporabniki, ki 
so trajneje zainteresirani za usmerjeno izobraževanje dolo- 
čene usmeritve ali več sorodnih usmeritev oziroma uporab- 
niki, ki so med seboj tehnološko ali dohodkovno povezani, 
skupaj z izvajalci, ki izvajajo ustrezne vzgojno-izobraževalne 
programe. Uporabniki se združujejo v skupnost glede na 
svoje pretežne interese in se morajo vključ iti najmanj v eno 
posebno izobraževalno skupnost. Posebna izobraževalna 
skupnost se ustanovi za območje SR Slovenije, tako da zago- 
tavlja usmerjeno izobraževanje za pridobitev vseh stopenj 
strokovne izobrazbe v določeni usmeritvi oziroma v sorodnih 
usmeritvah. 

Posebne raziskovalne skupnosti ustanovijo uporabniki za 
širša področja dohodkovno, tehnološko, programsko in po- 
slovno povezanih organizacij združenega dela, ki trajneje 
stopajo v odnos svobodne menjave dela skupaj z delavci v 
raziskovalnih organizacijah ustreznega področja in delavci 
drugih organizacij združenega dela, ki na podlagi posebnega 
zakona opravljajo določeno dejavnost na področ ju 
raziskovalne dejavnosti. Uporabniki in izvajalci se obvezno 
združijo vsaj v eno posebno raziskovalno skupnost. 

Temeljne skupnosti in enote posebnih skupnosti so sicer 
zakonsko predvidene kot neobvezne, vendar v praksi niso 
zaživele. Podatki kažejo, da so se doslej enote oblikovale le v 
dveh posebnih izobraževalnih skupnostih (za gostinstvo in 
turizem ter za metalurško usmeritev), temeljne skupnosti pa v 
eni (za promet in zveze). 

Odločanje in upravljanje v samoupravnih 
interesnih skupnostih 

Izhodišče za vse načine uresničevanja svobodne menjave 
dela je, da o sredstvih, s katerimi zagotavljajo zadovoljevanje 
osebnih in skupnih potreb in interesov, odločajo delavci v 
temeljnih organizacijah in v delovnih skupnostih ter samou- 
pravno organizirani delovni ljudje. Odloč itve o materialnih 
obveznostih v svobodni menjavi dela je mogoče sprejemati le 
z osebnim izjavljanjem delavcev. S tem pa je določena tudi 
meja funkciji in pooblastilom delegatov uporabnikov in izva- 
jalcev. Ti namreč ne morejo odločati o medsebojnih material- 
nih obveznostih, temveč lahko samo pripravljajo predloge, 
usklajujejo interese in pogoje uresničevanja svobodne me- 
njave dela. Delavci, delovni ljudje in občani torej sprejemajo 
tudi odloč itve s področja posamezne družbene dejavnosti z 

8 priloga poročevalca 



odločanjem na svojih zborih, referendumih in z drugimi obli- 
kami neposrednega izjavljanja ter z odločanjem po svojih 

'delegatih. 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne 

interesne skupnosti in statutom se določ ijo zadeve, o katerih 
odločajo delegati v skupšč ini po predhodnem izjavljanju de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, o katerih odločajo delegati v skupščini na skupni 
seji obeh zborov, zadeve, o katerih odločata oba zbora enako- 
pravno, in zadeve, o katerih odloča posamezni zbpr samo- 
stojno. 

V skupšč ini samoupravne interesne skupnosti delegati 
sprejemajo plan, oblikujejo politiko na področ ju, za katero je 
skupnost ustanovljena, sestavljajo in predlagajo članom 
skupnosti programe dela in razvoja, ter sklepe o drugih skup- 
nih zadevah, ki so določene v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in v statutu v 
skladu z zakonom. Pri tem se zlasti sporazumevajo in priprav- 
ljajo predloge samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
predloge o medsebojnih pravicah, odgovornostih in obvezno- 
stih uporabnikov in izvajalcev, o storitvah in programih stori- 
tev, opravljanju dejavnosti, ceni oziroma povrač ilih in elemen- 
tih cene, samoupravnem nadzoru in pogojih uresničevanja 
svobodne menjave dela. 

Zakon oziroma odlok družbenopolitične skupnosti lahko 
določ i, da skupščina samoupravne interesne skupnosti spre- 
jema odloč itve o zadevah, ki so posebnega družbenega po- 
mena, v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti. 

Po ustavi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na 
področ jih vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, 
kulture, zdravstva in socialnega varstva odločajo enako- 
pravno s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skup- 
nosti o vprašanjih s teh področ ij, ki so v pristojnosti te skup- 
šč ine. Poslovnik Skupščine SR Slovenije podrobneje določa 
zadeve, o katerih skupščine republiških samoupravnih.intere- 
snih skupnosti enakopravno odločajo (predvsem pri spreje- 
manju zakonov in drugih splošnih aktov z določenega po- 
droč ja, določanju politike in sprejemanju razvojnega pro- 
grama). Vloga skupšč in samoupravnih interesnih skupnosti 
kot enakopravnih zborov se je uveljavila v republiški skup- 
šč ini, v občinskih skupščinah pa še ni redna oblika dela 
obč inskih skupščin. 

Splošna ustavna načela o delegatskem sistemu veljajo tudi 
za samoupravne interesne skupnosti. Delegati v skupščinah 
delajo po smernicah tistih, ki so jih izvolili in jim tudi odgovar- 
jajo za svoje delo. 

Nač in oblikovanja delegacij v samoupravnih intreresnih 
skupnostih je določen z zakonom o volitvah in delegiranju v 
skupščine (Uradni list SRS.št. 24/77 in 22/81). Sestava skup- 
šč ine samoupravne interesne skupnosti oziroma število dele- 
gatskih mest, s katerimi se zagotovita ustrezna zastopanost 
delavcev — izvajalcev in uporabnikov ter način odločanja, se 
določa s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi in s statu- 
tom samoupravne interesne skupnosti. 

Statistični podatki iz leta 1982" kažejo, da je bilo v SR 
Sloveniji oblikovanih 18.422 delegacij za samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki so imele 154.504 člane. Večina teh 
(11.717) je oblikovanih v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, 5.831 v krajevnih skupnostih, 
preostalo pa so delegacije državnih organov in družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter delovnih ljudi, ki delajo v kmetijstvu in v 
obrti. V mandatnem obdoUju 1974-1978 so prevladovale 
splošne delegacije, pri katerih pa so se pokazale številne 
pomanjkljivosti. Uspešnejše so bile posebne delegacije, zato 
so se v obdobju 1978-1982 bolj uveljavile. S tem se je število 
delegacij precej povečalo, narasli pa so tudi stroški za njihovo 
delo. 

Skupščine republiških skupnosti 
V skupščini Telesnokulturne skupnosti Slovenije ima vsaka 

občinska telesnokulturna skupnost po eno delegatsko mesto, 
izvajalci pa 31 mest (skupaj torej 96). Raziskovalna skupnost 
Slovenije ima 84 delegatov, in sicer 20 delegatov uporabni- 
kov, ki jih delegirajo zbori uporabnikov občinskih raziskova- 
lnih skupnosti, 8 delegatov izvajalcev, ki jih delegirajo zbori 
izvajalcev občinskih raziskovalnih skupnosti, 24 delegatov 
uporabnikov in 12 delegatov izvajalcev, ki jih delegirajo po- 

sebne raziskovalne skupnosti in 20 delegatov skupnega razi- 
skovalnega programa. 

Skupščina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ima 130 
delegatskih mest, in to 65 v zboru uporabnikov in 65 v zboru 
izvajalcev, enaka je tudi sestava skupščine Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije in zdravstveni skupnosti Slovenije. 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije ima v zboru uporab- 
nikov delegate, delegirane iz zborov uporabnikov vseh obč in- 
skih kulturnih skupnosti - torej 65, delegate v zbor izvajalcev 
pa delegirajo delegacije delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in skupnostih, ki opravljajo kulturno dejav- 
nost kot glavno dejavnost, delegacije ljudi, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo 
kulturno dejavnost, ter delegacije delovnih ljudi in občanov, 
organiziranih v družbene organizacije in društva, ki opravljajo 
kulturno dejavnost. Kadar skupščina obravnava vprašanje 
posamezne kulturne dejavnosti, delegirajo v zbor izvajalcev 
delegacije ustrezne dejavnosti. Področ ja kulturnih dejavnosti, 
za katera se oblikuje zbor izvajalcev, so književna, založniška, 
knjigotrška in knjižničarska; varstvo naravne in kulturne dedi- 
šč ine; glasbena in plesna, gledališka; likovna in filmska. Se- 
stavo zbora izvajalcev določ i skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije s posebnim sklepom. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije ima 68 dele- 
gatskih mest, in sicer 32 v zboru uporabnikov in 36 v zboru 
izvajalcev. 

Število delegatskih mest v posameznih skupščinah je torej 
različno, pri čemer delegati uporabnikov izhajojo iz zborov 
uporabnikov občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, 
zbori izvajalcev pa se oblikujejo različno. 

Zaradi smotrnega in uspešnega opravljanja nalog in ureja- 
nja skupnih zadev lahko člani samoupravnih interesnih skup- 
nosti oblikujejo skupne samoupravne organe. Zakon postav- 
lja za njihovo oblikovanje dva pogoja, in sicer da morajo biti v 
njih zastopani uporabniki in izvajalci ter da morajo biti njihovi 
člani iž vrst delegatov. Skupščine posameznih samoupravnih 
interesnih skupnosti so si oblikovale stalne in občasne 
skupne organe, v praksi pa sta njihovo število in tudi aktivnost 
po posameznih dejavnostih precej različna. 

Opravljanje strokovnega dela za samoupravne 
interesne skupnosti 

Po zakonu imajo samoupravne interesne skupnosti stro- 
kovne službe le za administrativno strokovna, pomožna in 
podobna dela. V praksi pa še vedno ni povsem jasna vloga 
strokovnih služb. Zlasti v manjših občinah skupne strokovne 
službe skrbijo za pripravo gradiv za delegatsko odločanje za 
vse interesne skupnosti v obč ini, kar je zaradi obsežnosti 
posameznih področ ij in njihove specifičnosti skoraj nemo- 
goče kakovostno opravljati. Po menju nekaterih naj bi to bile 
delovne skupnosti, ki bi zagotavljale skupščinam in drugim 
samoupravnim organom interesnih skupnosti vse strokovne 
podlage za odločanje in tudi za njih opravljale administrativno 
tehnična opravila. V tem primeru bi te službe morale biti 
strokovno dokaj močne in usposobljene za analiziranje mno- 
gih zelo strokovnih področ ij. Druga veliko realnejša možnost 
je, da strokovne službe opravljajo predvem organizacijske, 
administativne in pripravljalne naloge, medtem ko bi obliko- 
vanje strokovnih gradiv in podlag prenesle na posebne stro- 
kovno usposobljene organizacije ali morda na nekatere 
ustrezno usposobljene organizacije uporabnikov oziroma izva- 
jalcev. Nekatere naloge pa bi lahko prevzemali tudi ustrezni 
upravni organi v obč ini ali v republiki (planske, nadzorne, 
analitične in podobne naloge) - vse v skladu z načelom, da je 
treba'zagotoviti strokovno delo in prepreč iti podvajanje. 

Možnosti za sprostitev samoupravnega 
organiziranja in odločanja v samoupravnih 
interesnih skupnostih 

Zakonsko urejanje samoupravnega organiziranja je ver- 
jetno preseglo ustavno načelo, da je samoupravna organizira- 
nost predvsem stvar uporabnikov in izvajalcev ter njihovih 
samoupravnih splošnih aktov in le izjemoma področje zakon- 
skega predpisovanja. Hkrati pa je ugotovljeno, da se mnoge 
oblike povezovanja, ki so zakonsko predvideno, kot neob- 
vezne (medobčinske skupnosti, temeljne skupnosti in enote), 
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niso uveljavile. Iz tega izhaja, da ob veliki pestrosti problema- 
tike in različnih razmerah v posameznih okoljih niso možni 
enotni organizacijski modeli. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti so tudi preo- 
bremenjene z zadevami, pri katerih ne gre za vsebinske odlo- 
čitve, temveč zgolj za sprejemanje izvedbenih aktov, ki teme- 
ljijo na že sprejetih odloč itvah. Na sejah skupščin se marsik- 
daj obravnavajo problemi stroke in organizacije dejavnosti, 
manj pa rezultati dejavnosti in njeni družbeni uč inki. Tovrstne 
seje še posebej obremenjujejo delegate uporabnikov, ki stro- 
kovno niso usposobljeni, vsebinsko pa ne motivirani za take 
razprave. Zato bi kazalo racionalizirati delo skupščin, tako da 
bi se njihova vloga omejila na oblikovanje politike in spreje- 
manje bistvenih odloč itev, medtem ko bi se izvajanje te poli- 
tike preneslo na skupne organe. Treba je poudariti, da so tudi 
ti organi sestavljeni iz delegatov uporabnikov in izvajalcev. 

Z zakonom o volitvah in delegiranju v skupščine 1978. leta 
so bile volitve in nač in delegiranja v delegacije družbenopoli- 
tičnih skupnosti in samoupravne interesne skupnosti izena- 
čene. Ugotovitve in ocene delovanja delegatskega sistema pa 
kažejo, da so samoupravne interesne skupnosti kritična točka 
v tem sistemu. Podatki o oblikovanju, nač inu in o vsebini dela 
delegacij in skupščin samoupravnih interesnih skupnosti so 
bolj neugodni kot za delegacije in skupščine družbenopolitič - 
nih skupnosti. To velja tudi za sestavo delegacij, za njihovo 
sestajanje, kakovost dela, število pobud, ki jih dajejo, za 
pozornost, ki jo družbenopolitične organizacije posvečajo 
oblikovanju in delovanju teh delegacij, za pomoč , ki je stro- 
kovne službe dajajo tem delegacijam, za povratno obvešča- 
nje, za usklajevanje stališč v skupšč ini samoupravne intere- 
sne skupnosti. 

Kljub načelu enakopravne zastopanosti uporabnikov in 
izvajalcev v skupščini je poseben problem delovanja delegat- 
skega sistema v samoupravnih interesnih skupnostih prevla- 
dovanje interesov in vpliva izvajalcev na sprejemanje odloč i- 
tev. Bolje so organizirani, strokovno bolj usposobljeni in 
obveščeni, svoje interese čutijo bolj neposredno in so zato v 
skupšč inah tudi aktivnejši in uspešnejši. 

Posebno vprašanje je tudi položaj oziroma pravice in dolž- 
nosti delegatov v skupščinah samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Po ustavi bi morali delegati v samoupravnih interesnih 
skupnostih imeti podoben položaj in odločati na podoben 
način kot delegati v delavskih svetih, po samoupravnih sploš- 
nih aktih samoupravnih interesnih skupnosti in v praksi pa 
delegati v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti de- 
lujejo praviloma enako kot delegati v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti. Zaradi velikega števila delegacij, pred- 
vsem pa zaradi narave in funkcije samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki je drugačna kot pri družbenopolitični skupnosti 
(enako funkcijo ima samoupravna interesna supnost le kot 
četrti zbor), kaže razmisliti o možnosti, da bi se volitve in 
oblikovanje delegacije prilagodilo samoupravni naravi teh 
skupnosti. V ustavi ni določen način oblikovanja skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti, zato bi bile spremembe 
možne. 

V. RAZVOJNA POLITIKA DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1981-1984 IN NJENO 
URESNIČEVANJE 

Temeljna značilnost razvojnih predvidevanj v srednjeroč- 
nem obdobju 1981-1985 je usmeritev v kakovostnejši razvoj. 
V družbenih dejavnostih to pomeni zlasti kakovostnejšo raven 
zadovoljevanja družbenih potreb in prednostno razvijanje ti- 
stih dejavnosti in programov, ki bi podpirali splošna družbena 
prizadevanja za prestrukturiranje in povečanje družbene pro- 
duktivnosti dela. Take usmeritve so temeljile med drugim tudi 
na sorazmerno visoki stopnji načrtovane rasti družbenega 
proizvoda. Med posameznimi družbenimi dejavnostmi naj bi 
se hitreje razvijala raziskovalna dejavnost in usmerjeno izo- 
braževanje, v vseh dejavnostih pa tista področja, ki ob danih 
materialnih možnostih največ prispevajo k več ji družbeni 
uč inkovitosti. 

Zaradi drugačnih gibanj dohodka, kot je bilo predvideno, je 
kmalu postalo osrednje vprašanje vsake dejavnosti, kako ob 
realnem zmanjševanju sredstev zagotoviti izpolnjevanje spre- 
jetih nalog, zlasti še razvojnih ciljev. Zaradi dolgoročne na- 
rave družbenih dejavnosti v sorazmerno kratkem triletnem 

obdobju ni bilo pričakovati bistvenih strukturnih sprememb. 
Nekateri pomembnejši strukturni premiki v tem obdobju so 
bili zlasti: 

- v zdravstvu se je povečal delež za osnovno zdravstvo; 
- v izobraževanju se je povečal delež srednjega šolstva 

zaradi uvajanja novih programov, ki nadomeščajo periodično 
šolanje v nekdanjih poklicnih šolah s celoletnim izobraževa- 
njem in zaradi večjega vpisa v programe tehničnih smeri; 

- v otroškem varstvu se je povečal delež za neposredno 
otroško varstvo in zmanjšal delež za denarne pomoč i druži- 
nam (otroški dodatek). 

Ob tem pa so se zaradi širših sprememb v strukturi cen, 
sprememb tečaja dinarja, bistvenih podražitev nekaterih ma- 
terialov, zlasti hrane in energije, povsod povečal delež stro- 
škov v strukturi prihodka organizacij združenega dela družbe- 
nih dejavnosti. Hkrati se je zaradi zaostrenih razmer mate- 
rialna oskrba dejavnosti praviloma poslabšala. Težavne raz- 
mere je nekoliko omilil zakonski ukrep, ki je omogoč il, da 
organizacije združenega dela družbenih dejavnosti lahko 
obračunajo le 50% obvezne amortizacije. Ukrep trenutno 
olajšuje stanje. Če pa bo veljal dlje časa, bo povzroč il tudi 
pomembne težave. Onemogoč il bo redno obnavljanje 
opreme, kar se bo zlasti ostro pokazalo v zdravstvu in v 
raziskovalni dejavnosti, kjer je vrednost specifične opreme 
največ ja, zastarevanje pa najhitrejše. 

Splošnejše značilnosti razvojne politike družbenih dejavno- 
sti v obdobju od 1981 do 1984 so še naslednje: 

- kljub temu, da so se realno zmanjšala sredstva za vse 
družbene dejavnosti, se v tem obdobju še nista pomembneje 
zmanjšala obseg in standard storitev, izpad sredstev se po- 
kriva zlasti z opuščanjem in prelaganjem naložb, z zmanjševa- 
njem amortizacije in z zaostajanjem cen storitev; nekateri 
kazalniki fizičnega obsega storitev, zlasti gibanja števila zapo- 
slenih delavcev, kažejo, da se je v tem obdobju obseg dejav- 
nosti v glavnem ohranjal na doseženi ravni, na področju 
otroškega varstva, usmerjenega izobraževanja, zavodskega 
varstva in raziskovalne dejavnosti se je povečal, v zdravstvu 
pa se je zmanjšal obseg bolnišničnega zdravljenja in poraba 
zdravil; 

- raven zagotavljanja pravic občanov v družbenih dejavno- 
stih se ni pomembneje zmanjšala, na posamezih območjih, 
kjer so se dokončale nove naložbe, pa se je tudi izboljšala; 

- skupnosti, ki s svojo dejavnostjo zagotavljajo elemente 
socialne varnosti občanov (zlasti socialno skrbstvo in otroško 
varstvo), so z usklajevanjem meril za prejemanje socialnih 
pomoč i oziroma za določanje lastnega prispevka k posamez- 
nim storitvam v skupnostih socialnega varstva izoblikovale in 
uveljavile usklajeno politiko zagotavljanja socialne varnosti; 

- nadomestila in socialni prejemki, ki se zagotavljajo v 
programih samoupravnih interesnih skupnosti, so se v pri- 
merjavi s sredstvi za dejavnost v zdravstvu in socialnem 
skrbstvu nekoliko zmanjšali, v otroškem varstvu pa zelo 
zmanjšali; 

- skupnosti niso uspele uskladiti programov storitev z raz- 
položljivimi sredstvi ter z gibanji osebnih dohodkov in tržnih 
cen, zato se je v vseh dejavnostih poslabšala materialna 
oskrba dejavnosti, osebni dohodki delavcev v družbenih de- 
javnostih pa so zaostajali za osebnimi dohodki delavcev, ki 
opravljajo enaka ali podobna dela v gospodarstvu; 

- neposredna svobodna menjava dela se je kljub zaostre- 
nim razmeram v samoupravnih interesnih skupnostih povsod 
zmanjšala, razen v raziskovalni dejavnosti; 

- soudeležba občanov pri storitvah družbenih dejavnosti 
se je povečala predvsem v zdravstvu, drugod pa v glavnem 
ostaja nespremenjena. 

VI. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Ob kritičnem presojanju razvoja svobodne menjave dela in 

njenih prvin v družbenih dejavnostih je treba poudariti tudi 
pomembne razvojne dosežke. Vloga države se je namreč na 
podlagi normativne zakonske ureditve svobodne menjave 
dela kakovostno spreminjala, saj se je odmaknila z območja 
neposrednega odločanja. Njena odgovornost se je uveljav- 
ljala bolj v usmerjevalni vlogi, zlasti prek letnih planskih aktov. 
Zaradi težkih družbenoekonomskih razmer, še posebej na 
področ ju celotne družbene akumulacije, je prišlo tudi do 
številnih intervencijskih posegov. 
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Proračunsko razmišljanje in na njem temelječe oblike in 
nač ini financiranja v teh dejavnsotih še ni povsem preseženo, 
je pa vendar občutno zmanjšano. Tudi prek uporabnikov 
storitev se je povečal družbeni vpMv na temeljne odloč itve v 
svobodni menjavi dela in nadzor nad uporabo sredstev. Ob 
upoštevanju ustavnega položaja občine in temu prilagojene 
organiziranosti uporabnikov in izvajalcev se je bistveno okre- 
pila vloga občine kot samoupravne skupnosti in njena odgo- 
vornost za skladen razvoj družbenih dejavnosti. Sredstva 
skupne porabe so kljub realnem zmanjšanju in ob upošteva- 
nju narave družbenih dejavnosti in njihovega pomena za 
družbeni razvoj še zadoščala za nujen obseg storitev, kar pa 
je tudi rezultat prizadevanj izvajalcev za večjo uč inkovitost 
uporabljenih sredstev. Kljub takim razmeram v družbenih 
dejavnostih le ni bilo več jih motenj. 

Ker pa je namen analize, da kritično prikaže predvsem tiste 
v dosedanjem razvoju ugotovljene pojave, težnje in ovire, ki bi 
lahko zavirale nadaljnji razvoj svobodne menjave dela, nava- 
jamo zlasti naslednje pomanjkljivosti: 

1. Ugotavljanje interesov, opredeljevanje potreb in dohod- 
kovnih možnosti ter sporazumevanje o obsegu in vsebini 
programov družbenih dejavnosti se je na vseh ravneh, od 
temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti 
do republike, razdrobilo. V praksi niso bile povsem izrabljene 
obstoječe sistemske možnosti in uresničene zahteve, da bi 
delavci TOZD usklajevali svoje tekoče in razvojne potrebe po 
družbenem standardu z možnostmi za njihovo zadovoljeva- 
nje. To pa poleg neusklajenih razvojnih teženj pogostoma 
omogoča tudi uveljavljanje posamičnih in skupinskih intere- 
sov, tako da trpi uč inkovitost in kakovost usklajevanja, to pa 
je v nekaterih primerih opravičevalo tudi intervencijske po- 
sege. 

2. V postopkih načrtovanja, tudi v družbenih dejavnostih, je 
bilo preveč pozornosti namenjene metodološkim in tehnič - 
nim vprašanjem, ki so tudi vse preveč togo urejena. To pa je 
odvračalo pozornost od ugotavljanja soodvisnosti med vlaga- 
nji v družbene dejavnosti in njihovimi družbenimi uč inki, kar 
se kaže še zlasti pri težavnem usklajevanju obsega sredstev 
ter pri sporazumevanju o prioritetah. 

3. Z normativno ureditvijo samoupravnega organiziranja in 
postopkov sporazumevanja je bilo doseženo sodelovanje veli- 
kega števila delovnih ljudi in občanov v delegatskem odloča- 
nju, hkrati pa so se izoblikovali tudi zelo obsežni in zapleteni 
nač ini odločanja, ki že ovirajo samoupravno sporazumevanje 
o bistvenih zadevah in otežujejo sprostitev ter pretok ustvar- 
jalnih pobud. Ureditev samoupravnega organiziranja na vseh 
področ jih družbenih dejavnosti je tudi preveč šablonska, 
čeprav bi raznolika narava posameznih dejavnosti, njihovi 
nameni in funkcionalne zakonitosti terjale bolj prilagodljivo 
organiziranost. Poleg tega izkušnje tudi kažejo, da ob spre- 
menjenih družbenoekonomskih in socialnih razmerah seda- 
nje opredelitve nalog posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti oziroma sedanjih ravni odločanja niso več povsod 
funkcionalne. 

4. V programih samoupravnih interesnih skupnosti v glav- 
nem še niso razmejene tiste storitve, ki so nujne za enotno 
uresničevanje z zakoni zagotovljenih pravic občanov, ki jih je 
treba uresničevati ne glede na dohodkovna nihanja. 

V praksi so vedno pogostejše zahteve za širjenje skupnih in 
»zagotovljenih« programov ne glede na dohodkovne možno- 
sti in družbene uč inke. V skupnih programih se tudi ohranjajo 
naloge, za katere bi bilo primernejše, da bi jih v skladu z 
družbeno naravo dohodka uresničevali z drugimi oblikami 
združenega dela in sredstev vključno z neposredno svobodno 
menjavo dela in pa z združevanjem na podlagi udeležbe v 
skupno ustvarjenem dohodku. 

5. Planski akti družbenopolitičnih skupnosti in samouprav- 
nih interesnih skupnosti niso dovolj opredelili ukrepov, ki bi 
jih bilo treba sprejeti, kadar se dejanske dohodkovne možno- 
sti pri uporabnikih bistveno razlikujejo od predvidenih, ali pa 
pri teh ukrepih niso dovolj upoštevane nekatere bistvene 
posebnosti družbenih dejavnosti, zlasti dejstvo, da njihovih 
programov največkrat ni mogoče na hitro spreminjati. Zunanji 
intervencijski ukrepi za prilagajanje zmanjšanim dohodkov- 
nim možnostim, še posbej če so linearni, zato pogosto delu- 
jejo kot vsiljeni in nesamoupravni posegi. 

VII. PREDLOGI 
Od uveljavljanja svobodne menjave dela v družbenih dejav- 

npstih je v mnogočem odvisno, kako bodo delavci obvladovali 
celoto družbene reprodukcije. Za več jo družbeno uč inkovi- 
tost je treba zlasti v celovitem družbenem planiranju doseč i 
večjo skladnost planiranja razvoja družbenih dejavnosti z 
dolgoročnimi razvojnimi potrebami družbe ter ob ustreznem 
vključevanju dosežkov znanosti in strok krepiti stalno ustvar- 
jalno sodelovanje delavcev uporabnikov in izvajalcev v 
samoupravnih interesnih skupnostih in v neposrednih 
odnosih. 

Delovni ljudje in občani z razvijanjem svobodne menjave 
dela uveljavljajo nov družbenoekonomski odnos, hkrati pa 
morajo še zlasti zaradi vpliva, ki ga družbene dejavnosti imajo 
na družbeno reprodukcijo in kvaliteto življenja, zagotavljati 
tudi njihovo uč inkovitost. Za hitrejše uveljavljanje takih odno- 
sov predlagamo zlasti naslednje: 

1. Treba je zagotoviti, da se bodo vse temeljne odloč itve o 
razvoju družbenih dejavnosti in o svobodni menjavi dela obli- 
kovale in sprejemale že v postopku planiranja celovitega 
družbenega razvoja. Hkrati je treba poenostaviti postopke 
planiranja, tako da bodo delovni ljudje in občani lahko dejan- 
sko nosilci družbenega planiranja ter v njegovem okviru uč in- 
kovito vplivali na celotno reprodukcijo ter usmerjali in uskla- 
jevali ekonomski in družbeni razvoj in družbene odnose. 

Z dolgoročnim planiranjem je treba v skladu s splošno 
usmeritvijo družbenega razvoja, s cilji in smermi tega razvoja 
ter z dohodkovnimi možnostmi opredeljevati tudi odnos do 
zagotovljenih oziroma minimalnih nujnih programov posa- 
meznih dejavnosti ter cilje in izhodišče za politiko solidarnosti 
v družbenih dejavnostih. 

Obseg zagotovljenih oziroma minimalnih nujnih progra- 
mov, za katere se združujejo sredstva na podlagi vzajemnosti 
in solidarnosti, potrebna sredstva, način in merila za njihovo 
združevanje ter ukrepi za odpravljanje motenj naj se določajo 
s srednjeročnimi planskimi akti samoupravnih organizacij in 
skupnosti, tako da bo določanje višine sredstev in obveznosti 
zavezancev za posamezna leta srednjeročnega obdobja imelo 
le značaj ugotovitve oziroma izvedbe že sprejetih planskih 
odloč itev. S tem bi bistveno razbremenili delegacije in sku- 
pšč ine samoupravnih interesnih skupnosti ter usmerili nji- 
hovo delo predvsem k pripravi planov in spremljanju njiho- 
vega uresničevanja ter vsebinskim vprašanjem dejavnosti in 
uresničevanja svobodne menjave dela, posebej* še k doseže- 
nim rezultatom v posameznih družbenih dejavnostih in 
povečevanju produktivnosti dela na tem področ ju. 

2. Za naložbe v družbenih dejavnostih, razen za potrebe 
tekočega posodabljanja, ki se v skladu z dolgoročnimi usme- 
ritvami določajo s srednjeročnimi planskimi akti samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, naj se sredstva praviloma zdru- 
žujejo izven povrač il oziroma cen storitev, tako da v skladu z 
namenom naložbe združujejo sredstva tisti udeleženci svobo- 
dne menjave dela, ki so za naložbo neposredno zainteresi- 
rani. 

3. Sestavine razširjenih programov, pomembnih le za del 
uporabnikov, je treba izloč iti iz skupnih programov. Udele- 
ženci pa naj s sporazumevanjem o planskih aktih samouprav- 
nih interesnih skupnosti zagotovijo poglobljeno presojo tistih 
sestavin skupnih programov, ki so sicer neposredno 
pomembne le za nekatere uporabnike, vendar so hkrati tudi 
širše pomembne za ustvarjanje družbenih razvojnih možnosti. 

4. Planski akti družbenopolitičnih skupnosti naj vsebujejo 
nekatere temeljne odloč itve, pomembne za planiranje razvoja 
družbenih dejavnosti in sporazumevanje o pogojih svobodne 
menjave dela: globalna razmerja o delitvi družbenega pro- 
izvoda, razvojne prednosti posameznih dejavnosti, temeljne 
usmeritve in ukrepe za kakovostni napredek dejavnosti ter 
nekatere temeljne standarde za opravljanje dejavnosti. 

5. Na vseh področjih družbenih dejavnosti moramo uvelja- 
viti pravico in obveznost vseh nosilcev planiranja, da uskla- 
dijo svoje interese, potrebe in planske odloč itve z dolgoro- 
čnimi razvojnimi prednostmi celotne družbe in posameznih 
dejavnosti ter svojimi in celotnimi družbenimi možnostmi. Za 
oblikovanje celovitih interesov družbenih dejavnosti, zlasti 
interesov uporabnikov, je nujno, da se okrepi samoupravno 
usklajevanje teh interesov, predvsem vsebine predlogov plan- 
skih aktov, o katerih delavci odločajo z osebnim izjavljanjem. 
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V tem pogledu je treba uveljaviti odgovornost delavskih sve- 
tov, organov upravljanja v krajevnih skupnostih in drugih 
ustreznih organov v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih za izvedbo usklajevalnega postopka. Zbori združenega 
dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti pa naj zlasti v 
postopkih sprejemanja planskih aktov namenijo pozornost 
usklajevanju potreb in interesov na ravni družbenopolitične 
skupnosti, pri čemer naj izhajajo iz svoje ustavne odgovorno- 
sti pri odločanji o namenu in obsegu izločanja dela dohodka 
za skupne družbene potrebe. 

6. Za skladen družbeni in ekonomski razvoj ter izenačeva- 
nje pogojev za uresničevanje pravic občanov je na območju 
SR Slovenije neobhodno solidarno zagotavljati uresničevanje 
nekaterih programov družbenih dejavnosti. Zaradi daljnosež- 
nih uč inkov, ki jih imajo odloč itve o teh programih, se kaže 
potreba, da se zbori Skupščine SR Slovenije vključujejo v 
usklajevanje ciljev in temeljne politike solidarnosti. 
7. Samoupravna organiziranost v svobodni menjavi dela naj 
bo odvisna predvsem od vsebine programov dejavnosti ter 
normativno tako opredeljena, da bo omogočena njena prila- 
godljivost vsebini svobodne menjave dela. Normativne, tudi 
zakonodajne ovire za uresničevanje tega načela je treba 
odpraviti. Pri tem pa je treba izhajati iz ustavnega položaja 
občine in krepiti možnosti delovnih ljudi in občanov v obč ini, 
da oblikujejo in uveljavljajo svoje interese. 

Preveriti pa je treba ali je za uresničevanje tega načela 
nujno z zakonom predpisovati, da morajo biti določene 
samoupravne interesne skupnosti ustanovljene za območje 
obč ine. 

8. Organiziranost in delovna področja posebnih izobraže- 
valnih in raziskovalnih skupnosti naj se bolj prilagodijo pove- 
zanosti in soodvisnosti izobraževalnega in raziskovalnega 
dela v visokem šolstvu. V ta namen bi bilo smotrno okrepiti 
usklajevalno vlogo Izobraževalne skupnosti Slovenije in Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije ter zlasti povečati njuno sodelo- 
vanje na področ ju visokega izobraževanja in raziskovalnega 
dela, posebej še podiplomskega študija. V vseh zelo razdrob- 
ljenih posebnih izobraževalnih skupnostih je treba preveriti 
interesno povezanost uporabnikov in na podlagi njihovih 
ustreznejših povezav zmanjšati število teh posebnih skupno- 
sti. Delovna področ ja posebnih raziskovalnih skupnosti je 
treba bolj uskladiti z razvojnimi usmeritvami. V izobraževalni 
in raziskovalni dejavnosti je treba pospešeno spodbujati 
razvoj neposredne svobodne menjave dela in drugih oblik 
združevanja dela in sredstev. Raziskovalno delo in izobraže- 
vanje kadrov za potrebe razvoja delovnih procesov oziroma 
novih tehnologij pa je treba razvijati predvsem kot sestavino 
reprodukcije združenega dela in kot sestavino novih naložb, 
tudi kot skupna vlaganja raziskovalnih in proizvodnih organi- 
zacij. Zaradi usklajevanja razvoja usmerjenega izobraževanja 
z bodočimi zaposlitvenimi možnostmi in potrebami je treba 
oblikovati tudi skupne organe izobraževalnih skupnosti in 
skupnosti za zaposlovanje. 

9. Za uveljavljanje svobodne menjave dela je bistveno, da 
se potrebe in interesi ter možnosti njiliovega zadovoljevanja 

oblikujejo in usklajujejo v delegatskih temeljih. Temeljne 
organizacije in skupnosti se po medsebojni povezanosti in 
številu ljudi zelo razlikujejo. Zato bi bilo smotrno dopolniti 
sedanjo zakonsko ureditev in dopustiti tudi možnost, da funk- 
cijo delegacije za samoupravne interesne skuposti družbenih 
dejavnosti opravlja tudi delavski svet ali drug ustrezen organ 
upravljanja, kakor tudi možnost, da delavci več temeljnih 
organizacij oblikujejo tudi skupne delegacije (npr. v delovni 
organizaciji), če so povezani z jasno razvidnimi istovrstnimi 
interesi. 

10. Organiziranost in vsebina strokovnega dela za sku- 
pšč ine in druge organe samoupravnih interesnih skupnosti 
morata biti v celoti podrejena zahtevam, potrebam in poseb- 
nostim delegatskega sistema odločanja v teh skupnostih. 
Zagotoviti morata jasne in zadostne podlage temu odločanju 
in omogočati, da zlasti uporabniki lahko izražajo svoj skupen 
interes in da čim enakopravneje usklajujejo ta interes z inte- 
resi in možnostmi izvajalcev. Strokovno delo je mogoče racio- 
nalizirati in povečati njegovo raven tudi s pritegnitvijo ustrez- 
nih služb oziroma strokovnih delovnih skupin iz vrst uporab- 
nikov in izvajalcev, pa tudi z vključevanjem specializiranih 
strokovnih organizacij, kadar je to smotrno zaradi kakovosti 
oziroma pomembnosti odloč itve. Določene strokovne naloge 
lahko na podlagi ustreznih samoupravnih sporazumov oprav- 
ljajo tudi strokovne službe v delovnih skupnostih upravnih 
organov. 

11. Pravica in dolžnost upravnih organov je, da obveščajo 
delegate o stanju na svojem področ ju, če je potrebno, sodelu- 
jejo pri pripravljanju odloč itev in tudi posredujejo delegatom 
svoje predloge ali mnenja. 

12. Vse samoupravne interesne skupnosti morajo s spora- 
zumi o pogojih svobodne menjave dela opredeliti tudi nadzor 
nad količ ino in kakovostjo opravljenih storitev. Za opravljanje 
strokovnih nalog v okviru nadzora naj vključujejo zlasti stro- 
kovne organizacije, na področ jih, kjer je uveden inšpekcijski 
nadzor, pa naj pri izvajanju tega nadzora sodelujejo tudi 
ustrezni upravni organi v skladu z zakonom. 

Sklepne ugotovitve in predlogi izhajajo iz ugotovitev ana- 
lize, da je za nadaljnji razvoj svobodne menjave dela potrebna 
delna sprostitev normativne ureditve samoupravne organizi- 
ranosti, postopkov in metod sporazumevanja med uporabniki 
in izvajalci svobodne menjave dela, da bi udeleženci lahko 
ustrezneje, uč inkoviteje in enostavneje izražali in usklajevali 
svoje interese. Vse ključne odloč itve je treba dosegati že v 
postopku družbenega planiranja. 

Vse te cilje je mogoče doseč i v okviru ustavne ureditve, 
mnoge med njimi celo že z izboljšanjem oblik, metod in 
načina dela organov samoupravnih interesnih skupnosti in ob 
spremembi njihovih samoupravnih splošnih aktov. Vse mož- 
nosti, ki jih za razvoj svobodne menjave dela nudi sedanji, z 
zakoni opredeljeni sistem, namreč še niso do kraja izko- 
riščene. V razpravi pa je treba presoditi, katere spremembe 
posameznih republiških zakonov bi bile potrebne, posebej še 
zaradi sprememb sistema družbenega planiranja, ki se pri- 
pravljajo. 

•* 
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Tabela A 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb oblikovanja s svobodno menjavo dela po namenu porabe 

1. Absolutni podatki (v milijon din) 
Sredstva SIS družbenih dejavnosti skupaj 
vtem: 
- za OD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplač ilo kreditov 
drugo 
Sredstva skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
Skupaj 
2. Struktura (v %) • 
Sredstva SIS družbenih dejavnosti skupaj 
v tem: 
- za OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplačilo kreditov 
- drugo 
3. Nominalne stopnje rasti (v %) 
Sredstva SIS družbenih dejavnosti skupaj 
v tem: 
- za OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplač ilo kreditov 
- drugo 
Sredstva skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
Skupaj 
4. Realne stopnje rasti (v %) 
Sredstva SIS družbenih dejavnosti skupaj 
vtem: 
- OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplač ilo kreditov 
- drugo 
Sredstva skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
Skupaj 

19801 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena predvideno 

30.539.4 

21.665,2 
4.995,0 
2.748,8 
1.130,4 

15.668,1 
46.207.5 

100,0 

70,9 
16,4 
9,0 
3,7 

40.815.4 

28.680,3 
6.523.6 
3.102.7 
2.508.8 

21.196.5 
62.011,9 

100,0 

70.3 
16.0 
7,6 
6,1 

33,6 

32.4 
30,6 
12,9 

121,9 

35,3 
34,2 

-6,4 

-3,3 
-4,6 

-17,5 
62.1 

-5,1 
-6,0 

51.069,8 

37.214.4 
8.324,4 
3.064,2 
2.466,8 

28.022,7 
79.092.5 

100,0 

72,9 
16,3 
6,0 
4,8 

25.1 

29,8 
27,6 
-1,2 
-1,7 

32.2 
27,5 

-2,3 

1,4 
-0,3 

-22,8 
-23,2 

1,6 
-1,7 

62.489,0 

47.236,9 
9.999,1 
2.426,4 
2.826,6 

39.251,2 
101.740,2 

100,0 

75,6 
16.0 
3,9 
4,5 

22,4 

26,9 
20.1 

-20,8 
14,6 

40,1 
28,6 

-12,5 

-9,3 
-14,2 
-43,4 
-18,2 

-0,1 
-8,2 

87.484,2 125.102,4 

67.101,9 
13.998.7 
2.426,4 
3.957,2 

52.568.8 
140.053,0 

100,0 

76,7 
16,0 
2,8 
4,5 

40.0 

42.1 
40,0 

0,0 
40,0 

33,9 
37,7 

-6,7 

-5,3 
-6,7 

-33,3 
-6,7 

-10,8 
-8,2 

96.513,8 
20.018,1 

2.911.7 
5.658.8 

77.433,8 
202.536,2 

100,0 

77,1 
16,0 

2,Š 
4.5 

43,0 

43,8 
43,0 
20,0 
43,0 

47,3 
44,6 

-1,4 

-0,8 
-1,4 

-17,2 
-1,4 

« 
1.6 

-0,3 
1 Leto 1980 je korigirano za prenose med posameznimi SIS, ki so bili opravljeni v letu 1981. 
Vir: Zavod SRS za družbeno planiranje 

Tabela B 
Delež družbenih sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb, oblikovanih s svobodno 
menjavo v družbenem proizvodu v SR Sloveniji* 

Tabela C 

• v% 
8980*71981 1982 1983 

Družbeni proizvod 100,00100,00100,00100,00 
Otroško varstvo 1,78 1,80 1,59 1,33 
- na nivoju republike 0,54 0,53 0,44 0,41 
- na nivoju obč in 1,24 1,27 1,15 0,92 
Izobraževanje 3,98 3,86 3,83 3,17 
- osnovno 2,41 2,43 2,36 2,02 
- usmerjeno 1,57 1,43 1,47 1,15 
Kultura 0,53 0,54 0,54 0,48 
Telesna kultura 0,23 0,21 0,21 0,18 
Zaposlovanje 0,11 0,10 0,09 0,09 
Raziskovalna dejavnost 0,31 0,35 0,37 0,35 
Zdravstvo 4,85 4,74 4,74 4,18 
Socialno skrbstvo 0,41 0,41 0,38 0,34 
Skupaj družbene dejavnosti 12,20 12,01 11,75 10,12 
SPIZ 6,25 6,24 6,44 6,36 
SKUPAJ 18,45 18,25 18,19 16,48 
•/Sredstva ne vključujejo prispevkov od kmetov 
**/ Pri sredstvih za leto 1980 so upoštevani prenosi sredstev 
med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, uveljavljeni po' 
spremembi sistema v letu 1981 

Delež sredstev družbenih dejavnosti v 
razpoložljivih sredstvih v SR Sloveniji - v% 

1980 1981 1982 1983 
Razpoložljiva sredstva 
v SR Sloveniji 
Delež razpoložljivih sredstev 
v SRS v družbenem proizvodu 
Otroško varstvo 
- na nivoju republike 
- na nivoju občine 
Izobraževanje 
- osnovno 
- usmerjeno 
Kultura 
Telesna kultura 
Zaposlovanje 
Raziskovalna dejavnost 
Zdravstvo 
Socialno skrbstvo 
Skupaj družbene dejavnosti 
Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

100,00100,00100,00100,00 

93,40 
1,61 
1,01 
0,60 
4,26 
2,67 
1,59 
0,56 
0,25 
0,12 
0,34 
4,90 
0,43 

12,47 

89,80 
2,00 
0,59 
1,41 
4,29 
2,70 
1,59 
0,60 
0,25 
0,11 
0,39 
5,28 
0,45 

13,37 

89,60 
1,78 
0,50 
1.28 
4,27 
2.63 
1.64 
0,60 
0,23 
0,10 
0,41 
5.29 
0,43 

13,11 

91,30 
1,45 
0,44 
1,01 
3,47 
2,21 
1,26 
0,53 
0,20 
0,10 
0,38 
4,58 
0,37 

11,08 

7,29 6,95 7,19 6,96 
Skupaj 19,76 20,32 20,30 18,04 
Vir: Zavod SRS za družbeno planiranje 
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Tabela Č 
Zaposleni v družbenih dejavnostih 
v SR Sloveniji 

1980 1981 1981 1983 
Izobraževanje in kultura 
v tem: 
- izobraževanje 
- znanost in raziskave 
- kult., umet., inf. 
- tel. kult. in šport 
Zdravstvo in soc. varstvo 
v tem: 
Zdravstvena zaščita 
Socialno varstvo 

45.010 46.090 46.980 47.950 

30.880 31.640 32.490 33.140 
4.810 5.080 5.190 5.350 
8.630 8.650 8.580 8.730 

690 720 720 730 
45.310 46.570 48.420 49.740 

30.840 31.380 32.210 32.820 
14.47015.19016.21016.920 

Vir: Zavod SRS za družbeno planiranje 

Tabela D 

Delež združenih sredstev za skupne potrebe, oblikovanih s svobodno menjavo deia, v družbenem 
proizvodu po republikah 

v% 
Leto Bosna Crna gora 

'in Herceg. 
Hrvaška Makedo. Slovenija Srbija 

brez SAP 
Kosovo Vojvodi. Jugoslavija 

Skupaj SIS družb. dej. 

v tem: zdravstvo 

izobraževanje 

otroško varstvo 

socialno skrbstvo 

kultura 

80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 

11,30 
10,01 
9,53 
4,51 
4,12 
3,84 
4,86 
4,14 
3,97 
0,73 
0,57 
0,66 
0,27 
0,26 
0,25 
0,40 
0,36 
0,30 

11,23 
10,66 
10,26 
3,63 
3,61 
3,55 
4,68 
4,48 
4,10 
1,25 
1,03 
1,14 
0,27 
0,24 
0,22 
0,55 
0,50 
0,48 

11,43 
10,01 
10,01 
4,94 
4,31 
4,14 
4,05 
3,52 
3,43 
0,94 
0,82 
0,97 
0,35 
0,32 
0,36 
0,38 
0,34 
0,40 

12,64 
11,79 
11,27 
4,27 
4,04 
3,82 
5,01 
4,79 
4,30 
1,69 
1,32 
1,63 
0,32 
0,33 
0,32 
0,65 
0,65 
0,61 

11,77 
12,14 
11,96 
4,67 
4,82 
4.86 
3,98 
3.87 
3,87 
1,50 
1,80 
1,61 
0,41 
0,41 
0,39 
0,53 
0,54 
0,54 

11,81 
10,60 
10,07 
4,98 
4,66 
4,40 
4,47 
3,77 
3,51 
0,97 
0,92 
0,98 
0,28 
0,26 
0,26 
0,48 
0,42 
0,39 

11,30 
10,46 
10,58 
3,98 
4,22 
4,30 
4,17 
3,50 
3,37 
1,44 
1,25 
1,29 
0,57 
0,57 
0,62 
0,31 
0,26 
0,27 

10,04 
8,65 
8,51 
4,10 
3,57 
3,48 
3,50 
2,93 
2,91 
0,65 
0,51 
0,54 
0,28 
0,26 
0,26 
0,44 
0,39 
0,39 

11,47 
10,44 
10,17 
4,67 
4,33 
4,17 
4,25 
3,73 
3,59 
1,04 
0,97 
1,03 
0,33 
0,31 
0,31 
0,45 
0,42 
0,42 

Vir: Zavod SRS za družbeno planiranje 

Zaposleni po republikah (združeno delo) 
Tabela E 

SR Srbija 
Družbene dejavnosti 
- izvedeni kazalci 

SFRJ SRBiH SR Crna 
gora 

SR 
Hrvatska 

SR 
Makedo. 

SR 
Slovenija 

Ožje 
območje 

SAP 
Kosovo 

SAP 
Vojvodina 

Zaposleni v družbenih dejavnostih 
v odnosu do vseh prebivalcev 

1970 23 
1975 28 
1980 32 
1981 33 
1982 33 

Zaposleni v šolstvu in zdravstvu 
v odnosu do vseh prebivalcev 

1970 19 
1975 22 
1980 24 
1981 25 
1982 25 

18 
22 
24 
24 
25 

15 
18 
20 
20 
20 

21 
25 
30 
30 
31 

19 
21 
24 
25 
25 

25 
30 
36 
37 
38 

20 
23 
27 
28 
28 

22 
26 
28 
29 
30 

18 
20 
22 
22 
22 

- na tisoč  prebivalcev pride zaposlenih 
v družbenih dejavnostih 

35 24 17 24 
42 29 20 28 
48 34 22 31 
49 34 22 32 
50 35 23 33 

- na tisoč prebivalcev pride zaposlenih 
v šolstvu in zdravstvu 

25 19 15 19 
30 22 18 22 
33 25 19 24 
33 25 19 24 
34 26 19 25 

Vir: na podlagi objavljenih statističnih podatkov uredil Zavod SRS za družbeno planiranje 
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Zaposleni v zdravstvu in šolstvu po državah in republikah Tabela F 

Prebivalci 
(ocena) 

Zdravstv. 
delavci1 

Uč itelji Na 10 tisoč prebiv. 
zdrav, 

delavci 
uč itelji 

A. Primerjave po državah 
Avstrija 
Belgija 
Bolgarija 
Čehoslovaška 
Finska 
Francija 
Italija 
Jugoslavija 

1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 

7.500 
9.850 
8.830 

15.240 
4.760 

53.480 
56.910 
22.167 

21.852 
34.726 
29.500 
54.300 
16.748 

145.523 
151.944 
44.786 

89.493 
115.382 
76.643 

116.080 
57.911 

597.163 
762.792 
191.537 

29 
35 
33 
36 
34 
27 
26 
20 

v tisoč ih 

119 
117 

87 
76 

122 
112 
134 
86 

Prebivalci 
(ocena) 

Zdravstv. 
delavci1 

Uč itelji2 Na 10 tisoč prebiv. 
zdrav, 

delavci 
uč itelji 

B. Primerjave po republikah 
SFR Jugoslavija 
SR Bosna in Herceg. 
SR Črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija 
- ožje območje 
- SAP Kosovo 
- SAP Vojvodina 

1980 
1980 
1980 
1980 
1980 ' 

|980 

1980 
1980 
1980 

22.304 
4.092 

579 
4.593 
1.893 
1.885 

5.677 
1.553 
2.032 

42.319 
5.588 

855 
9.730 
3.400 
4.748 

12.207 
1.361 
4.430 

194.066 
32.031 

5.837 
39.319 
16.468 
21.008 

45.422 
16.999 
16.982 

19 
14 
15 
21 
18 
26 

21 
9 

21 

- v tisoč ih 

87 
78 

100 
86 
87 

111 

80 
109 
84 

1 Zajeti zdravniki, zobozdravniki in farmacevti 2 Zajeto osnovno in srednje izobraževanje 
Vir: na podlagi objavljenih statističnih podatkov uredil Zavod SRS za družbeno planiranje 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 

t 

IZ VSEBINE 
št. 20 (4. oktobra 1984) 

- Informacijski sistem za 
odločanje v Skupščini SR 
Slovenije - računalnik v pomoč 
delegatom. 

- Kako do več je ustvarjalnosti 
obč inskih skupšč in 

- Samoupravne interesne 
skupnosti materialne 
proizvodnje 

št. 21 (18. oktober 1984) 

- Imamo takšno državno upravo, 
kot jo zaslužimo? (Ugotovitve z 
regijskih posvetov) 

obcaij 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 
Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 
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