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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE S3 
SLOVENIJE 
12. novembra 1901 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJAL! 
Zbor združenega dc-la: 
Boris Mikuž, Jože Kutina, Andrej Levičnik, Vladimir Petro- 

vič, Janko Muraus, Ivo Marenk, Vlado Kralj, Ernest Kovačec., 
Jo^e Zidanšek, Martin Žuran, Meva Guček, Jože Punčuh, dr. 
Vladimir Fatur, Jože Mavrič, Oskar Čas, Franc Sikošek, Oto 
Majerič, Edo. Gaspari, Lado Škrjanec, Robert Čeme, Jože 
Lesar, Igor Ponikvar, Janko Buh, Beštjan Pire, Gabrijel 8ab- 
nik, Peter Tcs, Franc Vičar, Jernej Jan, Vitomir Dekleva Jure 
Mlinar, Giorio Miani, Andrej Miklavčič, Miloš Šturm, Stanko 
Debeljak, Franc Seško, Marija Masnec, Jože Gabrovšek Mili- 
voj Samar, Marjan Korun. 

Zbor občin: 
Miloš Oprešnik, Franc,Maroh, Tone Kranjc, Zdenka Juran- 

čič, Andrej Fajmut, Valentin Dvojmoč, Stanko Renčelj, Ivan 
Bazec, Martin horvat, Slavko Jagodič, Ludvik Mežan, Marko 
Vranicar, Angela Sčap, Stane Voglar, Rajmund Korene, Ana 
Popovič, Drago Cucek, Miroslav Naglic, Albin Pirš Franjo 
Turk, Prago Mirošič, Lojzka Čotar, Andrej Miklavčič', Jožica 
Krapež' Slavko Polanič, Milena Pirher, Vukadin Nedeljkovič, 
Andrej Briški, Milan Gaspari, Andrej Fajmut. 

Družbenopolitični zbor: 
Jernej Jan, Peter Toš, Jože Marolt, Vili Vindiš, Tilka Blaha, 

Emil ^uštar, Tina Tomlje, Tone Krašovec, Srečko Mlinarič' 
Miro Gošnik, Majda Gaspari, Ludvik Golob. 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicale za 
četrtek, 12. novembra 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu 
Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije, z osnutkom 
zakona (ESA 829); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o določitvi okolišev in števi- 
la delegatskih mest po dejav- 
nostih in okoliših za Zbor 
združenega deia Skupščine 
SR Slovenije (ESA 679); 

- poročilo o samoupravnem 
sporazumevanju in dohodkov- 
nem povezovanju na ključnih 
področjih družbene reproduk- 
cije; 

- poročilo o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka pri 'oblikovanju 

sredstev za osebne dohodke 
(po periodičnem obračunu za 
I. polletje 1981) (ESA 827). 

Zbor združenega deia in Zbor 
občin bosta obravnavala: 

- poročilo o aktivnostih za 
odpravljanje vzrokov stagnaci- 
je proizvodnje s predlogi ukre- 
pov; 

- predlog za izdajo zakona o 
ustanovitvi delovne organiza- 
cije za razvoj, proizvodnjo in 
trženje računalniških siste- 
mov, z osnutkom zakona; 

- poročilo o uresničevanju 
zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji; 

- poročilo o uresničevanju 
socialne politike; 

Zbor ■ združenega deia bo 
obravnaval še: 

- poročilo o uresničevanju 
kreditnomonetarne politike. 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem' redu sej tudi volitve in 
imenovanja ter prediage in 
vprašanja delegatov. 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU-1993). 
Zbor združenega deia, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednice Višjega sodišča v 
Ljubljani in razrešitvi namest- 
nice javnega pravobranilca SR 
Slovenije; za predsednico Viš- 
jega sodišča v Ljubljani je bila 

izvoljena Breda Lokar-Gaspa- 
ri, razrešena pa je bila dolžno- 
sti namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 
Mariboru; za sodnike tega so- 
dišča so bili izvoljeni: Adela 
Bomfcek, Peter Hauptman in 
Tatjana Planinšok-Nič; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnice 
tega sodišča je bila razrešena 
Mira Cepudar. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
■ sn SLOVENIJE 
30. septembra 1981 

Zbor ztii-uženega dela, Zbor kmetijstva in gozdarstva v letu 
občin !n Družbenopolitični 1981; 
zbor Skupščine ŠH Sioveni e - sklep ob obravnavi poro- 
SQ na s®Jan dne 30. septem- čila o aktivnostih na področju bra 1981 sprejeli: oskrbe in varčevanja z ener- 
_ - sklep ob obravnavi poro- gijo; 
čila o uresničevanju politike - sklep ob obravnavi poro- 
zaposlovanja; čila o ukrepih za zagotavljanje 
_ - sklep ob obravnavi poro- socialne varnosti delavcev Ru- 
čila o uresničevanju sklepov in dnika Idrija in nadaljnjega ra- 
stališč zvoja občine Idrija v obdobju 

Skupščine SR Slovenije o 1977-1980; 
obmejnem gospodarskem so- - predlog za izdajo zakona 
delovanju; o določanju in usmerjanju dela 

- sklep ob obravnavi osnut- prodajne cene bencina in plin- 
ka zakona o spremembah in skega olja z osnutkom zakona; 
dopolnitvah zakona o skladu - predlog odloka o najetju 
federacije za kreditiranje hi- posojila pri temeljnih bankah v 
trejšega razvoja gospodarsko znesku 300.000.000 dinarjev; 
manj razvitih republik in avto- - predlog odloka o soglasju 
nomnih pokrajin; k predlogu dogovora o uskla- 

- predlog periodičnega de- jevanju temeljev politike pro- 
lovnega načrta zborov Skup- metnega davka od prometa 
ščine SR Slovenije za IV. tri- proizvodov v obdobju 
mesečje 1981. 1981-1985; 
Zbor združenega dela in Zbor - predlog odloka o soglasju 
občin sta sprejela: k predlogu zakona o ratifikaciji 

- sklep ob obravnavi poro- sporazuma o garanciji med 
čila o uresničevanju investicij- Socialistično federativno re- 
ske politike; publiko Jugoslavijo in Medna- 

- sklep ob obravnavi poro- rodno banko za obnovo in ra- 
čila o uresničevanju nekaterih zvoj (YU-1977); 
planiranih nalog na področju - predlog odloka o soglasju 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije so na saji sine 30. septem- 
bra 1281 sprejeli 

sklep 
1. Imenuje se skupina delegatov za proučitev poročila o 

uresničevanju nalog na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

2. Naloga skupine je preučiti poročilo o uresničevanju 
nf'00.. n.a P°dročju ekonomskih odnosov s tujino, ki ga bo Skupščini SR Slovenije predložila Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino, skladno s spreje- 
timi stališči in sklepi skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 na sejah zborov 28. julija 
1981. 

Skupina o svojem delu, ugotovitvah in stališčih poroča 
Zboru združenega dela, Zboru občin in Družbenopolitič- 
nemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

3. Skupino sestavljajo vodja skupine in osem članov 
izmed delegatov v Zboru združenega dela, Zboru občin in 
Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije. 

V skupini sodelujejo predstavniki Samoupravne intere- 
sne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Narodne 
banke Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Re- 
publiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 
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4. V skupino se imenujejo 
za vodjo: 

, Franc Kokot, delegat v Zboru združenega dela, 
za člana: 
Valentin Dvojmoč, delegat v Zboru občin, 
Janko Kolarič, delegat v Zboru občin, 

Tone Krašovec, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Martin Mlinar, delegat v Zboru združenega dela, 
Maja Tejkal, delegat v Zboru združenega dela, 
Angelca Vrbnjak, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Ivan Zelenšek, delegat v Zboru združenega dela 
Viktor Žakelj, delegat v Zboru občin. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine Šfl Slovenije so na seji dne 30. septem- 
bra 1981 sprejeli 

sklep 

1. Imenuje se skupina delegatov za proučitev poročila o 
uresničevanju politike delitve sredstev za osebne dohodke 
in politike skupne ter splošne porabe. 

2. Naloga skupine je preučiti poročilo o uresničevanju 
politike delitve sredstev za osebne dohodke in politike 
skupne in splošne porabe, ki ga bo Skupščini SR Slovenije 
prediožil Odbor podpisnikov dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohdoka in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, skladno s sprejetimi stališči m 
sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ter 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1381 na sejah zborov 28. julija 1981. 

Skupina o svojem delu, ugotovitvah in stališčih poroča 
Zboru združenega dela, Zboru občin in Družbenopolitič- 

nemu zboru Skupščine SR Slovenije. 
3. Skupino sestavljajo vodja skupine in osem članov 

izmed delegatov v Zboru združenega dela, Zboru občin in 
Družbenopolitičnemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

V skupini sodelujejo predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije in Odbora podpisnikov dogovora o uresničeva- 
nju družbene usmeritve razporejanja dohodka. 

4. V skupino se imenujejo 
za vodjo: 
Franci Polak, delegat v Zboru združenega dela 
za člane: 
Andrej Fajmut, delegat v Zboru občin 
Francka Herga, delegat v Zboru združenega deia 
Stane Kolar, delegat v Zboru združenega dela 
Zvonko Perlič, delegat v Zboru občin 
Jože Sedelšak, delegat v Zboru združenega dela 
Emil Šuštar, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Zvonimir Volfand, delegat v Zboru občin 
Štefanija Žagmaister, delegat v Družbenopolitičnem 

zboru 

Skupščina SR Slovenije (Ur. I. SRS, št 20/76), Zbor 
združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščin« SR Slovenije so na seji dne 30. septembra 
1081 sprejeli 

Sklep 

1. imenuje se skupina delegatov za proučitev poročila o 
uresničevanju zakona o družbeni kontroli cen in politike 
cen. 

2. Naloga skupine je proučiti poročilo o uresničevanju 
zakona o družbeni kontroli cen in politiki cen, ki ga bo 
Skupščini SR Slovenije predložil Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve skupaj z Republi- 
ško skupnostjo za cene in Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, skladno s sprejetimi stališči in sklepi Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1S81-1985 ter resolucije o družbe- 

noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 
na sejah zborov 28. julija 1981. 

Skupina o svojem delu, ugotovitvah in stališčih poroča 
Zboru združenega dela in Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije. 

V skupini sodelujejo predstavniki Republiškega komi- 
teja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, Republiške 
skupnosti za cene in Gospodarske zbornice Slovenije. 

3. V skupino se imenujejo 
za vodjo: 
Leopoid Slapnik, delegat v Zboru občin, 
za člane: 
Ivan Klobčar, delegat v Zboru združenega dela, 

Rudi Kropivnik, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Majda Naglost, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Bruno Podreka, delegat v Zboru občin, 
Stanka Pospiš, delegat v Zboru združenega dela, 
Janez Roškar, delegat v Zboru občin, 
Karel Sukič, delegat v Zboru občin 
Jelka Žekar, delegat v Zboru združenega dela. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije so na seji dne 30. septem- 
bra 1981 sprejeli 

Sklep 

V okviru sestave posebnega delovnega telesa Skup- 
ščine SR Slovenije In Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za proučitev vprašanj v pripravah osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in raz- 

polaganju s stavbnim zemljiščem, ustanovljenega s skle- 
pom Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora na sejah dne 28. 7. 1981, se sprejme na- 
slednja sprememba: > 

1. Dolžnosti člana se razreši: 
Bojan Furlan, tedanji predsednik izvršilnega odbora 

Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 
2. Za člana se imenuje: 
Rudi Bregar, predsednik skupščine Zveze stanovanjskih 

skupnosti Slovenije. 

poročevalec 
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Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na seji dne 30. septembra 1981 sprejela 

sklep 

1. Imehuje se skupina delegatov za proučitev poročila o 
uresničevanju socialne politike. 

2. K-aloga sKupine je proučiti poročilo o uresničevanju 
socialne politike, ki.ga bo Skupščini SR Slovenije predložil 
.zvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj s Skupnostjo 
socialnega varstva Slovenije, skladno s sprejetimi stališči 
in sklepi Skupščine SR Slovfinije ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje'1981-1985 ter 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 na sejah zborov 28. julija 1981. 

Skupina o svojem delu, ugotovitvah in stališčih poroča 

Zboru združenega dela, Zboru občin Skupščine SR Slove- 
nije. 

3. Skupino sestavljajo vodja skupine in šest članov 
izmed delegatov v Zboru združenega dela, Zboru občin 
Skupščine SR Slovenije. 

V skupini sodelujejo predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije. 

4. V skupino se imenujejo 
za vodjo: , 
Silva Jereb, delegat v Zboru občin 
za člane: 
Stanko Lesnika, delegat v Zboru občin 
Marija Masnec, delegat v Zboru združenega dela 
Slavko Osredkar, delegat v Zboru občin 
Jože Šušmelj, delegat v Zboru občin 
Stojan Voičanšek, delegat v Zboru zdfužen^ga dela 
Dragan Žagar, delegat v Zboru združenega dela 

SKLEP 

banke Ljub/Jana 'in«šu*ba b 

investicijski Z!me družbenega knj.g„ 

Skupa Una Socialistične republika 
Slovenija je ob obravn'ivi pori il Ljub- 
ljanske banka - Združene banke Ljub- 
ljana, Beograjska banke - Temeljne 
banke Ljubljana, Jugobshke - Temeljne 
barske Ljubljana in Službe flružbanega 
knjigovodstva v SR Sloveniji o izvajanju 
investicijske politike na potil sgi x"$. 
Člena in prvegp odstavka 342. č! -rta 
ustave SociaUuiične republika Sloveni- ' 
je, prvega razdv>ka 71. ts in .t. ya 
odstavka 244. členu poslovniki Skup- 
ščina Sff SSover :Js na sejah Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin dne 30. sep- 
tembre 1981 sprejela tala 

sklep 
1. Skuoščina SR Slovenije ugotavlja, 

da poročila Ljubljanske banke - Združe- 
ne banke Ljubljana, Beograjske banke - 
Temeljne banke Ljubljana, Jugobanke - 
Temeljne banke Ljubljana in Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
o izvajanju investicijske politike potrjuje- 
jo oceno iz njenih stališč in sklepov, ki jih 
je sprejela 28. juliji 1931 ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1981 in letošnje resolu- 
cije, da se ne uresničuje s planskimi do- 
kumenti republike opredeljena investicij- 
ska poiitika. 

Skupni obseg vseh investicijskih sred; 
stev v SR Sloveniji je manjši giede na 
predvideno stopnjo rasti v resoluciji za 
leto 1981, vendar so investicije še vedno 
razdrobljene, ni pomembnejših naporov 
za združevanje sredstev akumulacije or- 
ganizacij združenega dela na dohodkov- 
nih temeljih, ne povečuje se delež lastnih 
oziroma združenih sredstev organizacij 

združenega dela v strukturi virov naložb 
in ni odločnejše usmeritve v prioritetne 
naložbe, opredeljene v dogovoru o teme- 
ljih plana SR Slovenije. 

Investicijske odločitve ne vplivajo po- 
membneje na prestrukturiranji gospo- 
darstva v repuhiiki, posebej ne sledijo 
zahtevi, da je večji in doslednejši usmeri- 
tvi v izvoz potrebno prilagoditi tudi struk- 
turo in politiko investicij in kreditno poli- 
tiko v celoti. Do teh slabosti se poročili 
bsegrsdske banke - Temeljne banke 
Ljubljana in Jugobanke - Temeljne ban- 
ke Ljubljana ne opredeljujeta, medtem 
ko je poročilo Ljubljanske banke - Zdru- 
žene banke do teh vprašanj premalo kri- 
tično oziroma jih deloma celo opravičuje. 
Po mnenju Skupščin SR Slovenije takšen 
odnos organov bank, ki so pripravili ta 
poročila, ne zagotavlja, da bo v investicij- 
ski politiki bank prekinjena neustrezna 
usmeritev in uresničena politika investi- 
ranja, kot jo opredeljuje družbeni pian 
SR Slovenije oziroma ustvarjeni pogoji 
za naložbe v prioritetne razvojne naloqe, 
določene v dogovoru o temeljih plana SR 
Slovenije. Nadaljevanje take prakse 
ogroža politiko razvoja in politiko razvoja 
in politiko stabilizacije ter uveljavljanje 
samoupravn ih družbenoekonomskih 
odnosov v celoti, posebej še na. področju 
širitve materialne podlage združenega 
dela. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so zastoji in negativni pojavi v investi- 
cijski politiki bank v veliki meri izraz in 
posledica prepočasnega preoblikovanja 
bank v samoupravne finančne organiza- 
cije, prepočasnega uveljavljanja samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju gospodarjenja z denarjem in 
sistema družbenega planiranja. Ljubljan- 
ska banka — Združena banka še vedno ni 

sprejela srednjeročnega plana, ki bi bi! 
osnova za enotno in s cilji dogovora o 
temeljih piana SR Slovenije skladno in- 
vesticijsko politiko temeljnih bank, zdru- 
ženihi v. Ljubljanski banki ter osnova za 
združevanje njihovega prostega kredit- 
nega potenciala za dolgoročne naložbe s 
področja, za katera je Ljubljanska banka 
prevzela obveznosti s podpisom dogovo- 
ra o temeljih plana SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije zato priporoča 
članicam Ljubljanske banke — Združene 
banke, da do konca leta sprejmejo vse 
planske akte bank. V vsebini teh aktov 
nai. kot prednostne uveljavijo tiste nalo- 
ge, ki jih zahtevajo sedanje neugodne 
gospodarske razmere in omejene mož- 
nosii razvoja. Te zahtevajo spremembo 
tekoče ekonomske politike, hkrati pa v 
procesu kontinuiranega planiranja tudi 
ustrezno prilagoditev planskih dokumen- 
tov za obdobje 1981-1985. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so številne odločitve v bankah, tako v 
temeljnih kakor tudi v Ljubljanski banki - 
Združeni banki posledica različnih priti- 
skov posameznih delovnih organizacij in 
družbenopolitičnih dejavnikpv. To pose- 
bej velja za tiste odločitve, ki so.spreje- 
mane v izvršilnih odborih oziroma poslo- 
vodnih organih bank. Zato Skupščina SR 
Slovenije terja, da se hitreje demokratizi- 
ra odločanje v bankah in da se z uveljavi- 
tvijo delegatskih odnosov določanje poli- 
tike bank v celoti podredi interesom in 
potrebam združenega dela, ki so oprede- 
ljeni v sporazumih o temeljih pianov 
bank.. Odgovornost za uresničevanje te 
politike morajo prevzeti delegatsko se- 
stavljeni organi upravljanja v bankah ter 
delavski sveti oziroma delegati, ki jih te- 
meljne samoupravne organizacije in 
skupnosti delegirajo v zbore bank. Skla- 
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dno s,lem je potrebno oceniti tudi ustrez- 
nost sedanje teritorialne organiziranosti 
bank in ustrezneje opredeliti razmerja 
med temeljnimi bankami in Ljubljansko 
banko - Združeno banko. 

4. Skupščina SR Slovenije predlaga 
občinskim skupščinam, zlasti pa zborom 
združenega dela, naj še pred obravnavo 
osnutkov resolucij o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana SR Slovenije in 
občin v letu 1982, razpravljajo in predla- 
gajo oziroma sprejmejo ukrepe za od- 
pravljanje vzrokov odstopanja od dogo- 
vorjene investicijske politike v temeljih 
bankah. Nosilci posameznih investicij- 
skih programov naj skupaj z upravljale/ 
temeljnih bank preverijo skladnost svojih 
predlogov s planskimi akti ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti in s plan- 
skimi usmeritvami temeljnih bank ter naj 
o tem čimprej poročajo občinskim skup- 
ščinam, vključno z ukrepi, ki so jih spre- 
jeli za uveljavitev njihove odgovornosti 
za uskladitev investicijskih odločitev s 
planskimi usmeritvami. 

Skupščina SR Slovenije predlaga 
upravljalcem Ljubljanske banke — Zdru- 

žene banke, da na syojem zboru ocenijo, 
izhajajoč iz poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije v letu 
1981 in letošnje resolucije, iz nalog in 
usmeritev, opredeljenih v stališčih in 
sklepih Skupščine SR Slovenije z dne 28. 
julija 1981 in iz njenih stališč ob razpravi 
o poročilu Poslovodnega odbora Ljub- 
ljanske banke - Združene banke, kako 
uresničujejo obveznosti, ki so jih sprejeli 
z dogovorom o temeljih plana SR Slove- 
nije, ocenijo ukrepe, ki jih je sprejel izvr- 
šilni odbor Ljubljanske banke-Združene 
banke julija 1981 ter ustreznost poročila, 
ki ga je Skupščini SFt Slovenije poslal 
poslovodni odbor Ljubljanske banke - 
Združene banke. O svojih ugotovitvah, 
stališčih in usmeritvah naj poročajo 
Skupščini SR Slovenije pred razpravo o 
predlogu resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR. Slovenije v letu 
1982. Pri tem morajo upoštevati, da seda- 
nje gospodarske razmere zahtevajo, da 
se vsa družbena sredstva usmerijo v iz- 
polnjevanje poglavitnih stabilizacijskih 

nalog in da je zato potrebno investicije 
dosledno zožiti v okvire razpoložljivih 
sredstev. Enako predlaga tudi upravljal- 
cem Jugobanke - Temeljne banke Ljub- 
ljana in Beograjske banke - Temeljne 
banke Ljubljana. 

5. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je Služba družbenega knjigovodstva 
dolžna po določbah 2., 13., 14. in 17. 
člena zakona o §lužbi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji med drugim 
tudi obveščati skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti o družbenoekonomskih 
odnosih in pojavih, pomembnih za ure- 
sničevanje družbenoekonomske politike; 
med te nedvomno sodijo tudi ugotovlje- 
na odstopanja na področju investicijske 
politike, o katerih je predstavnik te služ- 
be ustno poročal na sejah njenih zborov. 
Zato Skupščina SR Slovenije Službi 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
ponovno nalaga, da poroča v skladu s 
stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije 
z dne 28. julija 1981 pred obravnavo 
predloga resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za leto 
1982. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovela ob obravnavi 

poročila o uresničevanju nekaterih planskih nalog na področju km&iijsava sn 
gozdarstva v letu 1981 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svejih 
sejah dne 30. septembra 1981 obravna- 
vala poročilo o uresničevanju nekaterih 
planiranih nalog na področju kmetijstva 
in gozdarstva v letu 1981 in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji. 

sklep 
1. Zbor združenega dela in zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata po- 
ročilo Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano o uresniče- 
vanju nekaterih planiranih nalog na po- 
dročju kmetijstva in gozdarstva in ugo- 
tavlja, da je pripravljeno v skladu s stali- 
šči in sklepi Skupščine SR Slovenije z 
dne 28. 7. 1981. 

2. Zbora ugotavljata, da so aktivnosti 
Izvršnega sveta od ukrepov sprejetih v 
marcu letos, zl&sti pa v začetku drugega 
polletja bistveno prispevale, da se je 
izboljšala oskrba s hrano, umetnimi gno- 
jili in zaščitnimi sredstvi, da je dosežen 
pomemben premik v pospeševanju polje- 

delstva, zlasti glede zagotovljenih od- 
kupnih cen za osnovne proizvode in pri 
pospeševanju izvoza viškov določenih 
kmetijskih proizvodov. Ob tem posebej 
podpira aktivnost in ukrepe v zvezi z je- 
sensko setvijo in poudarja, da morajo biti 
takšne aktivnosti stalna naloga vseh de- 
javnikov na tem področju, predvsem pa 
organizacij združenega dela kot osnov- 
nih nosilcev razvoja na kmetijsko-živil- 
skem področju. 

3. Zbora menita, da uresničevanje na- 
log iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije terja, da se pospeši 
združevanje sredstev za uresničitev pre- 
dnostnih agroindustrijskih projektov 
skupnega pomena za Slovenijo ter zao- 
stri odgovornost nosilcev združevanja 
sredstev, zlasti bank za uresničevanje 
dogovorjenih prioritet. 

Prav tako je potrebno pripraviti eko- 
nomske in organizacijske podlage za po- 
vezovanje organizacij združenega dela v 
reprodukcijske celote in za povezovanje 
z organizacijami združenega dela v dru- 
gih republikah oziroma pokrajinah, za 
kar so še posebej odgovorni Zadružna 

zveza Slovenije, Splošna združenja za 
kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano 
ter Gospodarska zbornica Slovenije. 

4. Zbora predlagata občinskim skup- 
ščinam, da naj v okviru obravnav osnut- 
kov resolucij o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije in občin 
v letu 1982, posebej razpravljajo tudi o 
uresničevanju nalog na področju kmetij- 
stva. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v skladu s stališči in sklepi Skupščine 
SR Slovenije čimprej predlaga rešitve, ki 
bodo v sistemu intervencij v kmetijstvu 
omogočile prehod na selektivno spodbu- 
janje proizvodnje hrane in trajnejše za- 
gotavljanje virov sredstev za uresničeva- 
nje nalog na področju proizvodnje in 
oskrbe s hrano. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v nadaljnji aktivnosti pri izvajanju na- 
log na področju kmetijstva upošteva 
ugotovitve, mnenja in predloge, izražene 
v razpravah delovnih teles in v razpravi 
na seji zbora. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine Si 1 

poročila o aktivrssti na področju oskrbe in varčevanja z 

Zbor združenega ćela 

Slovenije ob obravnavi 
energijo 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 65. seji dne 30. 
septembra 1981 obravnaval poročilo o 
aktivnostih na področju oskrbe in var- 

čevanja z energijo in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so bili v zadnjih 

obdobjih na področju varčevanja z ener- 
gijo doseženi v SR Sloveniji kvalitetni 
premiki tako glede obsega porabe ener- 
gije kot tudi njene strukture po virih. Zato 
zbor podpira aktivnosti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije na področju var- 
čevanja in racionalnega ravnanja z ener- 
gijo. 

poročevalec 
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2. Zbor združenega dela poudarja, da 
je potrebno tudi v prihodnje nadaljevati z 
racionalnim koriščenjem energetskih vi- 
rov, pri čemer zbor posebej priporoča, 
vsem samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, prav tako pa tudi vsem indi- 
vidualnim potrošnikom, da varčujejo z 
energetskimi viri in svoje potrebe po 
energiji zadovoljujejo predvsem iz doma- 
čih virov. V ta namen je potrebno pospe- 

šiti modernizacijo premogovnikov in 
izvajanje geoloških raziskav novih naha- 
jališč energetskih virov. 

3. Zbor poudarja, da je potrebno spro- 
žiti najširšo akcijo za večjo uporabo ter- 
moizoiacijskih materialov. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, da nadaljuje s svojo 
aktivnostjo glede oskrbe z energijo, zlasti 
zagotovitve potrebnih dodatnih količin 

rjavega premoga za industrijo in široko 
porabo. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sproti poroča o nadaljnjih 
ukrepih na področju oskrbe in varčeva- 
nja z energijo, pri čemer naj upošteva 
predloge, pripombe in stališča Odbora za 
družbenoekonomski razvoj in delegatov 
v razpravi na seji zbora. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 61. seji dne 30. 9. 1581 obravnaval 
poročilo o aktivnostih na področju oskr- 
be in varčevanja z energijo in sprejel 
naslednji 

sklep: « 
1. Zbor občin skupščine SR Slovenije 

podpira aktivnosti Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije na področju varčeva- 
nja in racionalnega ravnanja z energijo in 
ugotavlja, da so bili doseženi nekateri 

pomembni premiki glede obsega porabe 
energije ter njene ugodnejše strukture 
po virih. 

2. Zbor podpira stališča Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva, da je potrebno čimprej sprejeti dol- 
goročni načrt gradnje hidroelektrarn in 
tako nadomeščati uvožene energetske 
vire. 

3. Nadaljevati je potrebno s prizadeva- 
nji, da se zagotovijo zadostne količine 
premoga za potrebe široke potrošnje ter 
da se čimprej doseže dogovor o skupnih 
vlaganjih ter o sodelovanju naših organi- 

zacij združenega dela pri izgradnji po- 
trebnih energetskih objektov v drugih re- 
publikah. 

4. Zbor 'poudarja,'da je potrebno po- 
spešiti geodetske raziskave, razumno 
trošiti energetske vire, vzpodbujati i/se 
oblike varčevanja ter prehoda na domače 
energetske vire. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj sproti poroča skupščini o stanju na 
področju oskrbe z energijo ter o proble- 
matiki, ki se pojavlja pri zagotavljanju 
energetskih virov, in na katere je opozo- 
rila razprava delegatov na seji zbora. 

SKLEP 
zbora^ združenega dola, Zbora občin in Družbenopolitičnega ztora Skupščine SR 

Slovenije oh obravnavi poročila o uresničevanju politike zaposlovanja 

Zbor združenega dela Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 30. 9 1981 
obravnavali poročilo o ureničevanju po- 
litike zaposlovanja in sprejeli naslednji 

sklep: 
1. Zbori sprejemajo poročilo o uresni- 

čevanju politike zaposlovanja ter menijo, 
da daje kompleksen pregled uresničeva- 
nja politike zaposlovanja v naši republiki, 
najegove usmeritve pa omogočajo kvali- 
tetno pripravo planskih aktov samou- 
pravnih organizacij in družbenopolitič- 
nih skupnosti za leto 1982. 

Hkrati zbori sprejemajo tudi poročili o 
izvajanju sklepov in priporočil za reševa- 
nje problematike zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini in njihovo vključevanje v 
zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1980 ter 
o izvajanju družbenega dogovora o mini- 
malnih standardih za življenjske in kul- 
turne razmere pri zaposlovanju, ki sta bili 
predloženi v obravnavo Skupščini SR 
Slovenije kot sestavni del gradiva o ure- 
sničevanju politike zaposlovanja. 

2. Pri spremljanju uresničevanja politi- 
ke zaposlovanja je treba v skupnostih za 
zaposlovanje preverjati, ali je struktura 
delavcev, ki se zaposlujejo, skladna s po- 
trebami gospodarstva ter z usmeritvami 
planskih aktov. Te ugotovitve, ki v poro- 
čilu niso dovolj osvetljene, so potrebne 
kot podlaga za politiko zaposlovanja, za 
prekvalifikacijo in usmerjanje delavcev, 
ki iščejo zaposlitev ter kot podlaga za 
določanje smeri programov v usmerje- 
nem izobraževanju. 

3. Zbori dalje ugotavljajo, da se kljub 
zakonski ureditvi in ureditvi v samou- 
pravnih splošnih aktih organizacij zdru- 
ženega dela povečuje pogodbeno delo 

upokojencev, kot tudi začasno in obča- 
sno delo ter nadurno delo; hkrati pa or- 
ganizacije združenega dela vse manj za- 
poslujejo pripravnike. Zato je potrebno 
zagotoviti dosledno spoštovanje zakona 
in samoupravnih splošnih aktov. Odgo- 
vornost za to morajo prevzeti zlasti de- 
lavski sveti, pa tudi organi samoupravne 
delavske kontrole. Pri tem je potreben 
tudi učinkovitejši nadzor in ukrepanje or- 
ganov inšpekcije dela. 

4. Tudi usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov ter zaposlovanju delavcev, ki se 
vračajo z začasnega dela v tujini, je po- 
trebno še nadalje nameniti vso pozornost 
in ustrezno ukrepati za hitrejše uresniče- 
vanje sprejetih usmeritev na teh področ- 
jih. Zbori menijo, da mora postati zapo- 
slovanje teh delavcev sestavina planira- 
nja kadrov v organizacijah združenega 
dela, prav tako pa tudi sestavina oprede- 
litev kadrovske politike v resolucijskih 
dokumentih. 

5. Sklepanje posredniških pogodb - 
zlasti v gradbeništvu - še vedno narašča, 
kljub zaostreni zakonodaji ter sklepoma 
Zbora združenega dela in Družbenopoli- 
tičnega zbora iz leta 1980. Zaradi Obsež- 
nosti pojava, nedoslednosti in nezadovo- 
ljive družbenopolitične aktivnosti je po- 
trebno uveljaviti odgovornost poslovo- 
dnih organov in delavskih svetov v orga- 
nizacijah združenega dela , inšpekcij de- 
la, pa tudi osnovnih organizacij sindika- 
ta. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pa naj pošlje Skupščini SR Slovenije sez- 
nam organizacij združenega dela, ki za- 
poslujejo delavce s sklepanjem posre- 
dniških pogodb. 

6. Zbori ugotavljajo, da tudi aktivnost 
pri izvajanju družbenega dogovora in sa- 
moupravnih sporazumov o minimalnih 
standardih za življenjske in kulturne, ra- 

zmere pri zaposlovanju delavcev ni zado- 
voljiva, kajti nekatere občine še do danes 
niso sklenile sporazumov, prav tako pa 
tudi precej organizacij združenega dela 
ni pristopilo k njim. Glede na to je po- 
trebno pospešiti aktivnost za učinkovitej- 
še reševanje tega vprašanja v smislu 
usmeritev in predlogov v predloženem 
poročilu. Komisija Skupščine SR Slove- 
nije za družbeno nadzorstvo naj na pod- 
lagi poročila odbora podpisnikov ome- 
njenega družbenega dogovora ugotovi, 
kje so razlogi za takšno stanje. 

7. Slabosti in negativni pojavi na po- 
dročju zaposlovanja ne izvirajo toliko iz 
pomanjkljive zakonodaje, temveč iz ne- 
doslednega izvajanja zakonskih določb 
in samoupravnih splošnih aktov. Zato je 
treba vztrajati pri doslednem in učinkovi- 
tem izvajanju določb zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti ter pospešiti odgovorno samou- 
pravno urejanje in uresničevanje pravic 
in obveznosti delavcev. Pri tem je treba 
še posebej poudariti odgovornost občin- 
skih skupnosti za zaposlovanje, ki mora- 
jo še bolj kot doslej postati mesto organi- 
ziranega sporazumevanja o politiki in di- 
namiki ter načinu uresničevanja zaposlo- 
vanja, o zagotovaijanju socialne in eko- 
nomske varnosti delavcev in delovnih lju- 
di. Zlasti velja to za dosledno pripravo in 
uresničevanje kadrovskih planov ter 
spremljanje in preverjanje zasedbe de- 
lovnih nalog in opravil. 

Uresničevanje nalog na področju za- 
poslovanja, usposabljanja in poklicnega 
usmerjahja, štipendiranja ter drugih na- 
log pa zahteva stalno izpopolnjevanje in 
dograjevanje koncepta dela ter organizi- 
ranosti strokovnih služb na področju za- 
poslovanja. 

8. Glede na aktualnost obravnavane 
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problematike ter številne slabosti, ki se 
pojavljajo pri uresničevanju politike za- 
poslovanja, zbor priporoča skupščinam 
občin, predvsem njihovim zborom zdru- 
ženega dela, da posebej oziroma v okviru 
razprav o planskih aktih za leto 1982 raz- 
pravljajo o tej problematiki. 

Delegacije temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela bi morale o vseh problemih, 
ki se pojavljajo na področju zaposlova- 
nja, dajati v občinskih skupščinah in 
skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti pobude za širšo obravnavo teh 
pojavov. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj upošteva ugotovitve, mnenja in pri- 
pombe, izražene v razpravah delovnih te- 
les in v razpravi na seji zbora, pri obliko- 
vanju nalog in usmeritev na področju za- 

poslovanja v resoluciji o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije za 
leto 1982. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
je v sklepu v zvezi z 
obravnavanjem poročila o 
uresničevanju politike 
zaposlovanja sprejel točko 5 v 
spremenjenem besedilu; 

5. Nezakonito zaposlovanje delavcev - 
zlasti v gradbeništvu - še vedno ni v 
celoti odpravljeno oziroma se prikriva z 
navidez nezakonitimi pogodbami. Zaradi 
nedoslednega uresničevanja že sprejetih 
sklepov in nezadovoljive družbenopoli- 

tične akcije je potrebno še bolj uveljaviti 
odgovornost poslovnih organov in delav- 
skih svetov v organizacijah združenega 
dela, inšpekcijskih organov pa tudi 
osnovnih organizacij sindikata. Komisija 
Skupščine SR Slovenije za družbeno 
nadzorstvo naj spremlja nezakonite poja- 
ve na tem področju, zlasti pa naj sproti 
ugotavlja, kako se izvršujejo predlogi in 
sklepi inšpekcijskih in drugih organov. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
pa je v istem-sklepu sprejel v 
točki 9 še dodatno besedilo: 

Pri tern naj upošteva tudi ugotovitve, 
mnenja in pripombe, izražene v razpra- 
vah delovnih teles in v razpravi na seji 
zbora. 

S Ziora združenega dela, Zbora občin 
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju sklepov m stafosč Skjps^ine & 
Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 65. seji dne 30. 
septembra 1981 obravnaval poročilo o 
uresničevanju sklepov in stališč Skup- 
ščine SR Slovenije o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema poročilo o uresniče- 
vanju sklepov in stališč Skupščine SR 

Slovenije o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju, skupaj z dopolnjenimi 
predlogi smernic in aktivnosti Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za pospe- 
ševanje obmejnega gospodarskega so- 
delovanja. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi program obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja za obdobje 
1981-1985 s konkretno usmeritvijo na- 
daljnjega razvoja in s predlogom aktivno- 
sti, ki bodo potrebne za uresničitev. Ta 
program naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predloži Komisiji za mednaro- 
dne odnose in Odboru Združenega dela 
za družbenoekonomski razvoj. 

3. Temeljne organizacije združenega 
dela naj preverijo, ali so v svojih planskih 
aktih dovolj konkretno opredelile naloge 
in aktivnosti za pospeševanje obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj poišče ustrezne rešitve za neovirano 
obmejno gospodarsko sodelovanje in 
gradi v politiko ekonomskih odnosov s 
tujino obmejno gospodarsko sodelova- 
nje kot specifično obliko gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami. Pri 
tem naj ustrezno upošteva predloge, pri- 
pombe in stališča delovnih teles skupšči- 
ne in zbora in razpravo delegatov na seji 
zbora. 

Zhor občili 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 61, seji dne 30. 9. 1981 obravnaval 
poročilo o uresničevanju sklepov in sta- 
lišč Skupščine Slovenija o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju in sprejel 
naslednji 

sklep: 

1 Poročilo o uresničevanju sklepov in 
stališč Skupščine SR Slovenije o obmej- 

nem gospodarskem sodelovanju ter 
predlog smernic in aktivnosti za pospe- 
ševanje obmejnega gospodarskega so- 
delovanja se sprejmeta. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi program obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja za obdobje 
1931-1985 s konkretno usmeritvijo na- 
daljnjega razvoja in s predlogom aktivno- 
sti, ki bodo potrebne za njegovo uresni- 
čitev, ter pri tem upošteva konkretne 
predloge iz razprav v delovnih telesih 
zbora in skupščine ter pripombe in pred- 
loge iz razprave delegatov na seji zbora. 

3. Izvršni svet naj v politiki ekonomskih 
odnosov s tujino upošteva obmejno go- 
spodarsko sodelovanje kot specifično 
obliko gospodarskega sodelovanja s so- 
sednimi državami in predvidi ustrezne re- 
šitve ter pripravi predloge za neovirano 
obmejno gospodarsko sodelovanje. 

4. Občinske skupščine in organizacije 
združenega dela naj ocenijo, ali so v svo- 
jih planskih aktih dovolj konkretno opre- 
delile svoje naloge in aktivnosti za po- 
speševanje obmejnega gospodarskega, 
sodelovanja in jih po potrebi dopolnijo. 

3. Organizacije združenega dela in 
družbenopolitične skupnosti v občinah 
naj ocenijo, ali so v svojih planskih aktih 
dovolj konkretno opredelite naloge in ak- 
tivnosti za pospeševanje obmejnega 
godpodarskega sodelovanja. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj predvidi ustrezne rešitve za neovira- 
no obmejno gospodarsko sodelovanje in 
vgradi v politiko ekonomskih odnosov s 
tujino obmejno gospodarsko Sodelova- 
nje kot specifično obliko gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami. 
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Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 30. septembra 
1981 obravnaval poročilo c uresničeva- 
nju sklepov in stališč Skupščine SR Slo- 
venije o obmejnem gospodarskem so- 
delovanju in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji: 

sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poro- 
čilo o uresničevanju sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem go- 
spodarskem sodelovanju ter predlog 
smernic in aktivnosti za pospeševanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi programa obmejnega go- 
spodarskega sodelovanja za obdobje 
1981-1985 s konkretno usmeritvijo na- 
daljnjega razvoja s predlogom aktivnosti, 
ki bodo potrebne za uresničitev, upošte- 
va predloge navedene v poročilih delov- 
nih teles. 

poročevalec 



SKLEPA 

Čdr"zene?a. de,a ln Zbora Gbčin Oh obravnavi poročila o ukrepih za 

n$?£V'f"'e S°f!S^ varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja obcme Idrija v obdobju 1977-1980 

Zbor združenega dela • 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 65. seji dne 30. 
septembra 1S81 obravnaval poročilo o 
ukrepih za zagotavljanje socialne var- 
nosti delavcev Rudnika Idrija in nadalj- 
njega razvoja občine Idrija v obdobju 
1977-198O in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 

1: Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sprejema na znanje poročilo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o ukrepih za zagotavljanje socialne var- 
nosti delavčev Rudnika Idrija in nadalj- 
njega razvoja občine Idrija t/ obdobiu 
1977-1980. 

2. Zbor podpira stališča Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Siovenije o aktivnostih 

za zagotavljanje socialne varnosti delav- 
cev Rudnika Idrija in razvoja občine Idrija 
ter o ukrepih za prihodnost Rudnika žive- 
ga srebra Idrija. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj do konca prvega trimesečja 1982 pri- 
pravi ustrezne trajne rešitve v finančira- 
nje Rudnika Idrija in o tem poroča Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 61. seji dne 30. 9. 1981 obravnaval 
poročilo o ukrepih za zagotavljanje so- 
cialne varnosti delavcev Rudnika Idrija 
in nadaljnjega razvoja občine Idrija v 
obdobju 1977-1980 in sprejel naslednji 

sklep: 

Zbdr občin Skupščine SR Slovenije 
sprejema poročilo o ukrepih za zagotav- 
ljanje socialne varnosti delavcev Rudnika 
Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrija 
v obdobju 1977-1980 s stališči Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije ter soglaša 
z usmeritvijo, naj se nadaljuje vzdrževa- 
nje rudnika ter rudniških naprav, prav 
tako pa tudi raziskovanje rudišča za čas, 
ko bodo nastopili ugodni pogoji za renta- 
bilno poslovanje, da bo takrat možno 
proizvodnjo v rudniku čim hitreje obno- 

POROČiLO O DELU 

®3j°vne9a tf"esa Skupščine SR Slovenije za odobravanje investicijskih vlaganj 
sk.adno z 11. čisnom^ zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 

Na podlagi sklepa Zbora združenega 
dela, ki je bil sprejet ob zaključku obra v- 
nave predlaga zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delam družbenih 
sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981 podaja 
delovno telo tole 

poročilo o delu 
Delovno telo je imelo doslej tri seje Na 

prvi seji dne 2. 9. 1981 je bil v skladu z 11. 
členom zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih sredstev za 
gradnjo m nakup določenih objektov za 
leto 1981 sprejet dogovor o načinu dela, 
s katerim so bile razdelane določbe tega 
zakona in konkretizirani kriteriji in merila 
za izjemno obravnavanje investicijskih 
vlog. Dogovorjeno je bilo, da bo delovno 
telo pri presojanju utemeljenosti posa- 
meznih investicijskih zahtevkov upošte- 
valo ali nameravano investicijsko vlaga- 
nje ne povzroča bistvenega odstopanja 
od temeljnih ciljev sprejete gospodarske 
politike oziroma aH je širšega družbene- 
ga pomena in ali je v skladu s planskimi 
.cilji, določenimi v planskih aktih družbe- 
nopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji. Za- 
to je pred dokončnim odločanjem o po- 
samezni investiciji zahtevalo tudi pisme- 
no mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije oziroma pristojnega republi- 
škega upravnega organa, izvršnega sveta 
občinske skupščine in ustrezne samou- 
pravne interesne skupnosti, s področja 

družbenih dejavnosti. Dogovorjeno je tur 
di bilo, da bo delovno telo obravnavalo 
predvsem utemeljenost tistih zahtevkov 
za investicijska vlaganja, ki se nanašajo 
na področje družbenih dejavnosti in da 
bo ie izjemoma in samo na predlog komi- 
sije za oceno investicij v SR Sloveniji in 
regionalnih komisij za oceno investicij 
obravnavalo tudi zahtevke s področja go-- 
spodarstva. 

Posebej je potrebno opozoriti, da je 
delovno telo obravnavalo utemeljenost le 
tistih zahtevkov za investicijska vlaganja, 
ki izpolnjujejo vse pogoje po drugih ve- 
ljavnih predpisih. Zato je vztrajalo, da 
mora uporabnik družbenih sredstev k za- 
htevku predložiti ustrezna dokazila SDK, 
temeljnih bank in ustreznih samouprav-, 
nih interesnih skupnosti o tem, da so 
zbrana oziroma zagotovljena vsa potreb- 
na sredstva za posamezno investicijo. S 
tem v zvezi je potrebno tudi opozoriti, da 
je delovno telo sklenilo, da bo pri preso- 
janju utemeljenosti investicijskih vlog kot 
kriterij upoštevalo tudi strukturo virov fi- 
nanciranja. V skladu z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije je 
bilo sprejeto stališče, da je potrebno pre- 
dnostno obravnavati tiste investicije, za 
katere je zagotovljen večji delež lastnih 
ali združenih sredstev, vključno s samo- 
prispevkom, skrajno restriktivno pa t/ste 
zahtevke, ki temelje na pričakovanem 
prilivu sredstev oziroma na garancijah 
bančnih organizacij. 

V razpravah v delovnem telesu je bilo 

večkrat poudarjeno in zahtevano, da je 
pri presojanju zahtevkov za izjemno 
obravnavanje investicijskih vlog potre- 
ben skrajno restriktiven pristop, kar, mo- 
rajo upoštevati tako republiški upravni 
organi kot tudi izvršni sveti skupščin ob- 
čin in samoupravne interesne skupnosti, 

, ki so v skladu z dogovorom o načinu dela 
delovnega telesa dolžni dajati mnenje k 
posamezni vlogi. Delovno telo je namreč 
menilo, da je tako stališče v 'skladu z 
opredelitvami zakona in da je to edina 
prava pot, da se zagotovi doslednejše 
uresničevanje s planskimi akti sprejete 
investicijske politike. Takšno ravnanje pa 
je tudi v skladu s sklepi in stališči Skup- 
ščine SR Slovenije ob obravnavi pollet- 
nih gibanj ter s sklepi, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela ob obravnavi poro- 
čil o uresničevanju investicijske politike. 

Delovno telo je tudi zadolžilo SDK v SR 
Sloveniji, da ga sproti oziroma na njego- 
vo zahtevo obvešča o investicijski dejav- 
nosti in njenem obsegu v družbenopoli- 
tičnih skupnostih oziroma regijah. Pou- 
darjeno je bilo, da gre za pomembno 
informacijo, ki jo. je potrebno upoštevati 
pri obravnavi konkretnih investicijskih 
zahtevkov. Prav tako je bil sklenjen de- 
lovni dogovor, da naj bi SDK tekoče reše- 
vala primere nakupa opreme manjše 
predračunske vrednosti. 

Na 2. seji dne 24. 9. 1981 je delovno telo 
ugotovilo, da je prispelo 15 vlog in da se 
štiri viope nanašajo na gospodarsko po- 
dročje in jih je zato v skladu z dogovorom 
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o načinu dela odstopilo v nadaljnje reše- 
vanje komisiji za oceno investicij v SR 
Sloveniji. Prav tako je ugotovilo, da se 
posamezne vloge (npr. gradnja VVO) na- 
našajo na investicije v teku. Delovno telo 
teh vlog ni obravnavalo, ker je ugotovilo, 
da uporabniki družbenih sredstev niso 
izpolnili zahtev po tretjem členu zakona 
o začasni prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za gradnjo in na- 
kup določenih objektov in opreme v letu 
1981. Po določbah tega člena morajo na- 
mreč vsi uporabniki družbenih sredstev, 
ki so 1. avgusta 1981 izvajali investicije za 
gradnjo in nakup objektov, ki se po zako- 
nu o amortizaciji štejejo za gradbene ob- 
jekte, ugotoviti vrednost prekoračenj in 
jih tudi prijaviti. Če se ugotovi, da je tako 
prekoračenje manjše kot 10 mio din, ali 
pa je bilo do 1. avgusta 1981 pri objektu 
končano oziroma.izplačano več kot 80% 
skupne predračunske vrednosti investi- 
cije, pristojne komisije za oceno investi- 
cij niso dolžne izdajati mnenja o teh pre- 
koračitvah, uporabnik družbenih sred- 
stev pa po mnenju delovnega telesa lah- 
ko nadaljuje z investicijo brez vloge na 
delovno telo po 11. členu zakona. Ce pa 
se ugotovi, da gre za prekoračenje, kate- 
rega predračunska vrednost presega 10 
milj. din, je po zakonu dolžna dati mne- 
nje o utemeljenosti investicijskega kredi- 
ta in o izdaji garancije za prekoračenje 
pristojna komisija za oceno investicij. 

Delovno telo pa je ugotovilo, da so v 
skladu s kriteriji in merili, opredeljenimi 
v dogovoru o načinu dela delovnega 
telesa, za obravnavo pripravljene 
vloge: 

1. Šolskega centra Sevnica za dozida- 
vo in nadzidavo poklicne tekstilne šoie 
ier bivalnih prostorov, 

2. Pinus Rače za gradnjo naprav za 
preprečevanje onesnaženosti okolja in 
nujno potrebnih infrastrukturnih objek- 
tov, 

3. Sklada za ljudsko obrambo občine 
Ljutomer za izgradnjo postaje m.lce, 
skladišča TO in Čentra zvez V Ljuto- 
meru. 

V zvezi s temi vlogami, je delovno telo 
sklenilo: 

1. Dozidava in nadzidava 
poklicne Oblačilne šefe in 
bivalnih prostorov - Šolski 
center Sevnica 

Delovno telo je v skladu z mnenjem 
Republiškega komiteja za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo menilo, da 
se glede na namembnost objekta prepo- 
ved razpolaganja z družbenimi sredstvi v 
skladu s točko a) 7. člena in z drugim 
odstavkom 8. člena zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za gradnjo in nakup določe- 
nih objektov in opreme v letu 1981 ne 
nanaša na predvideno investicijo, ker gre 

. za vlaganja iz stanovanjskih sredstev in 
za vlaganja v usmerjeno izobraževanje. 

2. Izgradnja naprav za 
preprečevanje onesnaževanja 
okolja in nujno potrebnih 
infrastrukturnih objektov - 
Pinus Rače 

Delovno telo je ugotovilo, da iz mnenja 
Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora izhaja, da naložba 
pomeni preprečevanje resne nevarnosti 
za onesnaževanje okolja, predvsem talne 
vode in da so pristojne inšpekcijske siuž- 
be že izdale odločbo za ureditev takšne- 
ga načina proizvodnje, da bo to prepre- _ 
čeno. Ugotovljeno je bilo tudi, da brez 
ustrezne zagotovitve ukrepov za varstvo 
okolja ne bi bilo moč nadaljevati s proi- 
zvodnjo, ki je v prvi vrsti namenjena ra- 
zvoju kmetijstva kot prioritetni planski 
nalogi. Prav tako je bilo ugotovljeno, da 
je investicija finančno pokrita in da je v 
skladu s planskimi akti republike in obči- 
ne Maribor. Investicijo podpirata tudi pri- 
stojni komisiji za oceno investicij. 

Delovno telo je iz teh razlogov v smislu 
11. člena zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981 soglasno itovolilo 
izjemo. 

3. Izgradnja postaje milice, 
skladišča TO in centra zvez v 
Ljutomeru - Sklad za ljudsko 
obrambo občine Ljutomer 

Delovno telo'je ugotovilo, da vlogo 
podpirajo poleg vseh pristojnih dejavni- 
kov' v občini Ljutomer tudi Republiški 
sekretariat za pravosodje, upravo in pro- 
račun, Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in Republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve, katerega predstavnik je 
posebej poudaril, da je izgradnja tega 
objekta najnujnejša izmed predvidenih 
gradenj 35 tovrstnih objektov v tekočem 
srednjeročnem obdobju, saj so delovni 
pogoji v sedanjih prostorih postaje milice, 
neustrezni glede uporabnosti in varnosti. 
Enako velja tudi za skladišče za potrebe 
teritorialne obrambe in za prostore za 
center zvez. Prav tako je predstavnik RS 
za notranje zadeve seznanil delovno telo, 
da se tovrstni objekti financirajo iz sred- 
stev proračuna družbenopolitičnih skup- 
nosti in da občina Ljutomer kot dopol- 
njevana občina ni mogla uresničiti te in- 
vesticije, ki je bila predvidena že pred 
sprejemom zakona, saj iz proračuna SR 
Slovenije niso bila pravočasno zagotov- 
ljena potrebna sredstva v okviru kriterijev 
za dopolnilno financiranje občin. Prav 
tako je seznanil člane, da je od 35 predvi- 
denih tovrstnih objektov potrebno priori- 
tetno obravnavati le še investicijo vobči- 
ni Ormož in da zato Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve v času veljavnosti 
tega zakona ne bo več podpiral drugih 
investicij. Delovno telo je tudi ugotovilo, 
da je investicija finančno pokrita, da je v 
skladu z dogovorom o temeljih družbe- 
nega piana občine Ljutomer in da gre za 
večnamenski objekt. 

belovno telo je iz teh razlogov v smislu 
11. člena zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981 soglasno dovolilo 
izjemo. 

Delovno telo je na 3. reji dne 
29.9.19B1 obavnavalo vlogo IS Skupšči- 
ne občine Ljubijanja - Moste-PoljS za 
grscio osnovne šole Fužine in vlogo 
Pomurskega zdravstvenega centra gle- 

de gradnje klruškega bloka Bolnišnice v 
Murski Soboti. 

V zvezi s temi vlogami je delovno telo 
sklenilo: 

1. Gradnja osnovne šole 
Fužine - Izvršni svet Skušščine 
občine Ljubljana - Moste-Polje 

Na seji navzoči predstavnik Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo je člane delovnega 
telesa seznanil, da je gradnja osnovne 
šole v novi soseski Fužine na osnovi ve- 
ljavnega samoupravnega sporazuma o 
družbeno usmerjeni izgradnji te stano- 
vanjske soseske v skladu s prioritetno 
opredeljenimi nalogami v planskih doku- 
mentih občine Ljubljana - Moste-Polje, 
občinske izobraževalne skupnosti in 
Mestne izobraževalne skupnosti Ljublja- 
na. Poudarif je tudi, da gre za prioritetno 
investicijo, saj so razmere v občini Ljub- 
ljana - Moste-Polje na področju šolstva 
kritične in je v vseh šolah vpeljan dvo- 
izmenski pouk, prav tako pa se zaradi 
kasniive gradnje te šole veliko učencev 
vozi v šole izven občine. Opozoril je tudi, 
da v novi Fužinski soseski z 4.331 stano- 
vanji in predvidenih 15.000 prebivalcev ni 
mogoče zagotoviti temeljnih pogojev za 
uresničitev z zakonom in ustavo zajam- 
čenega ob\)ezhega osnovnega izobraže- 
vanja. 

Delovno telo je tudi ugotovilo, da so za 
gradnjo osnovne šole Fužine finančna 
sredstva zagotovljena in da je bil v ta 
namen uveden tudi samoprispevek. Prav 
tako je pomembno, da so del sredstev 
prispevali tudi prebivalci nove soseske, 
saj je v ceno m2 stanovanj vključen tudi 
prispevek v vrednosti 250 din namensko 
za gradnjo osnovne šole. Ugotovljeno je 
tudi bilo, da objekt po svoji gradbeni 
zasnovi v celoti ustreza zahtevam celo- 
dnevne osnovne šole, čeprav v prvih letih 
zaradi velikega števila otrok še ne bo 
mogoče zagotoviti celodnevno šolo v 
polnem obsegu. 

Pri ocenjevanju vloge pa je delovno 
telo tudi upoštevalo, da so bila vsa pri- 
pravljalna dela opravljena že pred uvelja- 
vitvijo zakona in da začetek gradnje šole 
ni mogel biti pravočasno prijavljen SDK, 
ker v času pripravljanja zakona SDK ni 
izdajala potrdil o zagotovitvi vseh potreb- 
nih finančnih sredstev, kar pa je pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, to pa 
je tudi pogoj za priglasitev gradnje SDK. 

Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo je zagotovil 
da v času veljavnosti zakona ne bo več 
vlog za tovrstne objekte, ker je gradnja 
objektov na tem področju že končana. 

Delovno telo je iz teh razlogov v smislu 
11 člena zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za Vgradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981 soglasno dovolilo 

-izjemo. 

2. Gradnja, Kirurškega bloka 
Bolnišnice v Murski Soboti - 
Pomurski zdravstveni dom 
Murska Sobota 

Delovno telo je to vlogo obravnavalo 
na dveh sejah, in sicer dne 24. in 29. t. m. 

poročevalec 
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Prvič je delovno telo obravnavo vloge 
odložilo zaradi nekaterih nejasnosti gle- 
de zagotovitve finančnih sredstev in gle- 
de vpliva te investicije na realne možno- 
sti za zagotavljanje sredstev za redno de- 
javnost. 

Na seji dne 29. 9. 1981 je predstavnik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo dodatno pojasnil vpra- 
šanja, ki so bila izražena ob prvi obravna- 
vi. Poudaril je, da je bila vloga, ki je bila 
posredovana SDK, dopolnjena z vsemi 
podrobnimi predračuni, da so za investi- 
cijo v celoti zagotovljena vsa potrebna 
sredstva in da jih združujejo tudi vse po- 
murske občine. Prav tako je bilo pojasne- 
no, da bodo sredstva, ki se bodo zbirala 
po prispevni stopnji za funkcionalno de- 
javnost zdravstvenih organizacij v Po- 
murju, zagotavljala redno izvajanje za- 
stavljenih delovnih programov v teh or- 

ganizacijah, saj je v vseh občinskih 
zdravstvenih skupnostih regije v prispev- 
ni stopnji za zdravstveno varstvo zajet 
tudi delež za investicijske naložbe v 
zdravstvu, ki se bo namensko usmerjal za 
gradnjo kirurškega bloka. Delovno telo je 
v zvezi z navedenimi vprašanji sprejelo 
tudi dodatno pismeno gradivo. 

V delovnem telesu je bilo ugotovljeno, 
da je izgradnja tega objekta že v tretjem 
srednjeročnem obdobju opredeljena kot 
prioritetna naloga v planskih dokumentih 
vseh štirih pomurskih občin. V vseh po- 
murskih občinah je bil v letu 1976 in v 
letu 1980 uveden samoprispevek za 
gradnjo tega objekta. Ugotovljeno je tudi 
bilo, da je bil že 1972. leta sklenjen pose- 
ben družbeni dogovor, ki je kot prioriteto 
opredelil tudi izgradnjo bolnišnice v Mur- 
ski Soboti ter da je izgradnja tega objekta 
tudi v skladu s samoupravnim sporazu- 

mom o delitvi dela v zdravstvu v SR Slo- 
veniji. Poudarjeno je tudi bilo, da so bile 
na tej osnovi v zadnjih letih dograjene 
oziroma so v končni fazi izgradnje vse 
regionalne bolnišnice v SR Sloveniji, ra- 
zen te bolnišnice. 

Upoštevano je tudi bilo, da sedanji ki- 
rurški oddelek deluje v skrajno nefunk- 
cionalnih in dotrajanih prostorih, ki ne 
ustrezajo zahtevam sodobnega kirurške- 
ga zdravljenja in da bi bilo politično in 
strokovno nesprejemljivo, da se gradnja 
tega objekta odloži, saj bi to povzročilo 
podražitev investicije. 

Delovno telo je iz teh razlogov v smislu 
11. člena zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981 soglasno dovolilo 
izjemo. 

Delovno telo bo tudi v bodoče obve- 
ščalo zbore o svojem delu. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN Ri'C k 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 9. 1981 

- Gradnja stanovanj za trg je le delno 
ustrezala vsem zahtevam 

Na seji delegacije, dne 21. 9. 
1981 se je skupina delegatov 
za gospodarsko področje 6. 
okoliš Velenje-Mozirje zedini- 
la, da postavi na zboru združe- 
nega dela skupščine SRS dne 
23. 9. 1981 naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Gradnja stanovanj za trg 
prek gradbenih organizacij je 
pri stanovanjski izgradnji v 
preteklih letih odigrala po- 
membno vlogo. Kljub nekate- 
rim pomanjkljivostim se je ta 
oblika gradnje, pri kateri ni bi- 
lo potrebno izvajalski organi- 
zaciji v naprej zagotoviti sred- 
stev, pokazala za zelo uspeš- 
no, saj je v največji meri pripo- 
mogla k reševanju stanovanj- 
ske problematike. 

V letošnjem letu, odkar je bil 
sprejet slovenski "zakon o sta- 
novanjskem gospodarstvu (U. 
I: SR? št. 3/81) pa se v zvezi za 
gradnjo stanovanj za trg po- 
javljajo nej&snosti in različno 
tretiranje te oblike gradnje. 
Omenjeni zakon je prinesel 
spremembo na področju inve- 
stitorstva v stanovanjskem go- 
spodarstvu in pri gradnji za 
trg. Investitor družbeno 
usmerjene stanovanjske grad- 
nje je lahko stanovanjska 
skupnost, organizacija združe- 
nega dela, stanovanjska za- 
druga in poslovna skupnost, 
če jo za to pooblasti stano- 
vanjska skupnost. 

Toda s sprejetjem zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu 

niso bile razveljavljene določ- 
be slovenskega zakona o 
gradnji objektov, ki se nanaša- 
jo na takšno problematiko, niti 
določbe zveznega temeljnega 
zakona o graditvi investicijskih 
objektov, na katerega se slo- 
venski zakon o gradnji objek- 
tov naslanja. Veljavna določila 
68. člena temeljnega zakona 
namreč določajo, da kadar 
gradijo organizacije združene- 
ga dela za trg stanovanja in 
stanovanjske hiše in pripada- 
joče objekte za trgovino, ko- 
munalne ter druge storitvene 
dejavnosti, k zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja ni po- 
trebno predložiti dokaza o za- 
gotavljenih finančnih sred- 
stvih. 

Glede na našteto menimo, 
da gradbene organizacije še 
vednb lahko gradijo stanova- 
nja in spremljajoče objekte za 
trg ob pogojih, ki jih določa 68. 
člen temeljnega zakona. 

Naše mnenje podkrepljuje 
tudi osnutek republiškega za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o graditvi objek- 
tov. Da bi se uskladila zakon- 
ska določila in odpravile neja- 
snosti na podorčju stanovanj- 
ske gradnje, je bil že letos mar- 
ca dan osnutek omenjenega 
zakona v javno razpravo. 
Osnutek zakona še naprej do- 
voljuje gradbenim organizaci- 
jam gradnjo stanovanj in 
spremljajočih objektov za trg, 
s tem, da enako obliko zagota- 

Ijanja finančnih sredstev raz- 
širja tudi na ostale investitorje 
stanovanjske gradnje. 

Prosimo za čimprejšnje po- 
jasnilo glede navedenega 
mnenja o stanovanjski gradnji 
za trg, oziroma definitivno tol- 
mačenje o zakonskih možno- 
stih gradnje za trg v gradbenih 
organizacijah. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovorila Erika PETERCA, 
pomočnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

Uveljavljanje delavcev kot 
nosilcev stanovanjske politike 
ter celovitega odločanja o delu 
dohodka, ki ga združujejo za 
stanovanjske namene, zahteva 
njihov odločilen vpliv pri sno- 
vanju stanovanjske politike v 
celoti in stanovanjske gradnje 
še posebej. Pogoje za tako 
uveljavitev delavcev omogča 
družbeno usmerjena stano- 
vanjska gradnja s tem, da pri 
oblikovanju in gradnji stano- 
vanj v stanovanjskih soseskah 
sodelujejo vsi zainteresirani 
dejavniki in da neposredno 
vplivajo na racionalno rabo 
prostora in na programsko in 
prostorsko zasnovo soseske, 
na raven in vrsto komunalne 
opreme ter na strukturo, kvali- 
teto in ceno stanovanjskih in 
spremljajočih objektov. Druž- 
beno usmerjena stanovanjska 
graditev naj omogči tudi racio- 
nalno stanovanjsko gradjnjo in 
nenehno izboljševanje tehno- 
logije graditve ter uvajanje in- 
dustrijskega načina gradnje 
stanovanj. 

Gradnja stanovanj za trg je 
le delno ustrezala vsem tem 

zahtevam in ni omogočila ozi- 
roma ne omogoča, da bi delav- 
ci, delovni ljudje in občani lah- 
ko navedena načela pri gradi- 
tvi stanovanj in stanovanjskih 

1 naselij tudi uresničevali. Prav 
izkušnje iz preteklega obdobja 
kažejo, da je kljub nekaterim 
prednostim take gradnje, kot 
npr. začasno kreditiranje kup- 
cev v času gradnje, ta način 
gradnje spremljala vrsta slabo- 
sti. Med temi najbolj izstopajo 
naslednje: 

- vrsta in kakovosti ter 
opremljenost stanovanj in sta- 
novanjskih sosesk se je prila- 
gajala zgolj operativnim-fi- 
nančnim in drugim usposob- 
ljenostim in nanjo pričakovalci 
stanovanj, oziroma kupci niso 
imeli nikakršnega vpliva; 

- velika razdrobljenost 
gradbišč je terjala ogromna, 
vlaganja v primarno infrastruk- 
turo, in marsikdaj dolga leta ni 
bila izkoriščena v kapacitetah, 
za katere je bila grajena; 

- gradnja stanovanjskih ob- 
jektov brez potrebne opreme 
sosesk z objekti družbenega 
standarda je pripeljala do iz- 
gradnje vrste neopremljenih 
spalnih naselij; 

- cene za m2 stanovanja so 
oblikovali predvsem izvajalci 
in je bil vpliv uporabnikov mi- 
nimalen; 

- kratkoročno, kreditiranje 
kupcev je močno obremenje- 
valo ceno m2 stanovanja. 

Družbeno usmerjena stano- 
vanjska gradnja stanovanj je 
zasnovana tako, da pri obliko- 
vanju politike in pri graditvi us- 
klajeno sodelujejo vsi zainte- 
resirani dejavniki ter je izraz 
njihovih potreb, interesov, 
možnosti in odgovornosti. 

Z dnem uveljavitve zakona o 
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stanovanjskem gospodarstvu 
(Uradni list SRS, št. 3/81) ni 
prenehal veljati zakon o gradi- 
tvi objektov (Uradni list SRS, 
št. 42/73 in 2/75), prav tako se 
še vedno uporablja določba 
68. člena temeljnega zakona o 
graditvi investicijskih objektov 
(Uradni list SFRJ, št. 20/67, 
24/77, 25/68, 30/68, 55/69, 
60/70 in 24/71), ki določa za 
organizacijo združenega dela 
pogoje za gradnjo stanovanj in 
spremljajočih objektov za trg. 

Zakon o stanovanjskem go- 
spodarevu (Uradni list SRS, 
št. 3/81) je v 11. členu določil 
nov pojem »družbeno usmer- 
jena stanovanjska gradnja«, to 
je tista gradnja, ki je opredelje- 
na s planskimi akti družbeno- 
politične skupnosti. 

Investitor družbeno usmer- 
jene stanovanjske gradnje je 
lahko stanovanjska skupnost, 
organizacija združenega dela, 
stanovanjska zadruga in po- 
slovna skupnost, če jo za to 
pooblasti, stanovanjska skup- 
nost. 

Stanovanjska skupnost lah- 
ko poveri investitorska dela or- 
ganizaciji združenega dela, ki 
ne sme biti izvajalec del na sta- 
novanjskih objektih, za katero 
opravlja investitorska dela. Iz- 
jemoma pa lahko ta dela 
opravlja tudi delovna skupnost 
stanovanjske skupnosti. 

Podlaga za tako odločitev je 
dana v zveznem in republi- 

škem zakonu o sistemu druž- 
benega planiranja, ki zavezu- 
jeta družbenopolitično skup- 
nost - občino, da v dogovoru o 
temeljih plana in v planu obči- 
ne skladno s sprejetim samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in drugih in- 
teresnih skupnosti, določi ob- 
seg in prostorsko razmestitev 
stanovanjske gradnje. S spre- 
jetjem teh planskih dokumen- 
tov na ravni družbenopolitične 
skupnosti je dana srednjeroč- 
na in tudi dolgoročana usmeri- 
tev stanovanjske gradnje na 
območju občine ali več občin, 
za katero je ustanovljena sta- 
novanjska skupnost. V zvezi s 
pojmom družbeno usmerjene 
stanovanjske gradnje .je z za- 
konom določen tudi investitor. 
Kot investitor družbeno 
usmerjene stanovanjske grad- 
nje lahko nastopa samouprav- 
na stanovanjska skupnost, or- 
ganizacija združenega dela, 
stanovanjska zadruga, v pri- 
meru, če jo za to pooblasti sa- 
moupravna stanovanjska 
skupnost, pa tudi poslovna 
skupnost. Samoupravna sta- 
novanjska skupnost praviloma 
lahko nastopa kot investitor 
družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje le pod pogo- 
jem, da za izvrševanje investi- 
torskih del določi ustrezno or- 
ganizacijo združenega dela, ki 
je usposobljena za opravljanje 
takih nalog in opravil ali po- 
slovno skupnost,- Praviloma 

naj ne bi bilo naloženo izvrše- 
vanje del in nalog v zvezi z 
opravljanjem investitorskih 
poslov delavcem delovne 
skupnosti samoupravne sta- 
novanjske skupnosti. 

Nadalje določa zakon o sta- 
novanjskem gospodarstvu, da 
samoupravna stanovanjska 
skupnost lahko poveri investi- 
torska dela organizaciji zdru- 
ženega dela le pod pogojem, 
da ta organizacija ni izvajalec 
stanovanjske graditve za ob- 
jekte in kompleks stanovanj- 
skega naselja, ki se gradi v ok- 
viru družbeno usmerjene sta- 
novanjske gradnje. 

Enako velja za poslovno 
skupnost, v kateri se povezuje- 
jo le izvajalci teh operativnih - 
izvajalskih del na stanovanj- 
skih objektih. 

V 141. členu zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu je do- 
ločeno: 

- organizacije združenega 
dela, ki nastopajo kot izvajalci 
in investitorji v družbeno 
usmerjeni stanovanjski grad- 
nji, morajo svoje poslovanje v 
zvezi z družbeno usmerjeno 
stanovanjsko gradnjo uskladiti 
s tem zakonom v roku enega 
leta; 

- organizacije združenega 
dela iz prejšnjega odstavka 
gradijo stanovanjske objekte, 
za katere so si pridobili grad- 
beno dovoljenje do uveljavitve 

^ tega zakona, po dosedanjih 
predpisih. 

Organizacije združenega 
dela, ki šo doslej nastopale kot 
izvajalec ali kot investitor 
družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje in nameravajo 
še naprej opravljati ta dela in 
opravila, morajo svoje poslo- 
vanje uskladiti s tem zakonom 
v roku enega leta, to do 27. 
januarja 1982. 

Stanovanjska gradnja se 
predvsem na večjih komplek- 
sih odvija v daljših časovnih 
razdobjih, običajno se tudi in- 
vesticijsko-tehnična doku- 
mentacija pridobi za celotne 
komplekse, prav tako pa tudi 
gradbeno dovoljenje, zato je v 
zakonu o stanovanjskem go- 
spodarstvu določeno, da orga- 
nizacije združenega dela gra- 
dijo stanovanjske objekte, za 
katere so si že pridobile grad- 
beno dovoljenje do uveljavitve 
tega zakona po dosedanjih 
predpisih. Po zaključku teh del 
oziroma po preteku veljavnosti 
pridobitve dovoljenj pa morajo 
svoje poslovanje uskladiti s 
141. členom zakona o stano- 
vanjskem, gospodarstvu, če 
nameravajo nastopati kot izva- 
jalci oziroma kot investitorji 
družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje. 

Delovni osnutek o graditvi 
objektov upošteva citirane do- 
ločbe zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu in v prehodnih 
določbah ne omenja več upo- 
rabe 68. člena temeljnega za- 
kona o graditvi investicijskih 
objektov. 
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Neposredno sodelovanje združenega dela 

pri določanju dolgoročnega programa 

izvoza in uvoza 

© Hkrati s sprejetjem Družbenega plana Jugoslavije Je treba sprejeti tudi dolgoročni 
program izvoza m uvoza, ki se določa z družbenim dogovorom 

'j ■ 
® Poleg družbenopolitičnih skupnosti družbeni dogovor neposredno sklepajo tudi 

Gospodarska zbornica Jugoslavije,. splošna združenja in interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino 

© S samoupravnim sporazumom za obdobje srednjeročnega družbenega plana 

organizacije združenega dela natančneje določajo pogoje in merila za dolgo- 
ročno urejanje uvoza in izvoza blaga 

© Gospodarstvo se neposredno vključuje tudi v izdajanje dovoljeni za izvoz in uvoz 
ki poteka kot kompenzacija 

® Razširitev definicije gospodarskih storitev in turističnih poslov v tujini 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin so dobili v obravnavo 
Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino (AS 444), ki ga predlaga 
Zvezni izvršni svet. 

Vsebinska novost na po- 
dročju urejanja prometa blaga 
in storitev s tujino je, kakor 
predvideva Osnutek, da se bo 
dolgoročni program urejanja 
izvoza in uvoza določal z druž- 
benim dogovorom, pri kate- 
rem bo neposredni udeleže- 
nec tudi združeno delo. Po se- 
danjih predpisih urejanje teh 
vprašanj sodi v pristojnost 
Zveznega izvršnega sveta, ob 
soglasju republik in pokrajin. 

DOPOLNJEVANJE 
SISTEMA 
POSLOVANJA 

Spreminjanje omenjenega 
Zakona so, pravi obrazložitev, 

spodbudile nekatere dileme, ki 
so se pojavile pri izvajanju ve- 
ljavnega Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino, ki je 
začel veljati marca 1977. "leta. 
Zaradi tega naj bi sprejetje 
sprememb in dopolnitev do- 
polnilo sistem zunanjetrgovin- 
skega in deviznega poslovanja 
in olajšalo nastopanje naših 
organizacij združenega dela 
pred tujimi partnerji. 

Težave pri opravljanju zuna- 
njetrgovinskega prometa na- 
stajajo predvsem zaradi pre- 
majhne dorečenosti nekaterih 
zakonskih določb. V njih je na 
primer predvideno, da morajo 
organizacije združenega dela, 
ki opravljajo promet v Jugosla- 
viji opravljati v zunanjetrgo- 
vinskem prometu le tiste zade- 
ve, za katere so registrirane pri 
nas. 

Osnutek zakona zdaj predvi- 
deva izjemo od te določbe. 
Predlaga, da lahko organizaci- 

je združenega dela, ki ne 
opravljajo prometa blaga in 
storitev v Jugoslaviji, lahko 
opravljajo zunanjetrgovinski 
promet v mejah dejavnosti, za 

.katere so s samoupravnim 
sporazumom združile delo in 
sredstva s proizvodnimi in dru- 
gimi organizacijami, in sicer, 
če so za tako dejavnost vpisa- 
ne v sodni register. 

Tudi med določbami Zako- 
na, ki opredeljujejo sestavo 
koordinacijskega odbora pri 
Zveznem izvršnem svetu, so 
potrebne ustrezne spre- 
membe. 

Praksa je pokazala, da delo 
koordinacijskega odbora pri 
ZIS nekako omejuje tudi izva- 
janje veljavne zakonske reši- 

tve, ki poudarja, da so njegovi 
člani po položaju predsednika 
republiških in pokrajinskih 
koordinacijskih odborov. Do- 
gajalo se je namreč, da so bili 
včasih službeno zadržani, kar 
je oteževalo delo organov. Za- 
radi tega sedaj Osnutek zako- 
na predvideva, da si lahko 
predsedniki omenjenih koor- 
dinacijskih odborov določijo 
svoje namestnike, ki bi, če bi 
bili sami zadržani, sodelovali 
pri delu odbora. 

DOLGOROČNI 
PROGRAM 
IZVOZA EN UVOZA 

Najpomembnejše spremem- 
be so predvidene med določ- 

l^soooococcoosocecoooeooooosooosocooeooortj 
k Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o k 
^ prometu blaga in storitev s tujino - AS 444 
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bami veljavnega Zakona, ki na- 
čelno urejajo zunanjetrgovin- 
ski promet v okviru uresniče- 
vanja skupne politike ekonom- 
skih odnosov s tujino. Vsebin- 
ska sprememba, predlagana v 
Osnutku zakona je ta, da 
ustrezne določbe zagotavljajo, 
kako bo dolgoročni program 
urejanja izvoza,in uvoza oziro- 
ma zaščite domače proizvod- 
nje poslej opredeljen z družbe- 
nim dogovorom, ki ga nepo- 
sredno sprejema združeno de- 
lo. Tudi izpolnjevanje omenje- 
nega programa prevzemajo, 
organizacije združenega dela, 
in sicer tako, da o vseh vpraša- 
njih izvoza in uvoza sklepajo 
samoupravne sporazume za 
obdobje srednjeročnega plana 
razvoja. 

Osnutek zakona predvideva, 
da zaradi zaščite domače proi- 
zvodnje in zagotavljanja pogo- 
jev za njen optimalen razvoj, 
poteka izvoz in uvoz posamez- 
nega blaga v skladu z dolgo- 
ročnim programom urejanja 
izvoza in uvoza blaga. 3 tem 
programom se določajo te- 
meljne smeri in cilji zaščite do- 
mače proizvodnje, skladno z 
Družbenim' planom Jugoslavi- 
je. Določajo se pogoji in merila 
za dolgoročno urejanje izvoza 
in uvoza določenega blaga in 
hkrati predpisujejo tudi dejav- 
nosti, kjer je potrebno določe- 
no blago zaščititi s pomočjo 
kontingentov. 

Dolgoročni program se, ka- 
kor predvideva Osnutek zako- 
na, določa hkrati s sprejetjem 
Družbenega plana Jugoslavije 
oziroma najkasneje v roku 60 
dni od njegovega sprejetja. Ta 
program se določa z družbe- 
nim dogovorom. Pri njegovem 
oblikovanju so izhodišče skle- 
njeni samoupravni sporazumi 
organizacij združenega dela, s 
katerimj so urejeni dolgoročni 
medsebojni odnosi pri proi- 
zvodnji in porabi posameznih 
izdelkov. 

Družbeni dogovor, ki določa 
dolgoročni program izvoza in 
uvoza, sklepajo ZIS in izvršni 

vsveti skupščin republik in po- 
krajin, Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, splošna združe- 
nja, Interesna skupnost Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s 
tujino republik in pokrajin in 
Zvezna skupnost za cene. Na 
ta način organizacije združe- 
nega dela neposre'dno odloča- 
jo o urejanju najpomembnej- 
ših vprašanj naše zunanjetrgo- 
vinske menjave. 

Vsebina dogovora in 
sporazumov 

Po Osnutku zakona se z 
družbenim dogovorom ureja 
dolgđročni program urejanja 

izvoza in uvoza blaga, način in 
ukrepi za odpravljanje večjih 
motenj na tržišču in na po- 
dročju gibanja cen, način in 
oblike intervencij iz blagovnih 
rezerv, način nadzorstva nad 
izvajanjem družbenega dogo- 
vora, čas njegove veljave in 
način reševanja sporov. 

Če bi na primer ne prišlo do 
pravočasne sklenitve družbe- 
nega dogovora oziroma, če v 
določenem roku ni opredeljen 
dolgoročni program urejanja 
izvoza in uvoza blaga, je po 
zakonskih določbah poobla- 
ščen ZIS, da določi ta pro- 
gram. 

Pri uresničevanju omenje- 
nega družbenega dogovora 
organizacije združenega dela 
in drugi subjekti na področju 
ptometa blaga in storitev s tu- 
jino podrobneje določijo po- 
goje in merila za dolgoročno 
urejanje izvoza in uvoza in o 
tem sklenejo samoupravni 
sporazum za obdobje srednje- 
ročnega družbenega plana. Ta 
s?, loupravni sporazum se 
posije pristojni banki republi- 
ke oziroma pokrajine, kakor 
tudi Zveznemu sekretariatu za 
zunanjo trgovino. Omenjeni 
instituciji vodita evidenco o 
sporazumu. 

S samoupravnim sporazu- 
mom pa se predvsem določa- 
jo: kriterji ih merila za določa- 
nje blaga, ki ga je treba zaščiti- 
ti s kontingenti; blago, ki se 
lahko izvaža oziroma uvaža v 
okviru kontinoentov in obdob- 
je trajanje zaščite tega blaga; 
materialne bilance za blago v 
okviru samoupravnega spora- 
zumevanja; pogoji, merila in 
način določanja in delitve kon- 
tingenta za izvoz in uvoz bla- 
ga; postopek delitve kontin- 
genta na posamezne organizam 
C'j9 združenega dela, struktura 
in dinamika, način, organizaci- 
ja in regionalne smeri izvoza in 
uvoza; medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
udeležencev sporazuma o do- 
bavah in prevzemanju blaga, 
način prenašanja skupnega ri- 
zika in ukrepi proti udeležen- 
cem sporazuma, ki ne bi spo- 
štovalj njegovih določb, kakor 
tudi način reševanja sporov. 

Osnutek zakona določa tudi 
30 dnevni rok od sklenitve 
družbenega dogovora, v kate- 
rem morajo Organizacije zdru- 
ženega dela začeti postopek 
samoupravnega sporazume- 
vanja o urejanju izvoza in uvo- 
za. V nasprotnem primeru lah- 
ko ZIS s predp om razvrsti 
t igo• na posamezne oblike 
izvoza in uvoza, določi pogoje, 
merila in način določanja ter 
delitev kontingenta za izvoz in 
uvoz, nadalje predvidi avanse 
za uvoz oziroma izvoz posa- 

meznega blaga ter uredi druga 
vprašanja, ki naj bi jih sicer 
rešil samoupravni sporazum. 

Zaradi zagotavljanja trdnih 
odnosov na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču, preskrbljeno- 
sti tržišča s posameznim bla- 
gom in odpravljanja motenj pri 
proizvodnji ali porabi blaga, 
lahko ZIS izjemno določi, da 
se posamezno blago izvozi 
oziroma uvozi v skladu s kon- 
tingenti, vendar določa kontin- 
gente, način in' postopek nji- 
hove deiitve. S kontingentom 
se obenem določa tudi obseg 
izvoza oziroma uvoza posa- 
meznega blaga za določeno 
obdobje, in sicer po količini ali 
po vrednosti. 

Izvoz in uvoz prek 
dovoljenja 

Manjše spremembe so pre- 
dvidene tudi v tistih določbah, 
ki urejajo izvoz in uvoz prek 
dovoljenja. Po veljavnih pred- 
pisih tak izvoz ali uvoz poteka 
zaradi izpolnjevanja obvezno- 
sti, sprejetih z mednarodnimi 
konvencijami, trgovinskimi in 
drugimi meddržavnimi spora- 
zumi. Sedaj je dodano, da je to 
urejeno zaradi uvoza.in izvoza 
zaodovinskih in umetniških 
del. 

Zvezni izvršni svet določa, 
skladno s soglasjem pristojnih 
republiških in pokrajinskih or- 
ganov, blago, ki ga je mogoče 
uvažati in izvažati z dovolje- 
njem, predpisuje pogoje za iz- 
dajanje dovoljenja in določa 
zvezni organ, ki to dovoljenje 
izdaja. 

Osnutek zakona tudi na- 
tančneje kot doslej določa po- 
goje za opravljanje izvoza in 
uvoza, ki poteka kot kompen- 
zacija. 
V dosedanji praksi je namreč 
prihajalo do težav, ki jih v veči- 
ni primerov ni bilo mogoče od- 
praviti. To tako za blago pri 
posamezni kompenzaciji kot 
tudi za blagovni režim, predpi- 
san za uvoz posameznega bla- 
ga, kakor tudi za plačevanje 
uvoza in poravnavo opravlje- 
nega izvoza na temelju kom- 
penzacije. Zaradi tega Osnu- 
tek zakona predlaga, da dovo- 
ljenja za opravljanje kompen- 
zacij hkrati opredeljujejo tudi 
kontingent ali dovoljenje za 
izvoz oziroma uvoz posamez- 
nega blaga. 

Dovoljenja za te posle izdaja 
pristojni organ oziroma Go- 
spodarska zbornica Jugoslavi- 
je. S tem je uresničeno načelo 
neposrednega vključevanja 
gospodarstva v odobritev teh 
poslov. 

V primerjavi s sedanjo za- 
konsko ureditvijo niso več po- 
drobno določeni pogoji skle- 

panja pogodb o dolgoročnem 
poslovnem sodelovanju, izko- 
riščanju patentov, licenc, mo- 
delov, žigov in podobno. Ce- 
lotna materija je urejena s po- 
sebnim zakonom in je v ome- 
njenih določbah le zapisano, 
kje so rešena ta vprašanja. 

Z ustrezno dopolnitvijo 
Osnutek zakona pooblašča 
ZiS, da s soglasjem pristojnih 
republiških in pokrajinskih or- 
ganov predpisuje pogoje in 
način, uvoza blaga za pdtrebe 
družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih organov ter organi- 
zacij. 

GOSPODARSKE 
STORITVE IN 
TURISTIČNI POSLI 

Osnutek zakona natančneje 
kot sedaj veljavne določbe 
opredeljuje, kaj razumemo s 
pojmom gospodarske storitve 
v zunanjetrgovinskem prome- 
tu. Poleg storitev, ki so že na- 
štete v veljavnem zakonu, so- 
dijo sem tudi luške storitve, 
javno skladiščenje, poštne, te- 
legrafske in telefonske stori- 
tve, vlečenje, reševanje in iz- 
vlačenje ladij, letališke stori- 
tve, mednarodni sejmi, storitve 
na področju cevovodnega 
transporta ter reklamne in 
ekonomskopropagandne sto- 
ritve. 

Na enak način je opredelje- 
no tudi opravljanje turističnih 
posiov v tujini. K dosedanjemu 
spisku je dodano izposojanje 
motornih vozil in plovil ter 
sprejemanje, hranjenje in 
vzdrževanje tujih plovil. S temi 
zadevami se bodo lahko v pri- 
hodnje ukvarjale organizacije 
združenega dela, ki so registri- 
rane za opravljanje teh storitev 
v Jugoslaviji, čeprav niso regi- 
strirane za opravljanje teh sto- 
ritev v zunanjetrgovinskem 
prometu. 

Ker je praksa pokazala, da je 
organizacijam združenega de- 
la treba omogočiti opravljanje 
vseh vrst gospodarskih stori- 
tev s tujino, Osnutek zakona 
ne pooblašča več ZIS, da bi 
predpisoval, kaj vse je mogoče 
razumeti, kot storitve te vrste. 

Osnutek zakona tudi izpu- 
šča določbo veljavnega pred- 
pisa, po katerem je Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije poo- 
blaščena za sprejetje akta, ki 
opredeljuje materialne pogoje 
dela delavcev v organizaciji 
združenega dela na določenih 
delovnih mestih v tujini glede 
opravljanja zunanjetrgovin- 
skega prometa. Gre predvsem 
za urejanje osebnih dohodkov 
delavcev, kar je po Zakonu o 
združenem delu stvar samou- 
pravnega sporazuma ali druž- 
benega dogovora, ne pa prav- 
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nega akta. Zaradi tega je ta 
določba tudi črtana. 

V poglavju o kazenskih do- 
ločbah so dopolnjeni členi o 
možnem kaznovanju organiza- 
cij združenega dela z denarni- 

mi kaznimi za gospodarski 
prestopek od 30.000 do milijon 
dinarjev. Sedaj je to razširjeno 
tudi na samoupravno organi- 
zacijo oziroma skupnost, na 
družbenopolitično in drugo 

družbeno organizacijo ali or- 
gan družbenopolitične skup- 
nosti, če se ukvarja z zunanje- 
trgovinskim prometom, čeprav 
nima dovoljenja za to dejav- 
nost. 

V primeru pritožbe proti 
sklepu Zveznega deviznega 
inšpektorata, teh pritožb v pri- 
hodnje ne bo reševal Zvezni 
sekretariat za finance, temveč 
Zvezni senat za prekrške. 

Krediti za nakup tirnih vozi! iz primam 

emisije 

0 

© Narodna banka Jugoslavije bo odobrila kredite železniškim organizacijam za 
nakup domačih tirnih vozil v vrednosti 1,5 mišijarde dinarjev 

© Vse večji raskorak v razvoju železniškega prometa v primerjavi z ostalim prome- 
tom, kot tudi z gospodarstvom v celoti 

@ Več kot tretjina voznega parka ne ustreza sodobnim zahtevam gospodarstva in 
prometa 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo delegatom v Zboru 
repulik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Osnutek zakona o zago- 
tovitvi sredstev železniškim 
transportnim organizacijam 
združenega dela za nakup tir- 
nih vozil domače proizvodnje 
(AS 458). 

Namen, sprejetja novega za- 
kona je izboljšanje težkega po- 
ložaja železnice, kot tudi 
ustvarjanje pogojev za renta- 
bilnejše poslovanje in ustrez- 
nejši delež pri izvajanju politi- 
ke ekonomske stabilizacije. 

V preteklem planskem ob- 
dobju se položaj železnic kljub 
nekaterim ugodnim rezulta- 
tom na skupnem področju 
prometa in zvez ni izboljšal. 
Celo nasprotno, vse večji je 
razkorak v razvoju železniške- 
ga prometa v primerjavi z osta- 
limi vrstami prometa, kot tudi 
gospodarstva v celoti. Delež 
železnice v skupnem prevozu 
se neprestano zmanjšuje, kar 
se odraža na slabitvi racional- 
nosti prometnega sistema v 
celoti in poslabšanju ekonom- 
skega položaja železniških 
transportnih organizacij. 

K takšnemu stanju prispeva 
tudi premajhno število tovor- 
nih vagonov, kot tudi nezado- 

voljiva struktura tovornega 
voznega parka. To zaradi tega 
ker v procesu modernizacije 
transportnih zmogljivosti že- 
leznice ni bi! nabavljen sodo- 
ben tovorni vozni park in sicer 
v skladu s številom vagonov, ki 
so bili izključeni iz prometa za- 
radi zastarelosti in dotrajano- 
sti. Tako se je število tovornih 
vagonov zmanjšalo s približno 
55.000 na 47.500, z začasno 
uporabo precejšnjega števila 
zastarelih vagonov, več kot 
tretjina razpoložljivih tovorne- 
ga voznega parka pa ne ustre- 
za sodobnim zahtevam gospo- 
darstva in prometa. 

V pomanjkanju lastnih vago- 
nov šo Jugoslovanske železni- 
ce že dalj časa prisiljene upo- 
rabljati tuje vagone na doma- 
čih progah. To prispeva k veli- 
kemu deviznemu odlivu, ki je 
za preteklo leto ocenjen na 
približno 30 milijonov dolarjev. 

Nezadovoljivo stanje tovor- 
nega voznega parka je mogo- 
če pojasniti z dejstvom, da ni- 
smo našli ustreznih rešitev za 
nabavo tirnih vozil v državi. V 
preteklem srednjeročnem ob- 
dobju je bilo kupljenih 6.000 
tovornih vagonov domače 
proizvodnje, izkoriščenih pa je 
bilo le 58 odstotkov zmogljivo- 

sti tirne industrije za to vrsto 
vagonov. 

VEČJA DOMAČA 
PROIZVODNJA 
TOVORNIH VAGONOV 

Da bi povečali število tovor- 
nih vagonov in izboljšali struk- 
turo tovornega voznega p^rka 
je v tekočem razvojnem ob- 
dobju predvidena proizvodnja 
13.075 tovornih vagonov in je 
treba v ta namen zagotoviti 
okrog 17 milijard dinarjev. Ker 
železniške organizacije in 
proizvajalci tirnih vozil niso v 
stanju zagotoviti tolikšnih 
sredstev je treba nujno angaži- 
rati širšo družbeno skupnost. 
Zaradi tega je v Osnutku zako- 
na predvideno, da Narodna 
banka Jugoslavije prek naro- 
dnih bank republik in pokrajin 
odobrava v letošnjem letu kre- 
dite iz primarne emisije, z na- 

menom, da bi kreditirala želez- 
niške transportne organizacije 
za nabavo tirnih vozil domače 
proizvodnje v vrednosti 1,5 mi- 
lijarde dinarjev. 

Narodne banke republik in 
pokrajin bodo dajale po 
Osnutku kredite tistim ban- 
kam, ki so železniškim tran- 
sportnim organizacijam odo- 
brile kredite za nakup domačih 
tirnih vozil na podlagi pogodb 
sklenjenih med temi bankami 
in železniškimi organizacijami 
in to v višini 50 odstotkov od 
skupnega odobrenega kredita. 

Z Osnutkom so urejeni tudi 
pogoji vračanja kreditov. Tako 
bodo morale železniške tran- 
sportne organizacije združe- 
nega dela odplačati ta sred- 
stva v roku osmih let v enakih 
letnih obrokih, z začetkom 1. 
januarja 1984, z obrestno mero 
po stopnji, ki ne more biti več- 
ja od 6,5 odstotka letno za na- 
zaj. 

I x Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev železniškim trart- 0 
a športnim organizacijam združenega dela za nakup tirnih S 
X vozii domače proizvodnje § 
S k 
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Večja vloga združenega dela pri 

spodbujanju razvoja gospodarsko manj 

razvitih področij 

© Spremembe 5n dopolnitve veljavnega Zakona so usmerjene k nadaljnjemu dogra- 
jevanju tega predpisa, v skladu z opredelitvami sprejetimi v Resoluciji XI. kon- 
gresa ZKJ 

© Osnutek zakona natančneje določa, da Sklad federacije ni samo za kreditiranje, 
ampak tudi za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih področij 

© Sredstva sklada se oblikujejo iz obveznega posojila ter združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela iz vse države na dohodkovni podlagi in na 
podlagi skupnega interesa 

Zakon q Skladu federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih po- 
krajin ima sistemski značaj. 
Zaradi tega čas njegove veljav- 
nosti ni povezan z vsakim pet- 
letnim planskim obdobjem. 
Vendar so bile od ustanovitve 
sklada (leta 1965) vsakih pet 
let opravljene spremembe in 
dopolnitve, predvsem tistih 
določb, ki se nanašajo na delo 
in delovanje Sklada. S spre- 
membami so opravljena 
ustrezna usklajevanja dela 
Sklada z razvojem družbenoe- 
konomskega sistema in siste- 
ma spodbujanja hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih področij. 

Najnovejše spremembe in 
dopolnitve, ki jih predlaga 
Zvezni izvršni svet dograjujejo 
ta predpis v skladu z opredeli- 
tvami v Resoluciji XI. kongresa 
ZKJ o širši afirmaciji vloge in 
odgovornosti združenega dela 
pri uresničevanju politike 
spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročij. Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o Skladu federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
(AS 440) je bil poslan Skupšči- 
ni SFRJ v obravnavo, sprejetje 
pa je v pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin. 
KREDITIRANJE IN 
SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA 
RAZVOJA 

Da bi bil popolnoma uskla- 
jen z veljavnim Zakom o repu- 

blikah in pokrajinah, ki veljajo 
za gospodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1981 do 1985, 
je Osnutek zakona v prvem 
členu določena izrazita gospo- 
darska nerazvitost SAP Ko- 
sova. 

Z Osnutkom zakona se tudi 
razširja definicija Sklada, ki ne 
le kreditira, ampak tudi spod- 
buja hitrejši razvoj. 

Največ sprememb in dopol- 
nitev se nanaša na del Zakona, 
ki določa naloge in obveznosti 
Sklada. Predvsem je opuščena 
naloga Sklada o spodbujanju 
združevanja dela in sredstev. 
Te funkcije Sklad ne more več 
opravljati, ker ne razpolaga z 
materialnimi sredstvi. Name- 
sto tega je predvideno, da 
Sklad v sodelovanju z gospo- 
darskimi zbornicami, organi- 
zacijami združenega dela in 
njihovimi asociacijami sprem- 
lja in analizira združevanje do- 
govorjenega dela sredstev 
Sklada in zagotavlja informa- 
cije o možnostih združevanja 
dela in sredstev. 

Opuščena je tudi določba, 
da Sklad spremlja in analizira 
uresničevanje politike hitrejše- 
ga razvoja. To bo naloga Zvez- 
nega zavoda za družbeno pla- 
niranje, ki tudi predlaga sistem 
spodbujevalnih ukrepov. 

Osnutek tudi predlaga, da 
Sklad spremlja in analizira de- 
lovanje ukrepov za spodbuja- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih področij 
oziroma kako se sredstva 
Sklada uporabljajo in kakšni 
so učinki na povečanje dohod- 
ka, akumulacije in zaposleno- 
sti na teh področjih. 

ZDRUŽEVANJE NA 
DOHODKOVNI 
PODLAGI 

Vnesene so tudi spremembe 
na tisti del Zakona, ki se nana- 
ša na način oblikovanja sred- 
stev Sklada. Tako je v Osnutku 
zakona določeno, da se sred- 
stva Sklada oblikujejo iz ob- 
veznega posojila in z združe- 
vanjem dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela iz vse 
države na dohodkovni podlagi 
in na podlagi skupnega intere- 
sa in v razmerjih, ki so določe- 
na s posebnim zveznim zako- 
nom. Sredstva Sklada, ki se 
oblikujejo iz obveznega poso- 
jila in z združevanjem dela in 
sredstev se usmerjajo v skladu 
z družbenim planom Jugosla- 
vije in družbenimi plani repu- 
blik in pokrajin. 

Novi člen v Osnutku zakona 
ureja način določanja pogojev 
pod katerimi se del sredstev 
Sklada združuje in skupno vla- 
ga v razvojne programe v go- 
spodarsko manj razvitih po- 
dročjih. Te pogoje, z dogovo- 
rom določajo zainteresirane 
organizacije združenega dela, 
v skladu z zveznim zakonom in 
v skladu z družbenim planom 
Jugoslavije in družbenimi pla- 
ni republik in pokrajin. 

Sredstva Sklada, je nadalje 

rečeno v novi določbi Osnutka 
zakona, se lahko odobravajo 
tudi za druge namene, s kateri- 
mi se spodbuja združevanje 
dela in sredstev ali zagotavlja- 
jo dodatna sredstva za vlaga- 
nje za hitrejši razvoj proizvajal- 
nih sil gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

UKINITEV SKUPŠČINE 
SKLADA 

Bistvena novost, ki je pred- 
ložena v Osnutku se nanaša na 
ukinitev Skupščine Sklada. 
Namesto nje in Izvršnega od- 
bora bo ustanovljen Upravni 
odbor. Razen materialnih ra- 
zlogov pri predlaganju te spre- 
membe je bila upoštevana tudi 
okoliščina, da je bila Skupšči- 
na velika in da so se njene pri- 
stojnosti prekrivale s pristoj- 
nostmi Izvršnega odbora. 

Na koncu Osnutek zakona 
določa, da je Narodna banka 
Jugoslavije dolžna posamične 
kupone za posojilo za obdobje 
1971-1975 in posojilo za ob- 
dobje 1976-1978, ki jih ni vro- 
čila vplačnikom posojila, s so- 
glasjem upravnega obora 
Sklada nakazati organizaciji 
združenega dela - vplačnici 
oziroma organizacijam prev- 
zemnicam pravic in obveznosti 
vplačnice. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik In avtonomnih pokrajin 
- AS 440 
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450 milijonov kredita za graditev in 

rekonstrukcijo industrijskih ter drugih 

objektov  

€& Kredit, ki ga je odobrita Vlada ZSSR bo vrnjen v 10 letih s 4 odstotno letno 
obrestno stopnjo 

# Največji del teh sredstev je predviden za graditev elektroenergetskih objektov in 
objektov barvne metalurgije 

Zvezni izvršni svet Skupšči- 
ne SFRJ in Vlada ZSSR sta 29. 
maja 1981 podpisala v Beogra- 
du Sporazum o gospodarskem 
in tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji indu- 
strijskih ter drugih objektov v 
SFRJ. Predlog zakona o ratifi- 
kaciji tega Sporazuma (AS 
460) je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo in sprejem 
Skupščini SFRJ. 

Z omenjenim Sporazumom 
se je vlada ZSSR obvezala, da 
bo prek svojih organizacij za- 
gotovila jugoslovanskim orga- 
nizacijam dobavo opreme in 
strojev, ki jih proizvajajo v Sov- 
jetski zvezi, da bo opravila pro- 
jektantska dela, pošiljala stro- 
kovnjake v našo državo zaradi 

tehničnega sodelovanja z ju- 
goslovanskimi organizacijami, 
ki so v fazi rekonstrukcije, gra- 
ditve ali montaže, sprejemala 
pa bo tudi jugoslovanske stro- 
kovnjake na konzultacije in 
proizvodno ter tehnično uspo- 
sabljanje. 

Kredit v višini 450 milijonov 
obračunskih ZDA dolarjev, ki 
ga bo vlada ZSSR na podlagi 
Sporazuma zagotovila naši dr- 
žavi, je odobren z odplačilno 
dobo 10 let v enakih letnih 
obrokih ob 4 odstotni letni 
obrestni stopnji. Odplačevanje 
kredita se začenja 2 leti po 
preteku leta, v katerem je do- 
bavljen del opreme in strojev. 

Če bi vrednost dejanske do- 
bave opreme in strojev prese- 

gla znesek odobrenega posoji- 
la, bo jugoslovanska stran te 
prekoračitve plačala po veljav- 
nem jugosiovansko-sovjet- 
skem trgovinskem in plačil- 
nem sporazumu, in sicer.na te- 
melju dogovora zainteresira- 
nih organizacij na obeh stra- 
neh. 

Predlog Zakona predvideva, 
da se bodo kredit in obresti 

odplačevale v okviru jugoslo- 
vansko-sovjetskega trgovin- 
skega sporazuma, ki bo veljal v 
času odplačevanja kredita. 

Odobrena sredstva se bodo 
uporabila za graditev in rekon- 
strukcijo objektov na področ- 
jih elektroenergetike, barvne 
metalurgije, industrije gradbe- 
nega materiala in za geološka 
raziskovanja. 

>COCOOOCOOCOS<SOBOCOOeOC »©SCO« 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodar- 
skem in tehničnem sodelovanju pri gradnji in rekon- 
strukciji industrijskih in drugih objektov v SFHJ, sklenje- 
nega med Zveznim izvršnim svetem Skupščine SFRJ 
Vlado ZSSR - AS 480 

Osocoososoososo&soGooožsosososoaossossooso^ 

Politiko zaposlovanja je treba uskladiti s 

povečanjem produktivnosti dela in 

učinkovitostjo gospodarjenja 

© V preteklih petih letih je bilo v naši državi zaposlenih 1,5 milijona novih delavcev, s 
povprečno Setno rastjo 4 odstotke 

© Lani je prišlo do občutnega zaviranja rasti zaposlenosti in j© bilo zabeleženo 
največje število nezaposlenih - 800.000 

© V razvoju zaposlenosti izven družbenega sektorja so bč!i doseženi mnogo skro- 
mnejši rezultati, posebej v malem gospodarstvu 

® Posebno pozornost je treba posvetiti ustvarjanju možnosti za zaposlovanje naših 
državljanov, ki se vračajo iz tujine 

@ Do leta 1985 bo zaposlenost naraščala po stopnji 2,5 odstotka letno in bo postal 
problem zaposlovanja precej večji 

16 poročevalec 



V preteklem srednjeročnem 
obdobju so bili na področju 
zaposlovanja in zaposlenosti 
doseženi, gledano v celoti, po- 
membni uspehi. Delo je našlo 
1,5 milijona delavcev - milijon 
je povečanje zaposlenosti, 
ostalo pa zamenjavo naravne- 
ga odliva. Takšna dinamika za- 
poslovanja je bila uresničena 
zahvaljujoč predvsem porastu 
zaposlenosti v družbenem 
sektorju po stopnji 4 odstotke 
letno. 

Toda kljub dinamični rasti 
zaposlenosti se je v tem ob- 
dobju povečalo število tistih, ki 
iščejo delo. Registrirana neza- 
poslenost je lani dosegla naj- 
višjo raven - blizu 800.000. 
Problem nezaposlenosti je pri- 
šel posebej do izraza v gospo- 
darsko manj razvitih področ- 
jih. Z druge strani pa ostaja 
veliko število prostih delovnih 
mest nezasedenih zaradi neu- 
jemanja teritorialne in poklic- 
ne strukture ponudbe in pov- 
praševanja po zaposlitvi. To so 
samo nekatere ugotovitve in 
ocene, ki so navedene v Poro- 
čilu o uresničevanju politike ' 
zaposlenosti in zaposlovanja v 
državi in tujini v letu, 1980 v 
okviru uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980. 
Poročilo je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo in sprejem 
delegatom v Skupščini SFRJ. 

ZAPOSLOVANJE V 
DRUŽBENEM 
SEKTORJU 

V tem zelo izčrpnem Poroči- 
lu je poudarjeno, da se je v 
vsem prejšnjem planskem ob- 
dobju število zaposlenih pove- 
čalo s 4,7 milijona v letu 1975 
na okrog 5,7 milijona v letu 
1980. 

V letu 1980 je prišlo do ten- 
dence pačasnejše rasti zapo- 
slenosti v primerjavi na dose- 
ženo rast v letu 1979. Število 
zaposlenih v družbenem sek- 
torju se je povečalo za okrog 
175.000, kar znaša s prirodnim 
odlivom okrog 280.000 novo- 
zaposlenih oseb. To je v pri- 
merjavi z letom 1979 porast za 
3,2 odstotka. Od tega števila je 
okrog 150.000 oseb našlo delo 
v gospodarskih dejavnostih, 
okrog 26.000 v negospodar- 
skih, kar pomeni, da se je v 
letu 1980 nadaljevala tendenca 
počasnejše rasti zaposlenosti 
v negospodarskih dejavnostih. 

Zaposlenost se je v letu 
1980, je rečeno v Poročilu, ob- 
solutno najbolj povečala v in- 
dustriji in rudarstvu (približno 
60.000) trgovini (okrog 24 ti- 
soč) in gradbeništvu (približno 
20.000). Največji porast v ne- 
gospodarskih dejavnostih je 

bil v zdravstvu in socialnem 
varstvu. 

Pozitivne težnje glede struk- 
ture rasti zaposlenosti v glav- 
nem niso bile porušene, ne 
glede na to, da je v preteklem 
letu prišlo do počasnejše rasti 
zaposlovanja. Ta ugotovitev 
velja tudi za zaposlovanje 
žensk, ki vse hitreje dobivajo 
delo. Večje vključevanje žensk 
se je uresničevalo ob višji 
stopnji zaposlenosti (4,4 od- 
stotka) v primerjavi s stopnjo 
rasti skupne zaposlenosti v 
družbenem sektorju (3,2 od- 
stotka), posebej v primerjavi 
na porast zaposlenosti moških 
(2,5 odstotka). 

Ko je govor o zaposlovanju 
pripravnikov je v Poročilu pou- 
darjeno, da se je v preteklem 
letu v družbenem sektorju za- 
poslilo blizu 54.000 mladih 
strokovnjakov - pripravnikov, 
kar je za 5.000 manj kot lani. 
Prav tako se je občutno zmanj- 
šalo število tistih s srednjo 
strokovno izobrazbo, število 
pripravnikov z visoko strokov- 
no izobrazbo pa je ostalo na 
ravni iz leta 1979. 

Število zaposlenih delavcev 
v manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu je naraščalo, tako 
kot v prejšnjih štirih letih, hi- 
treje (4,7 odstotka) kot v razvi- 
tih republikah in SAP Vojvodi- 
ni (2,6 odstotka). Samo kadar 
je govor o zaposlovanju mla- 
dih strokovnih kadrov-priprav- 
nikov je prišlo ne samo do po- 
časnejše rasti, ampak tudi do 
absolutnega padca števila za- 
poslenih v primerjavi z lanskim 
letom. 

Kvalifikacijska struktura za- 
poslenih po posameznih repu- 
blikah in pokrajinah je zelo ra- 
zlična, vendar je značilno, da 
se v vseh področjih postopo- 
ma zboljšuje. Iz popisa delav- 
cev konec leta 1978 izvira, da 
imajo po stopnji strokovne izo- 
brazbe manj razvita področja 
višjo kvalifikacijsko strukturo 
zaposlenih delavcev, kot go- 
spodarsko razvita področja. 

ZAPOSLOVANJE V 
MALEM 
GOSPODARSTVU 

Čeprav je v zadnjih letih po- 
svečena večja pozornost ra- 
zvoju malega gospodarstva, ki 
lahko v mnogočem prispeva k 
ustvarjanju pogojev za večje 
zaposlovanje in delovno anga- 
žiranje, razvoj te dejavnosti ni 
bil dovolj stimuliran. V obrti je 
bila zabeležena najdinamič- 
nejša rast zaposlenosti, ki pa 
je premajhna, da bi imela po- 
membnejši učinek na rast 
skupnega števila zaposlenih. 
Število zaposlenih v obrti se je 
v družbenem sektorju poveča- 

lo s 132.000 v letu 1975 na 
167.000 lani, ali po povprečni 
letni stopnji 4,8 odstotka. Toda 
če upoštevamo, da se je isto- 
časno večkrat povečala stop- 
nja preskrbe prebivalstva s po- 
trošniškimi dobrinami, kakor 
tudi, da se je povečalo število 
stanovanj in prebivalcev, lahko 
sklepamo, da je bil takšen ra- 
zvoj nezadosten in da še zda- 
leč niso bile izkoriščene vse 
možnosti za občutnejše pove- 
čanje zaposlenosti v teh dejav- 
nostih. 

Ustanavljanje pogodbenih 
organizacij združenega dela v 
okviru malega gospodarstva v 
družbenem sektorju še ni do- 
seglo ustreznih razmerij. Do 
zdaj je bilo ustanovljenih samo 
96 pogodbenih organizacij z 
2.500 zaposlenimi - največ v 
Sloveniji, najmanj pa v Vojvo- 
dini. 

V Poročilu je ocenjeno tudi 
stanje v individualnem nekme- 
tijskem sektorju, pa je poudar- 
jeno, da v preteklem obdobju 
niso bila uresničena dogovor- 
jena politična stališča o njego- 
vem hitrejšem razvoju, čeprav 
so bile očitne potrebe in mož- 
nosti. Pri osebnem delu s sred- 
stvi v lasti občanov je bilo v 
letu 1980 angažiranih okrog 
405.000 oseb ali 14.000 več kot 
prejšnje leto, kar je največji 
letni porast v zadnjih petih le- 
tih. Vzeto v celoti se je v pri- 
merjavi z letom 1975 število 
zaposlenih v individualnem 
nekmetijskem sektorju pove- 
čalo samo za 42.000 ali pov- 
prečno za 2,2 odstotka letno. 

Razlogi za takšno stanje ni- 
so več v davčni politiki, je pou- 
darjeno v Poročilu, ampak v 
visokih obremenitvah z razni- 
mi vrstami prispevkov, po- 
manjkanju delovnih poslovnih 
prostorov, v režimu uvoza 
opreme in reprodukcijskega 
materiala, nabavi rezervnih de- 
lov in podobno. Kot omejeval- 
ni faktor se pojavlja tudi velika 
razširjenost brezpravnega dela 
občanov, ki delajo po rednem 
delovnem času, kot tudi po- 
manjkanje mladih kadrov, šo- 
lanih za določene poklice, ta- 
ko da se številne obratovalnice 
zapirajo, ko starejši obrtniki 
prenehajo delati, V preteklem 
obdobju se je nadaljevalo po- 
spešeno stihijsko prehajanje 
kmetijskega prebivalstva v 
nekmetijsko. To je bil vzrok za 
spremembo v ekonomski 
strukturi prebivalstva, poslab- 
šala pa se je tudi kakovost de- 
lovne sile na vasi zaradi pove- 
čanja deleža starejših oseb. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je nezaposlenost eden izmed 
velikih socialno-ekonomskih 
problemov, s katerimi se naša 
država srečuje v tem desetlet- 

ju, za katerega pa je značilno 
stalno povečevanje števila 
oseb, ki iščejo zaposlitev. V 
minulem planskem obdobju, 
ko je zaposlenost dinamično 
rastla, trend porasta števila 
oseb, ki iščejo zaposlitev, ni bil 
zaustavljen, čeprav je bilo očit- 
no njegovo zaviranje. Registri- 
rana nezaposlenost je lani do- 
segla najvišjo raven - 785.000. 

Toda število oseb, ki išče za- 
poslitev ne odraža pravega 
stanja nezaposlenosti, ker je v 
okviru tega števila še-vedno 
precej tistih, ki jih ni mogoče 
šteti za dejansko nezaposlene. 
To so najpogosteje osebe, ki 
so kakorkoli delovno angažira- 
ne, učenci, študenti in drugi, 
katerih osnovni motiv, da se 
prijavijo pri SIS, ni vedno iska- 
nje zaposlitve, temveč pogosto 
zagotovitev podlage za uve- 
ljavljanje nekaterih drugih pra- 
vic. 
Regionalno gledano je bil v 
obdobju 1976-1980 porast šte- 
vila oseb, ki iščejo zaposlitev, 
izražen pri vseh republikah in 
pokrajinah, čeprav s precej ra- 
zlično dinamiko. Povprečna 
stopnja rasti se je gibala od 1,6 
v Sloveniji do 10,4 odstotka v 
SAP Kosovo. V letu 1980 je bilo 
na eno prijavljeno potrebo po 
delavcu v državi 10,1 osebe, ki 
iščejo zaposlitev. V preteklem 
planskem obdobju se je delež 
strokovnih kadrov v skupnem 
številu oseb, ki iščejo zaposli- 
tev, stalno povečeval, posebej 
oseb z visoko, višjo aii srednjo 
šolo, medtem ko se je delež 
ostalih zmanjševal. Prav tako 
narašča tudi delež žensk v re- 
gistriranem številu nezaposle- 
nih. 

V Poročilu je tudi podatek, 
da je bilo od skupnega števila 
oseb, ki iščejo zaposlitev v letu 
1980 537.000 oseb, ali 68,3 od- 
stotka, ki so prvič iskale zapo- 
slitev. 

Z druge strani pa se je števi- 
lo prostih delovnih mest iz leta 
v leto povečevalo, toda veiiko 
število je ostalo praznih zaradi 
profesionalne in teritorialne 
neusklajenosti strukture po- 
nudbe in povpraševanja zapo- 
slovanja. Del odgovornosti 
prevzemajo tudi same delovne 
organizacije, ker večina nima 
izdelanih kadrovskih planov, ki 
so osnovna podlaga za uskla- 
jevanje izobraževanja za po- 
trebe zaposlovanja. Prav tako 
se nekatere izobraževalne or- 
ganizacije, ki šolajo suficitarne 
kadre, obnašajo zelo avtono- 
mno. Prav zaradi tega si danes 
zelo prizadevamo za strokov- 
no usposabljanje in prekvalifi- 
kacijo, je poudarjeno v Poroči- 
lu. Vendar so na tem področju 
subjektivne in objektivne teža- 
ve o čemer priča tudi izrazit 
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deficit v nekaterih poklicih 
gradbene, kovinske predelo- 
valne in drugih strok. Poleg 
slabe poklicne gibljivosti je 
izražena tudi slaba teritorialna 
gibljivost, zlasti strokovnih ka- 
drov, ki se težko odločajo za 
odhod iz velikih mest. 

JUGOSLOVANI 
NA ZAČASNEM DELU 
V TUJINI 

Za začasno zaposlovanje v 
tujini jugoslovanskih državlja- 
nov je v zadnjih petih letih zna- 
čilen manjši odhod, tako skup- 
nega, kot tudi organiziranega 
s posredovanjem SIS za zapo- 
slovanje. Vendar ko gre za vr- 
nitev je situacija nekoliko dru- 
gačna. Po obdobju izrazitega 
vračanja in zmanjšanja skup- 
nega števila državljanov na za- 
časnem deiu v tujini, kar se je 
začelo leta 1973 in trajalo pri- 
bližno do prve polovice minu- 
lega petletnega obdobja, je 
prišlo v zadnjih treh letih do 
zaviranja vračanja, kar je pri- 
peljalo hkrati do odpiranja 
proces® številnejšega združe- 
vanja družin in zaposlovanja 
preživljanih družinskih članov 
in takoimenovane druge gene- 
racije do zaviranja zmanjšanja 
skupnega števila državljanov 
na začasnem delu v tujini. Po 
razpoložljivih ocenah je ta šte- 
vilka v letu 1980 dosegla pri- 
bližno 770 tisoč. Največ jih je v 
ZR Nemčiji in Avstriji. 

Takšna gibanja so posledica 
vzporednega delovanja dolo- 
čenega števila notranjih dejav- 
nikov (predvsem dinamične 
rasti zaposlenosti v državi) ter 
skupne migracijske politike 
držav sprejemnic in sprememb 
v njih. Te države namreč zaradi 
vse večjega števila nezaposle- 
nih in v skladu s potrebami do- 
mačega gospodarstva izvajajo 
politiko restrikcij glede zapo- 
slovanja novih tujih delavcev. 
To je vplivalo tudi na gibanje 
intenzivnejših povratnih tokov 
tujih delavcev iz tistih držav. 

Za zagotovitev kompleksne- 
ga varstva pravic in položaja 
jugoslovanskih državljanov v 
tujini in njihovih družin so bili 
v zadnjih letih sprejeti ukrepi 
in izvedene aktivnosti za zbolj- 
šanje življenjskih razmer,in de- 
lovnih pogojev, družbenega 
življenja ter za samoorganizi- 
ranje, vzgojo in šolanje otrok, 
strokovno usposabljanje de- 
lavcev, obveščanje, ohranitev 
in negovanje nacionalne kul- 
ture, vzdrževanje zvez z domo- 
vino idr. Vendar pa je to var- 
stvo različno in se razlikuje po 
oblikah in posameznih drža- 
vah. V Poročilu je poudarjeno, 
da se je v zadnjih petih letih 
stanje varstva tega dela naših 

državljanov' za trajnost inte- 
gracije katere so države spre- 
jemnice posebej zainteresira- 
ne, razvijalo v pozitivni smeri. 
Izboljšanju pravic in položaja 
vseh naših državljanov so v ve- 
liki meri prispevala naša dolo- 
čena prizadevanja izražena 
prek raznih oblik bilateralnega 
in multilateralnega sodelova- 
nja z državami sprejemnicami. 

VARSTVO PRAVSC 
NAŠSH DRŽAVLJANOV 
V TUJINI 

Na bilateralnem področju so 
bili sklenjeni sporazumi o za- 
poslovanju z večino evropskih 
držav, v katerih je bilo večje 
število jugoslovnskih državlja- 
nov, pa tudi z Avstralijo. Ti 
sporazumi urejajo predvsem 
način zaposlovanja in pogoje 
ter temeljne pravice na po- 
dročju dela. Spremenjena mi- 
gracijska politika pa kaže v 
ospredju več vprašanj, ki v do- 
ločbah sporazuma niso zajete, 
kot so varstvo in pravice druge 
generacije, izobraževanje in 
strokovno usposabljanje de- 
lavcev, šolanje njihovih otrok 
idr. Posebna pomanjkljivost je 
tudi, da ne vsebujejo nikakrš- 
nih elementov sodelovanja v 
zvezi z vrnitvijo in reintegracijo 
naših državljanov, ki se vrača- 
jo z dela v tujini. 

Na področju socialnega za- 
varovanja so bile sklenjene 
konvencije s skoraj vsemi 
evropskimi državami. V njih je 
izvedeno načelo enakosti pri 
pridobivanju pravic iz social- 
nega zavarovanja jugoslovan- 
skih državljanov in državljanov 
države, v kateri so zaposleni. 

Organiziran je dopolnilni 
pouk za otroke naših državlja- 
nov. Opravlja ga okrog 900 
učiteljev. V zahodnoevropskih 
državah je približno 200.000 
Jugoslovanov, starih do 18 let, 
od tega približno 100.000 
predšolskih otrok. Od 76.000 
osnovnošolskih otrok jih je z 
dopolnilnim poukkm v mate- 
rinščini zajetih 53.000 oziroma 
70 odstotkov. To zajetje je pre- 
cej nižje pri srednješolskih in 
predšolskih otrokih. 

V zahodni Evropi je približno 
700 klubov, ki vse bolj postaja- 
jo organizirani centri družbe- 
nopolitične, informativne in 
kulturnoprosvetne aktivnosti 
in samozaščite. Velika pozor- 
nost je posvečena tudi obve- 
ščanju naših državljanov prek 
časopisov in radijskih ter tele- 
vizijskih oddaj. 

V skupni politiki zaposlova- 
nja je posebna pozornost po- 
svečena reintegraciji tistih dr- 
žavljanov, ki se vračajo z dela 
iz tujine, predvsem z ustvarja- 
njem možnosti za njihovo za- 

poslovanje ali delovno angaži- 
ranje v našem gospodarstvu. 

Po razpoložljivih podatkih 
se je od Jeta 1976 do 1980 vrni- 
lo v domovino okrog 300.000 
naših državljanov. Največji del 
je bil usmerjen v možnosti, ki 
jih nudi razvoj drobnega go- 
spodarstva in individualnega 
kmetijskega in nekmetijskega 
sektorja. Glede tega so bile 
sprejete tudi pobude za vzpo- 
stavitev ustreznih oblik sode- 
lovanja, prek katerih bi države, 
kjer so zaposleni jugoslovan- 
ski državljani, lahko prispevale 
k ustvarjanju pogojev za pove- 
čanje zaposlenosti v Jugosla- 
viji, s tem tudi k zaposlovanju 
jugoslovanskih državljanov, ki 
se vračajo z dela v teh državah. 
Za zdaj so bili doseženi samo 
simbolični rezultati. Poleg na- 
čelnega soglasja o potrebi in 
pomenu takšnega sodelova- 
nja, so se te države uporno 
izogibale vsem konkretnostim. 
Izjema je Nizozemska, ki je da- 
la naši državi 6 milijonov gul- 
dnov neplačnih sredstev za 
ustvarjanje pogojev za pove- 
čanje zaposlenosti v gospo- 
darsko manj razvitih področjih 
Jugoslavije. 

ZAPOSLOVANJE V 
PRIHODNJEM 
OBDOBJU 
Učinki zmanjševanja rasti go- 
spodarskih aktivnosti, s preno- 
som katerih v prihodnje ob- 
dobje lahko računamo že zdaj, 
bodo delovali tudi na zmanjša- 
nje rasti zaposlenosti v druž- 
benem sektorju, kot temeljne- 
ga in ne edinega možnega no- 
silca delovnega angažiranja 
delovno sposobnega prebival- 
stva. 

Do leta 1985 bo zaposlenost 
naraščala po stopnji 2,5 od- 
stotka letno in bo problem za- 
poslovanja v vsej državi v tem 
obdobju še izrazitejši. Čeprav 
v prihodnjih petih letih priča- 
kujemo zaposlitev približno 
1,5 milijona oseb, kažejo po- 
datki, da bo nezaposlenost 
ostala na isti ravni kot na za- 
četku te petletke, kar pomeni 
okrog 800.000 oseb. Pričako- 
vati je tudi povečan delež stro- 
kovnjakov, ki bodo iskali delo. 

Da bi uspešno premagali se- 
danje težave pri zaposlovanju 
je v Poročilu poudarjeno, da 
mora biti politika zaposlovanja 
v naslednjem obdobju usmer- 
jena k povečanju produktivno- 
sti dfela in učinkovitosti gospo- 
darjenja z boljšim izkorišča- 
njem obstoječih in ustvarja- 
njem novih možnosti za zapo- 
slovanje in delovno angažira- 
nje. 

To bi v precejšnji meri lahko 
uresničili, poleg krepitve aku- 

mulacijske in reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva, tu- 
di z boljšim izkoriščanjem in 
razširjanjem obstoječih zmog- 
ljivosti, z boljšo gibljivostjo de- 
lavcev in sredstev zaradi njiho- 
ve smotrnejše uporabe, s skr- 
čitvijo dopolnilnega dela in de- 
la upokojencev v najnujnejše 
okvire, v prizadevanju, da bi 
izločili brezpravno delo, z na- 
daljnjim razvojem drobnega 
gospodarstva in z zboljšanjem 
individualnega kmetijstva, s 
šolanjem in strokovnim uspo- 
sabljanjem v skladu s potreba- 
mi gospodarstva in družbe, z 
doslednejšim izpolnjevanjem 
obveznosti v zvezi s sprejema- 
njem pripravnikov z morebitno 
spremembo osnov za njihovo 
sprejemanje ter z razvojem 
raznih oblik sodelovanja s tuji- 
no, ki prispevajo tudi k večje- 
mu produktivnemu zaposlova- 
nju v državi ali angažiranju de- 
lavcev naših organizacij zdru- 
ženega dela pri izvajanju del v 
tujini. 

V prihodnjem obdobju bo še 
večja potreba po teritorialni 
gibljivosti delavcev zaradi za- 
poslovanja. Bolj organizirano 
bi morali pristopiti k usmerja- 
nju migracije - prej so bile če- 
sto stihijske in ne vedno eko- 
nomsko upravičene - da bi ra- 
cionalneje izkoristili človeške 
resurse. Danes je na primer v 
nekaterih področjih pomanj- 
kanje kmetijskega prebival- 
stva, ki je potrebno da bi na 
obstoječi tehnični ravni obde- 
lali razpoložljive kmetijske po- 

.vršine. 
Prav tako je treba posvetiti 

poseben pomen gibanju sred- 
stev v primerjavi z gibanjem 
dela. Rezultati združevanja de- 
la in sredstev so do zdaj nena- 
vadno skromni in je skromen 
tudi prispevek združenih sred- 
stev k povečanju zaposlenosti. 

V Poročilu so omenjene 
prejšnje raziskave, ki so poka- 
zale, da dopolnilno delo in de- 
lo upokojencev zajema velike 
razmere in onemogoča večje 
zaposlovanje novih delavcev. 
V letu 1978 je bilo registrirane- 
ga za okrog 190 milijonov de- 
lovnih ur nadurnega dela v 
družbenem sektorju, ali okrog 
36 ur na zaposlenega delavca. 

Praksa kaže, da je dopolnil- 
no in brezpravno delo zajelo 
tak obseg, da ima resne posle- 
dice na zaposlovanje v družbe- 
nem in individualnem sektorju. 

Število zaposlenih v malem 
gospodarstvu, je poudarjeno v 
Poročilu, se je povečalo precej 
manj kot je bilo predvideno, 
čeprav so potrebe za proizvodi 
in storitvami malega gospo- 
darstva v istem obdobju precej 
narasle. Še naprej je treba 
spodbujati razvoj pogodbenih 
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organizacij združenega dela s 
skrajševanjem postopka za iz- 
dajo dovoljenja, dajanjem kre- 
ditov, poslovnih prostorov in 
dragih olajšav. 

V večjem zaposlovanju mora 
kmetijstvo odigrati pomembno 
vlogo in je treba zato dati ra- 
zvoju agroindustrijskega kom- 
pleksa večji pomen. Zaradi 
mnogih nerešenih vprašanj, 
kot so vprašanje socialne var- 
nosti, kreditiranja, odkupa, na- 
kupa mehanizacije in umetne- 
ga gnojila, so še vedno česte 
migracije z vasi v mesto. To je 
pripeljalo do pomanjkanja nuj- 

ne in kakovostne delovne sile v 
nekaterih kmetijskih področ- 
jih. 

Se naprej si je treba prizade- 
vati za usklajevanje šolanja s 
potrebami za zaposlovanje in 
odpravljanje velikih kadrov- 
skih nesorazmerij iz prejšnje- 
ga obdobja. 

V okviru sodelovanja z drža- 
vami kjer so zaposleni naši dr- 
žavljani na začasnem delu v 
tujini, je treba to sodelovanje 
usmeriti tudi na prekvalifikaci- 
jo povratnikov, da bi si prido- 
bili nujno strokovno izobrazbo 
za zaposlitev v domovini v 

skladu s potrebami in mož- 
nostmi združenega dela in nji- 
hovega zaposlovanja v indivi- 
dualnem sektorju. 

Na koncu Poročila je pou- 
darjeno, da je nujno sprejeti 
potrebne ukrepe in aktivnosti 
za spodbujanje nastopanja or- 

ganizacij združenega dela pri 
izavajnju investicijskih del in 
drugih del v tujini, s popolnej- 
šim izkoriščanjem možnosti za 
vgrajevanje domače opreme in 
zaposlovanje domačih stro- 
kovnih kadrov na podlagi 
znanstveno-tehničnega sode- 
lovanja. 

! 0 Poročilo 
X štovanja 

S o o uresničevanju politike zaposlenosti in zapo- h 
a v državi in tujini v letu 1980 v okviru uresničeva- K 

nja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 ^ 

Varčevanje in racionalizacija porabe 

energije je dolgoročna naloga 

© Nenehno povečevanje uvoza nafte je povzročilo resne pfačinobiSančne probleme, 
zaradi katerih od leta 1973 dalje sprejemamo dolgoročne in kratkoročne ukrepe 
za varčevanje 2 nafto m naftnimi derivati 

© Dosedanje zmanjšanje porabe tekočih goriv j® v glavnem rezultat varčevanja z 
njimi, ne pa racionalizacije in substitucije njihove porabe 

© Za nadomeščanje uvoženih tekočih goriv, spodbujamo odpiranje novih in moder- 
nizacijo rudnikov premoga, eksploacajskih naftnih polj in plina 

© Varčevanje z energijo v železniškem prometu je usmerjeno predvsem k pospeše- 
vanju zamenjave diezelskih lokomotiv z električnimi, v cestnem prometu pa 
organizacije ukinjajo avtobusno linije 

Po zaostritvi tako imenova- 
ne energetske krize leta 1373, 
ko je cena nafte povečana v 
Jugoslaviji kar za 5,7 krat, je 
bila sprejeta vrsta ukrepov za 
varčevanje z energijo. Vendar 
so bile vse do leta 1979 opazne 
nenehne težnje naraščanja po- 
rabe uvožene energije, pose- 
bej tekočih goriv. To je povzro- 
čilo neugodno strukturo pri 
porabi energije in stalno pove- 
čevanje odvisnosti zaradi nje- 
nega uvoza. 

V letih 1979, 1980 in 1981 so 
se cene nafte, v primerjavi z 
letom 1978, trikratno poveča- 
le. To pa je, ob povečanem ob- 
segu uvoza nafte, povzročilo 
tudi resne plačilnobilančne 
probleme, hkrati pa je vplivalo 
na omejevanje nadaljnjega ra- 
zvoja gospodarstva. To je za- 
htevalo tudi hitro sprejemanje 
kratkoročnih in dolgoročnih 
ukrepov za varčevanje z nafto 
in naftnimi derivati. 

Te ugotovitve prinaša Poro- 
čilo o uresničevanju ukrepov 
racionalizacije, substiticije in 

varčevanja energije, ki ga je, 
po sklepih Zveznega zbora, 
pripravil Zvezni izvršni svet in 
poslal v obravnavo delegatom 
Skupščine SFRJ. Poročilo 
kratko opozarja na probleme, 
ki so se na energetskem po- 
dročju pojavljali od leta 1973 
do danes. Vsebuje pa tudi pre- 
gled ukrepov, ki so bili doslej 
sprejeti na področju varčeva- 
nja z energijo. Prav tako Poro- 
čilo omenja rezultate uresni- 
čevanja programa dolgoroč- 
nih ukrepov za racionalizacijo, 
substitucijo in varčevanje z 
energijo. 

DOSEDANJI UKREPI 
ZA VARČEVANJE 
Z ENERGIJO 

Temeljito preučevanje proi- 
zvodnje, predelave, transporta 
in porabe energije, ki naj bi 
pokazalo, kje je v praksi mogo- 
če racionalizirati porabo ener- 
gije in z njo varčevati, se je 
začelo takoj po izbruhu ener- 
getske krize leta 1973. Tako je 

bilo na primer leta 1975 pri- 
pravljeno gradivo, kjer je bilo 
natančno obdelano in našteto, 
kakšni so tehnološki postopki, 
posebej pa je vsebovalo še 
predloge,. kako je mogoče 
smotrneje porabljati energijo 
pri njeni pridelavi, transportu 
in'porabi. 

Zmanjšana poraba tekočih 
goriv je bila v glavnem doseže- 
na z izvajanjem predpisov in 
ukrepov ekonomske politike, 
ki pa so bili usmerjeni predv- 
sem k varčevanju, ne pa k ra- 
cionalizaciji in substituciji 
energije. Smotrnejša poraba in 
nadomeščanje energije so 
praviloma dolgoročnejši pro- 
cesi, ki terjajo velika vlaganja. 
Vendar je mogoče samo na ta 
način uspešno spremeniti 
strukturo porabe posameznih 

vrst energije in uvajati racio- 
nalnejše vrste porabe. 

Čeprav je bilo v minulem ob- 
dobju več aktivnosti v organih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
Gospodarski zbornici, poslov- 
nih in strokovnih združenjih, v 
federaciji, republikah in pokra- 
jinah. Poročilo ugotavlja, da 
niso potekale v željeni smeri. 
Mnogi investitorji so namreč 
še naprej gradili energetske 
objekte s kotlovnicami na ma- 
zut in kurilno olje za gospo- 
dinjstva, tako da je poraba teh 
derivtov presegla okvire, do- 
govorjene z družbenim pla- 
nom za obdobje 1976 do 1980. 

Zaradi tega je predlaganih 
več ukrepov, ki niso bili spreje- 
ti, nekateri sprejeti ukrepi pa 
niso dolgo obveljali. ZIS je na 
primer leta 1974 predpisal vi- 
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k x Poročilo o uresničevanju ukrepov racionalizacije, substi- 
^ tucijo in varčevanja energije 
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soko carinsko stopnjo za uvoz 
opreme za objekte na tekoča 
goriva, vendar je bil ta odlok, 
na zahtevo republik in pokra- 
jin, kmalu ukinjen. 

Po naglem povečanju cen 
nafte leta 1S79, so bili predla- 
gani nujni ukrepi za saniranje 
nastalega položaja. Sprejeti so 
bili zakoni o začasni prepovedi 
graditve novih elektrarn, to- 
plarn in drugih objektov na te- 
koča goriva, omejeni pa sta bili 
tudi uporaba in gibanje potni- 

'ških ter. drugih vozil. Sprejeti 
sta bili tudi dve uredbi: o ukre- 
pih za zmanjšanje porabe in 
varčevanje s tekočimi in plin- 
skimi gorivi za proizvodnjo 
električne in toplotne energije 
ter uredba o omejitvi hitrosti 
gibanja in uporabe potniških 
avtomobilov ter motorjev. 

Sprejeti ukrepi, omenja Po- 
ročilo , so vplivali na zmanjša- 
nje porabe bencina, tako da je 
njena raven ostala taka kot leta 
1979, čeprav se je število novih 
vozil precej povečalo. S seda- 
njimi cenami bencina se pora- 
ba vsaj zaenkrat tudi zadržuje 
na zadovoljivi ravni. 

Mimo tega organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, skladno z Uredbo o 
ukrepih za zmanjšanje porabe 
in varčevanje tekočih goriv, 
sprejemajo trimesečne plane 
varčevanja goriv in spremljajo 
njihovo izvajanje. Pristojne po- 
slovne skupnosti, zbornice in 
splošna združenja ter pristojni 
organi v republikah in pokraji- 
nah pa prav tako sprejemajo 
letne programe varčevanja in 
analizirajo prihranke energet- 
skih goriv. 

Rezultati vseh ukrepov, ki so 
jih sprejele organizacije zdru- 
ženega dela in njihove asocia- 
cije, organi in organizacije 
družbenopolitičnih skupnosti, 
so se pokazali predvsem po le- 
tu 1979, ko se je zmanjšala 
stopnja rasti porabe tekočih 
goriv in povečala stopnja rasti 
porabe premoga. 

Program dolgoročnih 
varčevalnih ukrepov 

Poročilo namenja največ po- 
zornosti sprejemanju in ure- 
sničevanju Programa dolgo- 
ročnih ukrepov za racionaliza- 
cijo, substitucijo in varčevanje 
z energijo. Dolgo so trajale pri- 
prave tega dokumenta, sprejet 
pa je bil z določeno zamudo. 
Vendar pa program zagotavlja 
pogoje za izvajanje potrebnih 
aktivnosti na področjih varče- 
vanja, racionalizacije in substi- 
tucije energije. Z njim so tudi 
organizacije- združenega dela 
dobile primerno usmeritev za 
načrtovanje konkretnih akcij v 

svojih programih varčevanja. 
Program prav tako prinaša 
izhodišča za izdelavo podob- 
nih programov družbenopoli- 
tičnih organov mest in občin, 
kar bo vsekakor olajšalo obli- 
kovanje teh programov. 

Omenjeni program dolgo- 
ročnih ukrepov, ki so ga sku- 
paj sprejeli ZIS, Gospodarska 
zbornica Jugoslavije, kakor tu- 
di programi varčevanja repu- 
blik in pokrajin, večine mest, 
občin in organizacij združene- 
ga dela, so pozitivno vplivali 
na nadaljnji potek razvoja 
proizvodnje in porabe energije 
po letu 1979. 

Med uresničevanjem pro- 
grama so bili že sprejeti mnogi 
ukrepi. To poudarja tudi Poro- 
čilo. Tako so med drugim pri- 
pravljeni dogovori o skupni 
politiki raziskovanja mineral- 
nih surovin in o ukrepih za 
spodbujanje odpiranja novih 
ter modernizacijo obstoječih 
premogovnikov, eksploaiacij- 
skih naftnih polj in plina. Po 
drugi strani so se rudniki pre- 
moga s široko akcijo zavzeli za 
samoupravno sporazumevanje 
s porabniki. 

Ob pripravi projekta za ter- 
moelektrarno na premog je 
treba na primer obvezno preu- 
čiti tudi možnosti in dolgoroč- 
ni razvoj rudnika ter predvideti 
sredstva v ta namen. Ta se za- 
gotavljajo pod istimi pogoji, 
kakor za graditev termoelek- 
trarne. 

Nadomeščanje tekočih 
goriv 

Delno nadomeščanje teko- 
čih goriv se predvsem pozna 
po dograditvi novih zmogljivo- 
sti rudnikov premoga (Gacko, 
Ugljevik, Bitoia, Plevlja in 
Oslomej) in znatnem poveča- 
nju zmogljivosti obstoječih 
premogovnikov (Tuzla, Zenica, 
Kolubara, Kostolac, Kosovo in 
drugi). 

Poročilo posebej omenja, 
kaj je bilo doslej storjenega za 
povečevanje proizvodnje su- 
šenega lignita in polkoksa, ka- 
kor tudi za proizvodnjo plina in 
premoga. Med drugim je pou- 
darjeno, da je mogoče plin iz 
premoga pridobivati v RHMK 
»Kosovo«, pri čemer razpolož- 
ljive zmogljivosti sedaj niso v 
celoti izkoriščene. 

Vendar pa so v teku razisko- 
vanja, ki bodo po letu 1990 
omogočila graditev dveh ob- 
jektov za proizvodnjo plina iz 
premoga. Po svoji toplotni mo- 
či bi bil ta plin enakovreden 
naravnemu, lahko pa bi se tudi 
mešal v plinovodu. 

Kar zadeva naftno gospo- 
darstvo, Poročilo omenja, da 
na naftnih poljih preučujejo' 

možnosti za eksploatacijo. 
Terciarne metode eksploataci- 
je naftnih in plinskih polj šo še 
v fazi laboratorijskega razisko- 
vanja oziroma v začetni fazi 
uporabe, kar so podobni rezul- 
tati kot so znani v svetu. 

Graditev, opremljanje in za- 
četek proizvodnje novih naft- 
nih in plinskih polj precej za- 
muja, v glavnem zaradi pre- 
majhnih deviznih sredstev in 
oteženih pogojev poslovanja 
pri uvozu opreme, ki je ne 
proizvajamo v Jugoslaviji. 

Razvoj energetskih 
virov 

Za pospešeno raziskovanje, 
eksploatacijo in uporabo olj- 
nih Skrilavcev, je bila v SR Sr- 
biji oblikovana poslovna skup- 
nost, ki pripravlja tehnično- 
ekonomske študije za bodočo 
eksploatacijo oljnih Skrilavcev 
iz aleksinskega bazena. Prav 
tako potekajo raziskave naha- 
jališč oljnih Skrilavcev v okolici 
Probištipa v SR Makedoniji. 

Študija o dolgoročnem ra- 
zvoju plinskega gospodarstva 
in njenem optimalnem vključe- 
vanju v energetsko bilanco 
SFRJ ni pripravljena, ker zara- 
di različnih interesov posa- 
meznih organizacij in podro- 
čij, ni dosežen dogovor o nje- 
govem financiranju. Poročilo 
pa dodaja, da je bila leta 1980 
izdelana študija o zbiranju in 
predelavi odpadnih olj. Ta do- 
kument je bil poslan zveznim, 
republiškim in pokrajinskim 
organom in organizacijam, 
pristojnim za reševanje tega 
problema. Sicer pa pri zbiranju 
takih olj prihaja do konkretnih 
rezultatov, sprejeti pa so bili 
tudi posamezni predpisi na 
tem področju. 

Poročilo ocenjuje, da doslej 
zgrajene primarne zmogljivo- 
sti za predelavo nafte za daljše 
časovno obdobje zadovoljuje- 
jo potrebe države. Zato takih 
zmogljivosti ne bi bilo treba 
graditi. Izjema je le rafinerija v 
Skopju, kjer je treba dokončati 
gradnjo, tako da bo rafinerija 
ustrezala načrtovanim zmog- 
ljivostim. 

V zadnjih nekaj letih so bile 
zgrajene tudi pomembne se- 
kundarne zmogljivosti za pre- 
delavo mazuta v kakovostne 
derivate, s katerimi se dosega 
boljša valorizacija nafte. pri 
predelavi. Vendar je zaradi ve- 
likega povprašeyanja po ma- 
zutu onemogočeno njihovo 
polno izkoriščanje. Zaradi tega 
je nujno treba pospešeno 
zmanjšati to porabo in obe- 
nem dograditi tudi preostali 
del sekundarnih zmogljivosti v 
rafinerijah. S tem bi se prede- 
lava nafte po tehnoloških last- 

nostih približala tej predelavi v 
razvitih državah. 

Naloge 
elektrogospodarstva 

Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva je, v okvi- 
ru nalog iz programa, vendar 
zaradi hitrejšega izkoriščanja 
hidroenergetskih potencialov, 
pripravila študije o hidroener- 
getskem potencialu Jugoslavi- 
je in njegovi uporabi. Gradivo 
vsebuje tudi podatke o hidro- 
loških možnostih graditve hi- 
droelektrarn v Jugoslaviji. Štu- 
dije prinašajo katastrske pre- 
glede vseh majhnih hidroelek- 
trarn z zmogljivostjo 3 do 10 
megavatov, če zanje obstajajo 
energetsko tehnični pogoji za 
graditev. Nadalje vsebujejo 
spisek akumulacijskih hidroe- 
lektrarn, ki bi jih lahko gradili 
na večjih sotočjih. Prav tako 
pa so opisane tudi možnosti o 
vseh pretočnih hidroelektrarj 

nah s potrebnimi energetsko- 
tehničnimi parametri za potre- 
be graditve. 

Izdelana je tudi študija o ra- 
zvoju centraliziranega preskr- 
bovanja s toplotno energijo v 
državi, medtem ko bo do kon- 
ca leta 1981 dokončana študija 
o optimalni uporabi energije v 
urbanih središčih. Ta naj bi 
postala temelj za optimalno 
preskrbovanje urbanih okolij s 
toplotno energijo do leta 2000. 
V njej bo obdelan tudi razvoj 
centrajiziranega sistema kom- 
binirane proizvodnje električ- 
ne in toplotne energije v Jugo- 
slaviji in v svetu z vidika upora- 
be domačih resursov, njihove 
lokacije, porabe in onesnaže- 
vanja okolja. 

Kakor omenja Poročilo je 
sedaj v 108 mestih v Jugoslavi- 
ji vpeljano centralizirano pre- 
skrbovanje s toplotno energijo 
v novo zgrajenih mikrorajonih 
ali za potrebe večjih delov 
mest. S kombinirano proizvod- 
njo toplotne in električne ener- 
gije pa se izboljšuje izkorišča- 
nje primarne energije tudi za 
dvakrat v primerjavi s klasični- 
mi kondenzacijskimi termoe- 
lektrarnami. 

Tudi odpadne količine to- 
plote iz različnih procesov pre- 
delave energije omogočajo 
smotrno izkoriščanje energije, 
posebej v termoelektrarnah. 
Zaradi tega elektrogospodar- 
ske organizacije in nekateri in- 
dustrijski obrati vlagajo precej 
sredstev v raziskave, ki bi 
omogočile izkoriščanje odpa- 
dnih količin toplote. 

Hkrati programi graditve 
zmogljivosti za proizvodnjo in 
prenos električne energije na- 
črtujejo odpravo ozkih grl in 
zmanjševanje izgub pri preno- 
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su električni energije s 6 od- 
stotkov v letu 1970 na 3,9 od- 
stotka lani. Boljša je tudi kako- 
vost dobave, manjše pa so iz- 
gube električne energije v di- 
stribucijskem omrežju. Od 10 
odstotkov leta 1975 so-upadle 
na 9,3 odstotka lani. Vendar pa 
Poročilo poudarja, da graditev 
distribucijskega omrežja še ni 
usklajena z razvojem porabe 
električne energije. 

Racionalno 
izkoriščanje erse^gšje v 
prometu 

O uresničevanju določenih 
ciljev in nalog prometne politi- 
ke Poročilo opozarja, da je po- 
sebna pozornost namenjena 
skladnejšemu razvoju prome- 
ta, tako glede smotrnejše deli- 
tve dela med posameznimi 
prometnimi panogami kot gle- 
de zmanjšanja deleža tran- 
sportnih stroškov v celotnih 
stroških gospodarstva, kakor 
tudi z vidika racionalnejšega 
izkoriščanja energije v pro- 
metu. 

Posebna pozornost je name- 
njena usposabljanju železni- 
škega in vodnega prometa za 

Na seji Zveznega zbora 1. 
oktobra so bili sprejeti nasled- 
nji zakonski in drugi akti: 

Priporočilo o samouprav- 
nem združevanju kmetov in 
njihovem vključevanju v si- 
stem združenega dela (AS 

• 397), namen katerega je, da 
spodbudi hitrejši razvoj kme- 
tijske proizvodnje, zboljševa- 
nje delovnih in življenjskih po- 
gojev na vasi in uresničevanje 
politike stabilizacije. Proces 
samoupravnega organiziranja 
kmetov morajo odločneje pod- 
preti tudi družbenopolitične 
skupnosti, kakor tudi razvoj 
obstoječih in ustanavljanje no- 
vih zadrug in drugih oblik 
združevanja in trajnega sode- 
lovanja kmetov. Dokument 
prav tako poudarja potrebo po 
hitrejšem povezovanju živilske 
in predelovalne industrije in 
organizacij združenih kmetov 
in sicer na podlagi skupnega 
planiranja, rizika, vlaganj in 
odločanja o ustvarjenem do- 
hodku. 

Zakon o opravljanju tujih 
zadev is pristojnosti zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij (AS 625} - naj za- 
gotovi enoten nastop v tujini 
vseh udeležencev v mednaro- 
dnih odnosih. Enotno se ureja- 
jo odnosi o opravljanju tujih 
zadev, pristojnost in odgovor- 

razširitev obsega prevoza bla- 
ga. Zato je tudi del povečane 
cene tekočih goriv namenjen 
za nabavo transportnih sred- 
stev (lokomotiv in vagonov) v 
železniškem prometu. Vendar 
pa, poudarja Poročilo, ta 
ukrep niti glede ravni, zneska 
in namena sredstev, ki bi se 
prioritetno vlagala za nabavo 
vlečnih in prevoznih železni- 
ških zmogljivosti, ni ustrezno 
realiziran v republikah in po- 
krajinah. 

Pripravljen je tudi osnutek 
zakona, ki bo železniško tran- 
sportnim organizacijam po 
ugodnih kreditnih pogojih za- 
gotovil dodatna sredstva za 
nabavo določenih vrst tirnih 
vozil (predvsem tovornih vago- 
nov), delno iz primarne emisi- 
je, delno pa iz kreditnega po- 
tenciala bank. 

V organizacijah združenega 
dela" ki so osnovni porabniki 
energije v železniškem in cest- 
nem prometu si prizadevajo 
realizirati programe varčeva- 
nja z energijo. V železniškem 
prometu naj bi ti programi 
predvsem zagotovili pospeše- 
no zamenjavo diezel lokomotiv 
z električnimi. Programi varče- 

nost zveznih organov in orga- 
nizacij in medsebojni odnosi 
udeležencev pri uresničevanju 
mednarodnega sodelovanja. 

Zakon & dopolnitvah Zako- 
na o temeljih poslovanja or- 
ganizacij združenega dsia na 
področju prometa blaga in 
storitev v premetu blaga in o 
sistemu ukepov s katerimi se 
preprečuje rušenja jugoslo- 
vanskega trga na tem področ- 
ju (AS 367), ki določa obvezno 
dogovarjanje, in spoštovanje 
rokov pošiljanja blaga in do- 
govorjene cene. Po Zakonu 
delovna organizacija špekuli- 
ra, če se ne dogovori za rok 
pošiljanja blaga, ali če pošlje 
blago po dogovorjenem roku 
po višji ceni, kot je dogovorje- 
no. Tako je zaščiten interes 
potrošnika, ker je prodajalec 
dolžan, da se dogovori za rok 
pošiljke blaga in da ga upošte- 
va in ne da čaka povečanje 
cen, pri tem pa ne pošlje dogo- 
vorjenega blaga in si tako pri- 
dobi ekonomsko neupravičen 
dohodek. 

Delegati so na obeh skup- 
ščinskih zborih, na ločenih se- 
jah, ki sta bili isti dan, sprejeli 
po tri zakone o ratifikaciji me- 
dnarodnih dokumentov. To so: 

Zakon o ratifikaciji Konven- 
cije o priznavanju in izvrševa- 
nju tujih arbitražnih odločitev 

vanja v organizacijah javnega 
cestnega prometa pa načrtuje- 
jo tudi ukinjanje nekaterih ne- 
rentabilnih avtobusnih prog, 
normiranje porabe goriva za 
vsako posamezno vozilo, 
strožje nadzorstvo nad bre- 
zhibnim delovanjem motorjev, 
primerno stimuliranje vozni- 
kov, da bodo varčevali z gori- 
vom, in podobno. 

V pripravi je tudi družbeni 
dogovor o politiki razvoja jav- 
nega cestnega potniškega 
prevoza zaradi povečevanja 
obsega in kakovosti tega pre- 
voza in njegovega prilagajanja 
rasti življenjskega standarda 
delovnih ljudi in občanov, ka- 
kor tudi zaradi racionalnega 
izkoriščanja in varčevanja z 
energijo. 

IZDELAVA 
STANDARDOV V 
ELEKTROENERGETIK! 

Zvezni zavod za standardi- 
zacijo je sprejel programe za 
pripravo standardov in predpi- 
sov na področju elektroener- 
getike in toplotne energije. 
Med drugim je sprejet srednje- 
ročni program obveznega ate- 

(AS 424), ki je pomemben pri- 
spevek v nadaljnjem razvoju 
mednarodnega gospodarske- 
ga (arbitražnega) prava. Doslej 
je Konvencijo podpisalo 57 
držav, od tega 28 v razvoju. 
Uporablja se pri sporih med 
fizičnimi in pravnimi osebami 
na področju neke druge drža- 
ve, ne pa v državi kjer se išče 
priznanje in izvršitev odločitve. 

Zakon o ratifikaciji Konven- 
cije o eliminiranju vseh oblik 
diskriminacije žensk (AS 425); 
s Konvencijo je bil dosežen mi- 
nimum tistega kar je zdaj mo- 
goče doseči v mednarodnih 
razmerah na tem področju. 
Rešitve v Konvenciji zaostajajo 
za mnogimi rešitvami, ki so bi- 
le sprejete v nekaterih notra- 
njih zakonodajah držav članic 
ZN, pa tudi naše, vendar pa bo 
zdaj mogoče zahtevati od 
mnogih držav, da svojo zako- 
nodajo uskladijo z rešitvami 
Konvencije. Nekaterim drža- 
vam bo omogočila, da jih vgra- 
dijo v svoj pravni sistem na sa- 
mih začetkih njihovega obliko- 
vanja. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med SFRJ in Kraljevino 
Belgijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka in 
imovine (AS 429); z izključitvi- 
jo takšnih davčnih ovir se po- 
spešujejo ekonomsko-finanč- 

stiranja proizvodov. Izdelanih 
pa je tudi 16 standardov, ki do- 
ločajo meritve in preverjanje 
toplotnih lastnosti materialov 
in konstrukcij v gradbeništvu. 

Na koncu Poročilo pravi, da 
je zaradi varčevanja z energijo, 
predvsem s tekočimi gorivi in 
zaradi prestrukturiranja pora- 
be energije sprejet poseben 
program za obdobje do leta 
1985. Z njim se vse organizaci- 
je združenega dela poziva, da 
preučijo obstoječe stanje v 
obratih, ki uporabljajo tekoča 
goriva, ter da z znasntvenirni 
institucijami poiščejo rešitve 
za prestrukturiranje porabe 
teh goriv kjerkoli je to smrtrno 
in mogoče. Program predlaga 
tudi graditev kotlov na premog 
in pravočasno dohodkovno 
povezovanje s premogovniki, 
ki naj bi zagotovili dolgoročno 
preskrbo s premogom. 

Kakor pravi Poročilo je take 
sporazume že pripravilo 53 or- 
ganizacij združenega dela. 

Pripravljen pa je tudi pro- 
gram informiranja o varčeva- 
nju, racionalizaciji in substitu- 
ciji energije, ki predvideva 
kontinuirano delo pri izpolnje- 
vanju navedenih nalog. 

ni odnosi med državama. Po- 
sebna prednost Sporazuma je 
v tem, da vsebuje rešitve s ka- 
terimi je stimuliran belgijski 
državljan, da vlaga sredstva v 
jugoslovanske organizacije 
zaradi skupnega poslovanja. 
Sporazum prav tako določa, 
da vsaka država podpisnica 
obdavčuje svoja podjetja, ki 
opravljajo mednarodni pomor- 
ski in zračni promet. 

Zbor republik in pokrajin je 
poleg tega sprejel še tri zako- 
ne o ratifikaciji mednarodnih 
dokumentov, ki so v njegovi 
izključni pristojnosti: 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko is obno- 
vo in raavoj - YU 1977 (AS 
446); s tem Sporazumom fede- 
racija jamči za vračanje posoji- 
la v vrednosti 34 milijonov do- 
larjev, ki ga je Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj do- 
delila Železniški transportni 
organizaciji Priština zaradi 
modernizacije železnic. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodna banko za obno- 
vo in razvoj - YU 1993 (AS 
452), s katerim federacija jam- 
či za odplačilo posojila 90 mili- 
jonov dolarjev, ki jih je ta ban- 
ka dodelila Združeni kosovski 
banki - Priština za agroindu- 
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strijski projekt v SAP Kosovo, sklada za razvoj kmetijstva Ijeno v letih 1982 do 1983 13,6 dnega sklada za razvoj kmetij- 
Zakon o zagotavljanju dete- (IFAD) za obdobje od leta milijona dinarjev za delež Ju- stva, s čimer se pospešuje 

ža SFRJ v prvi dopolnitvi 1981 do 1983 (AS 422); v pro- goslavije v prvi dopolnitvi kmetijsko sodelovanje z drža- 
sredstev Mednarodnega računu federacije bo zagotov- sredstev ža razvoj Mednaro- vami v razvoju. 
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Ljubljana, 13. 10. 1931 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o £F"rcD.T.@rtiifc3h zakona o 

volitvah in odpoklicu Predsedstva 

Socialistične republike Slovenija, z 

osnutkom zakona (ESA-S29) 

POVZETEK 
Zakon 0 volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije 

iz leta 1974 je uredil način volitev in odpoklica predse- 
dnika in članov Predsedstva republike na podlagi doiočb 
383. člena Ustave SR Slovenije, v katere posega amandma 
IV k Ustavi SR Slovenije. Načela kandidacijskega postopka 
ter način volitev in odpoklica za člane Predsedstva repu- 
blike so z zakonom že ustrezno urejeni, v osnutku zakona 
pa so posebej urejena načela kandidacijskega postopka 
ter volitve predsednika Predsedstva republike. 

Opuščene so vse tiste določbe, ki pomenijo ponavljanje 
ustavnih določb, zato sta bistveno spremenjena 1. m 2. 
čien zakona. Kandidacijski postopek in volitve predse- 
dnika republike so v osnutku zakona urejeni tako, da bodo 
skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti volile ob splošnih volitvah predsednika Predsedstva 
republike za dve ieti in šest čianov Predsedstva republike 
za štiri leta; po preteku dveh let pa bodo volile le predse- 
dnika Predsedstva republike. Republiška kandidacijska 
konferenca bo določila posebej kandidata za predsednika 

Predsedstva republike, ki se voli za dve leti in posebej listo 
šestih kandidatov za člane Predsedstva republike, ki se 
volijo za štiri leta (6., 7., 9., 10. in 11. člen zakona). 

Postopek in način volitev v skupščinah občin in skupšči- 
nah posebnih družbenopolitičnih skupnosti je urejen tako, 
da delegati posebej glasujejo o kandidatu za predsednika 
Predsdstva republike in posebej o kandidatih za člane 
Predsedstva republike. Tudi voiilni rezultati se ugotavljajo 
ločeno. 

Določbe o nadomestnih volitvah članov Predsedstva 
republike v 4. členu zakona so dopolnjene z določbami o 
nadomestnih volitvah predsednika Predsedstva, glede 
drugih vprašanj v zvezi z nadomestnimi volitvami pa se 
neposredno upo/abljajo določbe tega zakona o kandidira- 
nju in volitvah predsednika in čianov, Predsedstva repu- 
blike. 

V sedanjem zakonu ni določen rok, v katerem morajo 
občinske volilne komisije poslati republiški volilni komisiji 
zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja, zato je dopolnjen 
25. člen zakona. 

Ostale predlagane spremembe in dopolnitve zakona so 
redakcijske narave. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vbiuvah in 

odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije 

(ESA-823)     

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je tretji odstavek 

2. točke IV. amandmaja k Ustavi SR Slovenije, ki do- 
loča, da načela kandidacijskega postopka za določitev 
kandidatov za predsednika in člane Predsedstva repu- 
blike ureja zakon ter tretji odstavek 383. člena Ustave 

SR Slovenije, ki določa, da se postopek in način volitev 
predsednika in članov Predsedstva uredita z zakonom. 

I!. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Amandma IV k Ustavi SR Slovenije določa, da se 

predsednik Predsedstva SR Slovenije voh za dobo 



dveh let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen 
za to funkcijo. S tem je bila nadomeščena določba 386. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri so bili predsednik 
in člani Predsedstva republike izvoljeni za štiri leta. 
Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slove- 
nije iz leta 1974 je uredil način volitev in odpoklica 
predsednika in članov Predsedstva republike na pod- 
lagi določb 383. člena Ustave SR Slovenije, v katere 
posega amandma IV. Pri tem je ureditev načina in 
postopka volitev članov Predsedstva republike 
ustrezno urejena, medtem ko je potrebno na novo 
urediti kandidacijski postopek ter postopek in način 
izvolitve predsednika Predsedstva republike. 

lil. Vprašanja, ki rtaj se uredijo z zakonom, in 
poglavitne rešitve 

S Spremembami zakona ni potrebno posegati v na- 
čela kandidacijskega postopka ter v postopek in način 
volitev članov Predsedstva republike, ker so ustrezno 
urejeni. V skladu z ustavnimi amandmaji je potrebno 
posebej urediti načela kandidacijskega postopka ter 
postopek in način volitev predsednika Predsedstva re- 
publike. Zaradi tega je potrebno uskladiti tudi nekatere 
druge določbe veljavnega zakona. 

Amandma IV k Ustavi SR Slovenije določa, da se 
predsednik Predsedstva republike voli za dobo dveh 
let, člani Predsedstva republike pa za dobo štirih let, in 

so lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljeni za to 
• funkcijo. Zato je potrebno kandidacijski postopek in 

volitve predsednika Predsedstva republike z zakonom 
urediti tako, da se ob volitvah članov Predsedstva re- 
publike vsaka štiri leta hkrati voli tudi predsednika 
Predsedstva republike in sicer za dve leti. Po preteku 
dveletnega mandata se voli samo predsednik Predsed- 
stva republike. Skupščine občin in posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti bodo tako volile vsako četrto 
leto predsednika Predsedstva republike za dve leti in 
šest članov Predsedstva republike za štiri leta; po pre- 
teku dveh let pa bodo volile predsednika Predsedstva 
republike. 

Ker v sedanjem zakonu ni opredeljen rok, v katerem 
morajo občinske volilne komisije poslati republiški vo- 
lilni komisiji zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja, je 
potrebno dopolniti tudi 25. člen zakona. V 32. členu'pa. 
se zakon sklicuje na 137. do 140. člen zakona o volitvah 
delegacij in delegiranju delegatov v skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti iz leta 1974, kar je potrebno 
izpustiti, ker ta zakon ne velja več in ker te določbe tudi 
vsebinsko niso uporabne za nadomestne volitve pred- 
sednika in članov Predsedstva republike. 

IV. Finančne posledice 
Izvajanje predlaganega zakona bo zahtevalo do- 

datna finančna sredstva za volitve zaradi krajše man- 
datne dobe predsednika Predsedstva republike. 

OSNUTEK' ZAKONA 

o spremembah in'dopolnitvah zakona o volitvah in 

odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije 

(ESA-829) 

OPOMBE: 1. člen 
V 1. členu zakona o volitvah in odpoklicu 

Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 7/74) se prvi in tretji 
odstavek črta. 

Drugi odstavek tega člena se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi: »S tem zakonom se 
določajo načela kandidacijskega postopka 
ter postopek in način volitev in odpoklica 
predsednika in šestih članov Predsedstva re- 
publike.« 

2. člen 
Prvi odstavek 2. člena se dopolni tako, da 

se glasi: 
»Predsednika in člane Predsedstva republi- 

ke volijo in odpokličejo odbčinske skupščine 
in skupščine skupnosti občin kot posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: občinska skupščina).« 

Drugi odstavek se črta. 

3. člen 
3. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Predsednik Predsedstva republike se voli 

za dve leti in je lahko največ dvakrat zapore- 
doma izvoljen za to funkcijo. 

člani Predsedstva republike se vodijo za 

štiri leta in so lahko največ dvakrat zaporedo- 
ma izvoljeni za to funkcijo.« 

4. člen 
Prvi odstavek 4. člena se nadomesti z novi- 

ma prvim in drugim odstavkom, ki se glasita: 
»Ce preneha predsedniku Predsedstva re- 

publike mandat, preden poteče čas za katere- 
ga je bil izvoljen, traja mandat na nadomest- 
nih volitvah izvoljenega predsednika do izte- 
ka mandata predsednika Predsedstva repu- 
blike namesto katerega je bil izvoljen. 

Na nadomestnih volitvah izvoljeni predse- 
dnik Predsedstva republike, katerega mandat 
je trajal več kot eno leto, je lahko izvoljen za 
isto funkcijo še za eno mandatno obdobje.« 

V dosedanjem drugem in tretjem odstavku, 
ki postaneta tretji in četrti odstavek, se bese- 
da »dopolnilnih« nadomesti z besedo »nado- 
mestnih«. 

5. čien 
5. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Volitve predsednika in članov Predsedstva 

republike razpiše predsenik Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Volitve predsednika in članov Predsedstva 
republike se morajo opraviti najpozneje 15 
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dni pred potekom mandatne dobe predsedni- 
ka oziroma članov Predsedstva republike. 

Če preneha predsedniku oziroma članu 
Predsedstva republike mandat, preden pote- 
če čas za katerega je bil izvoljen, se morajo 
razpisati nadomestne volitve novega predse- 
dnika oziroma novega člana Predsedstva re- 
publike najpozneje 15 dni po poteku man- 
data. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasova- 
nja ne sme preteči več kot tri mesece. 

Z dnevom verifikacije, mandata novemu 
predsedniku oziroma novemu članu Predsed- 
stva republike preneha funkcija predsedniku 
oziroma članu, ki mu poteče mandat. 

6. čien 

Prvi odstavek 6. člena se črta. 
Drugi odstavek tega člena se spremeni in 

dopolni tako, da se glasi; 
»Kandidate za predsednika in člane Pred- 

sedstva republike določi kandidacijska konfe- 
renca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška 
kandidacijska konferenca) potem, ko dobi 
mnenje o možnih kandidatih od vseh občin- 
skih kandidacijskih konferenc.« 

7. č!en 

7. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»V predlogu republiške kandidacijske kon- 
ference mora biti določen kandidat za pred- 
sednika Predsedstva republike in lista šestih 
kandidatov za člane Predsedstva republike.« 

8. č!en 

9. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Republiška kandidacijska konferenca 
pošlje predlog iz 7. člena zakona republiški 
voliini komisiji najmanj 15 dni pred dnevom 
glasovanja v občinskih skupščinah. Predlogu 
je treba priložiti zapisnik o glasovanju na seji 
kandidacijske konference ter izjave kandida- 
tov, da sprejmejo kandidaturo. 

Republiška volilna komisija ugotovi, ali je 
bil predlog sestavljen v skladu z zakonom.« 

9. člen 

10. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Če republiška volilna komisija ugotovi, da 
predlog ni sestavljen v skladu z določbami 
tega zakona, ga zavrne in pošlje sklep o zavr- 
nitvi republiški kandidacijski konferenci. Novi 
predlog je treba vložiti najpozneje sedem dni 
potem, ko je bil prvotni predlog zavrnjen. 

Če zaradi postopka določanja kandidatov 
oziroma preizkusa novega predloga ni mogo- 
če opraviti glasovanja v roku določenem v 
razpisu, se opravi glasovanje najpozneje se- 
dem dni po tem, ko republiška volilna komisi- 
ja ugotovi, da je novi predlog v skladu z zako- 
nom. 

Glasovanje iz prejšnjega odstavka razpiše 
republiška volilna komisija.. 

10. člen 

11. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Če republiška volilna komisija ugotovi, da 
je predlog sestavljen v skladu z zakonom, ga 
takoj pošlje vsem občinskim skupščinam.« 

11. člen 

12. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»O kandidatu'za predsednika in o kandida- 
tih za člane Predsedstva republike glasujejo 
občinske skupščine na skupni seji zbora 
združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in 
družbenopolitičnega zbora.« 

12. člen 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni in do- 
polni tako, da se glasi: 

»Skupno sejo za glasovanje o kandidatu za 
predsednika in o kandidatih za člane Pred- 
sedstva republike skliče predsednik občinske 
skupščine najpozneje pet dni pred dnevom 
glasovanja.« 

13. člen 

Drugi odstavek 17. člena se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi: 

»Glasovnica za izvolitev predsednika Pred- 
sedstva republike obsega: 

1. označbo občinske skupščine; 
2. označbo, da se glasuje za izvolitev pred- 

sednika Predsedstva republike; 
3. ime in priimek kandidata za predsednika 

Predsedstva republike«. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Glasovnica za izvolitev članov Predsed- 

stva republike obsega: 
1. označbo občinske skupščine; 
2. označbo, da se glasuje za izvolitev članov 

Predsedstva republike; 
3. ime in priimek vseh kandidatov iz predlo- 

ga liste kandidatov za člane Predsedstva re- 
publike v vrstnem redu kot so navedeni na 
listi.« 

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo četr- 
ti, peti in šesti odstavek. 

14. člen 

Drugi odstavek 18. člena se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi: 

»Delegat glasuje tako, da na vsaki glasovni- 
ci obkroži besedi »glasujem za« ali besedi 
»glasujem proti«. 

15. čien 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni in do- 
polni tako, da se glasi: 

»Po končanem glasovanju ugotovi predse- 
dujoči izid glasovanja za izvolitev predsedni- 
ka in članov Predsedstva republike. Izid gla- 
sovanja ugotovi tako, da najprej ugotovi števi- 
lo delegatov vsakega izmed zborov občinske 
skupščine in koliko jih je bilo od vsakega 
zbora navzočih na skupni seji; število delega- 
tov, ki so glasovali: koliko giasov je bilo odda- 
nih za kandidata za predsednika Predsedstva 

priloga poročevalca 



republike in koliko proti; koliko glasov je bilo 
oddanih za kandidate za člane Predsedstva 
republike in koliko proti ter koliko glasovnic 
je neveljavnih.« 

16. člen 
Drugi odstavek 20. člena se spremeni in 

dopolni tako, da se glasi: 
»Zapisnik obsega zlasti: dan in uro začetka 

in konca skupne seje ter kraj, kjer je bila 
skupna seja: števiio delegatov vsakega izmed 
zborov občinske skupščine; koliko jih je bilo 
od vsakega, zbora navzočih na skupni seji: 
število delegatov, ki so glasovali; koliko gla- 
sov je bilo oddanih za kandidata za predse- 
dnika Predsedstva republike in koliko proti; 
koliko glasov je bilo oddanih za kandidate za 
člane Predsedstva republike in koliko proti; 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih'; potek 
glasovanja in vse okoliščine, ki so pomembne 
za glasovanje, kakor tudi morebitne ugovore 
delegatov glede pravilnosti glasovanja ter 
uro, ko je biio glasovanje končano.« 

17. člen 
22. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Občinska volilna komisija ugotovi na pod- 

Jagi volilnih spisov dokončni izid glasovanjaV 
občinski skupščini.« 

18. člen 
23. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Kandidat za predsednika Predsedstva re- 

publike in kandidati za člane Predsedstva re- 
publike so v občinski skupščini izvoljeni, če 
so dobili večino glasov vseh delegatov v ob- 
činski skupščini.« 

19. čien 
V prvem odstavku 24. člena se 4., 5. in 6. 

točka spremenijo in,, dopolnijo tako,- da se ' 
glasijo: 

4. koliko glasov je bilo oddanih za kandida- 
ta za predsednika Predsedstva republike ozi- 
roma za kandidate za člane Predsedstva re- 
publike in koliko proti; 

5. število neveljavnih glasovnic za kandida- 
ta za predsednika Predsedstva republike ozi- 
roma za kandidate za člane Predsedstva re- 
publike; 

6. ugotovitev občinske volilne komisije ali 
so bili kandidat za predsednika Predsedstva 
republike in kandidati za člane Predsedstva 
republike v občinski skupščini izvoljeni.« 

20. člen 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni in do- 

polni tako, da se glasi: 
»Občinska voliina komisija pošlje takoj po 

glasovanju v občinski skupščini zapisnik o 
ugotovitvi izida glasovanja republiški volilni 
komisiji.« 

21. člen 
V 26. členu se besedi »članov predsedstva« 

nadomestita z besedami: 
»predsednika in članov Predsedstva repu- 

blike.« 

22. člen 
27. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Predsednik in člani Predsedstva republike 

so izvoljeni, če. so dobili večino glasov vseh 
delegatov v dveh tretjinah občinskih skupščin 
in skupščin skupnosti občin kot posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti.« 

j 

23. člen 
Prvi odstavek 28. člena se spremeni in do- 

polni tako, da se glasi: 
»Če predsednik oziroma člani Predsedstva 

republike niso bili izvoljeni, se opravijo po- 
novne volitve predsednika oziroma članov 
Predsedstva republike«. 

24. člen 
V prvem odstavku 30. člena se na začetku 

dodata besedi »Predsednik oziroma«. 
V drugem odstavku se za besedo »odpo- 

klic« dodata besedi »predsednika oziroma«. 

25. člen 
V prvem odstavku 31. člena se za besedo 

»odpoklic« dodata besedi »predsednika ozi- 
roma«. 

V drugem odstavku se na začetku dodata 
besedi »Predsednik oziroma«. 

26. člen 
32. člen se črta. 

27. č!en 
33. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Podrobnejše določbe o postopku kandidi- 

ranja, o določitvi predloga kandidata za pred- 
sednika Predsedstva republike in liste šestih 
kandidatov za člane Predsedstva republike 
ter o predlaganju odpoklica predsednika ozi- 
roma članov Predsedstva republike predpiše 
Republiška konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije z volilnim pravil- 
nikom.« 

' ' « 
28. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije iz 
leta 1974 je uredil način volitev in odpoklica predsednika in 
članov Predsedstva republike na podlagi določb 383. člena 
Ustave SR Slovenije, v katere posega amandma IV k Ustavi SR 
Slovenije. Amandma IV k Ustavi SR Slovenije skrajšuje man- 
datno dobo predsednika Predsedstva republike od štirih na 
dve leti. Predsednik Predsedstva republike je lahko, tako kot 
člani Predsedstva republike, največ dvakrat zaporedoma izvo- 
ljen za to funkcijo. Načela kandidacijskega postopka ter način 
volitev in odpoklica za člane Predsedstva republike so z 
zakonom že ustrezno urejeni. Posebej so v osnutku urejena 
načela kandidacijskega postopka ter volitve predsednika 
Predsedstva republike. 

V osnutku zakona so opuščene vse tiste določbe, ki pome- 
nijo ponavljanje ustavnih določb, zato sta bistveno spreme- 
njena 1. in 2. člen zakona. 

Kandidacijski postopki izvolitve predsednika republike soy 
osnutku zakona urejeni tako, da se ob volitvah članov Pred- 
sedstva republike za štiri leta posebej voli predsednik Pred- 
sedstva in sicer za dve leti. Ker je mandatna doba predsednika 
Predsedstva republike skrajšana na dve leti, bodo skupščine 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti volile ob 
splošnih volitvah predsednika Predsedstva republike za dve 
leti in šest članov Predsedstva republike za štiri leta, po 
preteku dveh let pa bodo volile le predsednika Predsedstva 
republike. Republiška kandidacijska konferenca bo določila 
posebej kandidata za predsednika Predsedstva republike, ki 

se voli za dve leti in posebej listo šestih kandidatov za člane 
Predsedstva republike, ki se volijo za štiri leta <6., 7., 9., 10. in 
11. člen zakona). 

Glede na to, da osnutek posebej ureja volitve ter odpoklic 
predsednika Predsedstva republike, so ustrezno vsebinsko 
spremenjene oziroma dopolnjene določbe 2., 3., 5., 12., 13., 
17., 19., 20., 23., 24. in 27. člena zakona. Postopek in način 
volitev v skupščinah občin in skupščinah posebnih družbeno- 
političnih skupnosti je urejen tako, da delegati posebej glasu- 
jejo o kandidatu za predsednika Predsedstva republike in 
posebej o kandidatih za člane Predsedstva republike. Tudi 
volilni rezultati se ugotavljajo ločeno. _ 

V zvezi z nadomestnimi volitvami je črtan 32. člen, ki se 
sklicuje na 137. do 140. člen zakona o volitvah delegacij in 
delegiranja delegatov v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti iz leta 1974, ki je nehal veljati že v letu 1977. Določbe o 
nadomestnih volitvah članov Predsedstva republike v 4. členu 
zakona so dopolnjene z določbami o nadomestnih volitvah 
predsednika Predsedstva, glede drugih vprašanj v zvezi z 
nadomestnimi volitvami pa se lahko neposredno uporabljajo 
določbe tega zakona o kandidiranju in volitvah predsednika 
in članov Predsedstva republike. 

V sedanjem zakonu ni določen rok, v katerem morajo ob- 
činske volilne komisije poslati republiški volilni komisiji zapi- 
snik o ugotovitvi izida glasovanja, zato je dopolnjen 25. člen 
zakona. 

Ostale predlagane spremembe in dopolnitve zakona so 
redakcijske narave. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

določitvi okolišev in števila delegatsk»n 

mest po dejavnostih in okoliših za Zbor 

združenega dela Skupščine SR Slovenije 

(ESA-679)     

POVZETEK 
Delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije je urejeno z zako- 
nom o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, ki je bil sprejet v 
mesecu decembru 1977 skupaj z ostalimi volilnimi zakoni. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega 
dela dne 27. marca 1981 ter Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 25. marca 1981 sprejela predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije in naložila predlagatelju, da pripravi osnutek 
zakona ter pri tem upošteva pripombe, mnenja in predloge 
dane v razpravah na sejah zborov in v delovnih telesih 
skupščine in zborov. Predlagatelj je pri pripravi osnutka 
zakona proučil vse te pripombe, mnenja in predloge. 

Pri pripravi predloga za izdajo zakona so bile izrazene 
nekatere pobude za oblikovanje delegatskih okolišev, kjer 
naj bi bolj prevladovalo medobčinsko oziroma regionalno 

povezovanje občin. Vendar je bilo v večini razprav opozor- 
jeno, da bi na takih izhodiščih grajen zakon utegnil pov- 
zročiti zapiranje združenega dola v občinske in regionalne 
meie Take rešitve bi hkrati pomenile, da bi se v Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slovenije izražali predv- 
sem interesi posameznih občin, kar bi v osnovi spremi- 
njalo ustavno vlogo zbora združenega dela. 

V zboru združenega dela kot v zboru delegatov delovnih 
ljudi v organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in delovnih skupnostih se morajo v 
skladu z ustavo izražati predvsem skupni interesi združe- 
nega dela oziroma njihovih posameznih področij pri pove- 
zovanju na podlagi dohodka in v celoti odnosov družbene 
reprodukcije, pa tudi povezovanje gospodarstva z drugimi 
področji združenega dela. Upoštevati pa je potrebno tudi, 
da se dohodkovno povezovanje združenega dela ne ome- 
juje v občinska in regionalna območja, saj se organizacije 
združenega dela povezujejo tudi z združenim delom v 
drugih republikah in pokrajinah. Na teh načelih temeljijo 
tudi rešitve v zakonu o volitvah in delegiranju v skupščine 
zato jim mora slediti tudi predlagani zakon. 

Po določbah o načinu delegiranja v Zbor združenega 

priloga poročevalca 
5 



dela Skupščine SR Slovenije, ki jih vsebuje zakon o voli- 
tvah in delegiranju v skupščine, se delegatska mesta v 
Zboru združenega dela delijo na posamezna področja (ki 
jih je sedem) glede na število delovnih ljudi; v kmetijski, 
obrtni in podobnih dejavnosti pa še glede na udeležbo 
delovnih ljudi, ki delajo s sredstvi, na katerih ima kdo 
pravico, pri ustvarjanju družbenega proizvoda. 

Na podlagi podatkov o številu delovnih ljudi po posa- 
meznih dejavnostih in o udeležbi pri ustvarjanju družbe- 
nega proizvoda, je zakon iz leta 1977 zadržal osnovno 
delitev delegatskih mest po področjih, kot jo je določil 
zakon iz leta 1974. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da bi po številu delovnih 
ljudi moralo gospodarsko področje dobiti 102 delegatski 
mesti. Zaradi zagotovitve ustrezne zastopanosti delovnih 
ljudi s področja družbenih dejavnosti v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije je bilo takrat gospodarskemu 
področju odvzetih 12 delegatskih mest, ki so bila dode- 
ljena prosvetno-kulturnem u oziroma socialno-zdravstve- 
tfemu področju. Z vključitvijo skupščin samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti v 
skupščinski sistem kot četrtih zborov je odpadel razlog za 
odstopanje od ustavnih in zakonskih opredelitev, da se 
vsakemu področju združenega dela določi število delegat- 
skih mest glede na število delovnih ljudi. Predlagano je, da 
se spremeni število delegatskih mest za gospodarsko po- 
dročje ter za prosvetno-kulturno oz. socialno-zdravstveno 
področje. V združenem delu je bilo v SR Sloveniji ob 
koncu leta 1980 zaposlenih skupaj 748.395 delovnih ljudi 
od tega: 
- v gospodarstvu 657.439 delovnih ljudi 
- na prosvetno-kulturnem področju 44.978 delovnih ljudi 
- na socialno-zdravstvenem področju 45.498 delovnih 
ljudi. 
„ P^ delegatskih mest v Zboru združenega dela Skup- ščine SR Slovenije pripada tem področjem skupaj 121 
delegatskih mest od tega, upoštevajoč število delovnih 
ljudi: 
- področju gospodarstva 105 delegatskih mest (doslej 
90), 
- prosvetno-kulturnem področju 8 delegatskih mest (do- 
slej 18), 
- socialno-zdravstvenem področju 8 delegatskih mest 
(doslej 13). 

. Ta sprememba narekuje tudi spremembe pri določanju 
števila in obsegu delegatskih okolišev na teh področjih 
združenega dela. 

Glede na dane pobude in ugotovljene možnosti za preo- 
blikovanje delegatskih okolišev osnutek zakona upošteva 
le tiste spremembe, ki so utemeljene zaradi sprememb v 
številu delovnih ljudi na posameznih področjih in zaradi 
utemeljenega razdruževanja sedanjih delegatskih okolišev 
na področju gospodarstva, kjer se povečuje število dele- 
gatskih okolišev od 39 na 57 okolišev. Zaradi predlaga- 
nega povečanja števila delegatskih mest na tem področju 
na 105 naj bi uporabili pri določanju delegatskih okolišev 
naslednje kriterije: 

1. da se določi samostojni delegatski okoliš in eno 
delegatsko mesto tistim občinam, kjer število delovnih 
ljudi v gospodarstvu presega polovico količnika za eno 
delegatsko mesto (količnik za področje gospodarstva 
znaša 6.260 delavcev•); 

2. da se preostala delegatska mesta (skupaj 12) ki 
ostanejo po razdelitvi, upoštevajoč količnik, dodelijo ti- 
stim občinam, ki imajo največji ostanek delovnih ljudi. 

Po prvem kriteriju je v osnutku zakona določenih 23 
delegatskih okolišev z enim delegatskim mestom, po dru- 
gem kriteriju pa je razdeljenih 12 delegatskih mest. Le 
osem občin po tem predlogu ne bi imelo samostojnega 
delegatskega okoliša na področju gospodarstva in so 
združene z občinami, s katerimi so že doslej oblikovala 
skupen delegatski okoliš. 

Zaradi zmanjšanja števila delegatskih mest na pro- 
svetno-kulturnem in socialno-zdravstvenem področju bi 
se število delegatskih okolišev na teh področjih zmanjšalo 
od 10 na 6, upoštevajoč pri tem regionalno povezanost 
občin. 

Na kmetijskem področju je predlagana ustanovitev še 
enega delegatskega okoliša v podravski regiji. V tej regiji 
bi bila dva okoliša, kjer bi nove mariborske občine in 
občine Lenart imele eno delegatsko mesto, občine Ormož 
Ptuj in Slovenska Bistrica pa dve delegatski mesti. S tem 
bi na tem področju bilo 11 okolišev. Na ostalih področjih 
niso predvidene spremembe, razen spremembe v zvezi z 
ustanovitvijo šestih mariborskih občin. 

S predlaganimi spremembami naj bi se število delegat- 
skih okolišev povečalo za 11 in sicer od 79 na 90 okolišev. 

OPOMBE: 1. člen 

V 1. členu zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 24/77) se v drugem odstavku v 1. 
točki prva, druga in tretja alinea spremenijo 
tako, da se glasijo: 

»- z gospodarskega področja - za 105 de- 
legatskih mest; 
- s prosvetno-kulturnega področja - za 8 de- 
legatskih mest; 

- s socialno-zdravstvenega področja-za 8 
delegatskih mest;« 

2. člen 
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
"Za delegiranje delegatov za v Zbor združe- 

nega dela z gospodarskega področja se 
ozemlje SR Slovenije razdeli na 57 okolišev, ki 
imajo naslednje število delegatskih mest: 

1. okoliš občine Ajdovščina ima eno dele- 
gatsko mesto, 

2. okoliš občine Brežice ima eno delegat- 
sko mesto, 

3. okoliš občine Celje ima pet delegatskih 
mest, 

4. okoliš občine Cerknica ima eno delegat- 
sko mesto, 

5. okoliš obgine Črnomelj in Metlika ima 
eno delegatsko mesto, 

6. okoliš občine Domžale ima eno delegat- 
sko mesto, 

7. okoliš občine Gornja Radgona ima eno 
delegatsko mesto, 

8. okoliš občine Grosuplje ima eno delegat- 
sko mesto, 

9. okoliš občine Hrastnik ima eno delegat- 
sko mesto, 

10. okoliš občine Idrija ima eno delegatsko 
mesto, 

11. okoliš občine Ilirska Bistrica ima eno 
delegatsko mesto, 

12. okoliš občine Izola ima eno delegatsko 
mesto, 

13. okoliš občine Jesenice ima dve delegat- 
ski mesti, 

14. okoliš občine Kamnik ima eno delegat- 
sko mesto, 

15. okoliš občine Kočevje in Ribnica ima 
dve delegatski mesti, 
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16. okoliš občine Koper ima dve delegatski 
mesti, 

17. okoliš občine Kranj ima štiri delegatska 
mesta, 

18. okoliš občine Krško ima eno delegatsko 
mesto, 

19. okoliš občine Laško ima eno delegatsko 
mesto, 

20. okoliš občine Lendava ima eno delegat- 
sko mesto, 

21. okoiiš občine Litija ima eno delegatsko 
mesto, 

22. okoliš občine Ljubljana Bežigrad ima 
štiri delegatska mesta, 

23. okoliš občine Ljubljana Center ima se- 
dem delegatskih mest, 

24. okoliš občine Ljubljana Moste-Polje ima 
štiri delegatska mesta, 

25. okoliš občine Ljubljana Šiška ima pet 
delegatskih mest, 

26. okoliš občine Ljubljana Vič-Rudnik ima 
dve delegatski mesti, 

27. okoliš občine Ljutomer ima eno dele- 
gatsko mesto, 

28. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica in 
Maribor Pobrežje ima tri delegatska mesta, 

29. okoliš občine Maribor Rotovž ima štiri 
delegatska mesta, 

30. okoliš občine Maribor Ruše ima eno 
delegatsko mesto, 

31. okoliš občine Maribor Tabor ima tri de- 
legatska mesta, 

32. okoliš občine Maribor Tezno ima tri 
delegatska mesta, 

33. okoliš občine Mozirje ima eno delegat- 
sko mesto, 

34. okoliš občine Murska Sobota ima dve 
delegatski mesti, 

35. okoliš občine Nova Gorica ima tri dele- 
gatska mesta, 

36. okoliš občine Novo mesto ima tri dele- 
gatska mesta, 

37. okoliš občine Piran ima eno delegatsko 
mesto, 

38. okoliš občine Postojna ima eno delegat- 
sko mesto, 

39. okoliš občin Ormož in Ptuj ima tri dele- 
gatska mesta, 

40. okoliš občine Radlje ob Dravi ima eno 
delegatsko mesto, 

41. okoliš občine Radovljica ima dve dele- 
gatski mesti, 

42. okoliš občine Ravne na Koroškem ima 
dve delegatski mesti, 

43. okoliš občine Sevnica ima eno delegat- 
sko mesto, 

44. okoliš občine Sežana ima eno delegat- 
sko mesto, 

45. okoliš občine Dravograd in Slovenj Gra- 
dec ima eno delegatsko mesto, 

46. okoliš občine Slovenska Bistrica ima 
eno delegatsko mesto, 

47. okoliš občine Slovenske Konjice ima 
eno delegatsko mesto, 

48. okoliš občine Škofja Loka ima dve dele- 
gatski mesti, 

49. okoliš občin Šentjur pri Celju in Šmarje 
pri Jelšah ima eno delegatsko mesto, 

50. okoliš občine Tolmin ima eno delegat- 
sko mesto, 

51. okoliš občine Trbovlje ima eno delegat- 
sko mesto, 

52. okoliš občine Trebnje ima eno delegat- 
sko mesto, 

53. okoliš občine Tržič ima eno delegatsko 
mesto, 

54. okoliš občine Velenje ima tri delegatska 
mesta 

55. okoliš občine Logatec in Vrhnika ima 
eno delegatsko mesto, 

56. okoliš občine Zagorje ima eno delegat- 
sko mesto, 

57. okoliš občine Žalec ima eno delegatsko 
mesto.« 

3. člen 

3. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Za delegiranje delegatov v Zbor združene- 
ga dela s prosvetno-kulturnega področja se 
ozemlje SR Slovenije razdeli na šest okolišev, 
ki imajo naslednje število delegatskih mest: 

1. okoliš občine Ljubljana Center ima dve 
delegatski mesti, 

2. okoliš občin Ljubljana Bežigrad, Ljublja- 
na Šiška, Domžale, Kamnik, Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Škofja Loka in Tržič ima eno dele- 
gatsko mesto, 

3. okoliš občin Ljubljana Moste-Polje, Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, Cerknica, Grosuplje, Litija, 
Kočevje, Ribnica, Logatec, Vrhnika, Novo me- 
sto, Črnomelj, Metlika in Trebnje ima eno 
delegatsko mesto, 

4. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, 
Idrija, Tolmin, Ilirska Bistrica, Postojna, Ko- 
per, Izola, Piran in Sežana ima eno delegatsko 
mesto, 

5. okoliš občin Celje, Laško, Mozirje, Slo- 
venske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri 
Jelšah, Velenje, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Za- 
gorje, Brežice, Krško in Sevnica ima eno dele- 
gatsko mesto, 

6. okoliš občin Maribor Pesnica, Maribor 
Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Ma- 
ribor Tabor, Maribor Tezno, Lenart, Ormož, 
Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Gor- 
nja Radgona, Lendava, Ljutomer, Slovenj 
Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi in Ravne 
na Koroškem ima dve delegatski mesti.« 

4. člen 

4. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Za delegiranje delegatov v Zbor združene- 
ga dela s socialno-zdravstvenega področja se 
ozemlje SR Slovenije razdeli na šest okolišev, 
ki imajo naslednje število delegatskih mest. 

1. okoliš občine Ljubljana Center ima eno 
delegatsko mesto, 

2. okoliš občine Ljubljana Bežigrad, Ljub- 
ljana Šiška, Domžale, Kamnik, Kranj, Jeseni- 
ce, Radovljca, Škofja Loka in Tržič ima eno 
delegatsko mesto, . 

3. okoliš občin Ljubljana Moste-Polje, Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, Cerknica, Grosuplje, Litija, 
Kočevje, Ribnica, Logatec, Vrhnika, Novo me- 
sto, Črnomelj, Metlika in Trebnje ima eno 
delegatsko mesto, 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 4. okoliš občin Nova Gorica, Ajdovščina, 
Idrija, Tolmin, Ilirska Bistrica, Postojna, Ko- 
per, Izola, Piran in Sežana ima eno delegatsko 
mesto, 

5. okoliš občin Celje, Laško, Mozirje, Slo- 
venske Konjice, Šentjur pri Celja, Šmarje pri 
Jelšah, Velenje, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Za- 
gorje, Brežice, Krško in Sevnica ima dve dele- 
gatski mesti, 

6. okoliš občin Maribor Pesnica, Maribor 
Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Ma- 
ribor Tabor, Maribor Tezno, Lenart, Ormož, 
Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Gor- 
nja Radgona, Lendava, Ljutomer, Slovenj 
Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi in Ravne 
na Koroškem ima dve delegatski mesti.« 

5. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku številka 

»10« nadomesti s številko »11«. 
5. točka v tem členu se spremeni tako, da se 

glasi: 

»5. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica, 
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž Maribor 
Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno ima 
eno delegatsko mesto.« 

Doda se nova 6. točka, ki se glasi: 
»6. okoliš občin Ormož, Ptuj in Slovenska 

Bistrica ima dve delegatski mesti.« 
Dosedanje točke 6., 7., 8., 9. in 10. postane- 

jo 7., 8., 9., 10. in 11. točka. 

6. člen 
V 6. členu se v 5. točki in v 7. členu v 4. točki 

beseda »Maribor« nadomesti z besedami 
»Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor 
Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Mari- 
bor Tezno.« 

7. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
dne 27. marca 1981 ter Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 25. marca 1981 sprejela predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in naložila predlaga- 
telju, da pripravi osnutek zakona ter pr{ tem upošteva pri- 
pombe, mnenja in predloge, dane v razpravah na sejah zborov 
in v delovnih telesih skupščine in zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona proučil vse pri- 
pombe, mnenja in predloge. Pri pripravi predloga za izdajo 
zakona so bile izražene nekatere pobude za oblikovanje dele- 
gatskih okolišev, kjer naj bi bolj prevladovalo medobčinsko 
oziroma regionalno povezovanje občin. Vendar je bilo v večini 
razprav opozorjeno, da bi na takih izhodiščih grajen zakon 
utegnil povzročiti zapiranje združenega dela v občinske in 
regionalne meje. Take rešitve bi hkrati pomenile, da bi se v 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije izražali 
predvsem interesi posameznih občin, kar bi v osnovi spremi- 
njalo ustavno vlogo zbora združenega dela. V zboru združe- 
nega dela kot zboru delegatov delovnih ljudi v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
delovnih skupnostih se morajo v skladu z ustavo izražati pred- 
vsem skupni interesi združenega dela oziroma njegovih posa- 
meznih področij pri povezovanju na podlagi dohodka in v 
celoti odnosov družbene reprodukcije, pa tudi povezovanje 
gospodarstva z drugimi področji združenega dela. Upoštevati 
pa je potrebno tudi, da se dohodkovno povezovanje združe- 
nega dela ne omejuje v občinska in regionalna območja, saj 
se organizacije združenega dela povezujejo tudi z združenim 
delom v drugih republikah in pokrajinah. Na teh načelih 
temeljijo tudi rešitve v zakonu o volitvah in delegiranju v 
skupščine, zato jim mora slediti tudi predlagani zakon. 

Po določbah o načinu delegiranja v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, ki jih vsebuje zakon o volitvah in 
delegiranju v skupščine, se delegatska mesta v Zboru združe- 
nega dela delijo na posamezna področja (ki jih je sedem) 
glede na število delovnih ljudi; v kmetijski, obrtni in podobnih 
dejavnostih pa še glede na udeležbo delovnih ljudi, ki delajo s 
sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico, pri ustvarjanju 
družbenega proizvoda. 

Na podlagi podatkov o številu delovnih ljudi po posameznih 
dejavnostih in o udeležbi pri ustvarjanju družbenega proi- 
zvoda je zakon iz leta 1977 zadržal osnovno delitev delegat- 
skih mest po področjih, kot jo je določil že zakon iz leta 1974. 
Tako je bilo za posamezna področja oziroma dejavnosti dolo- 
čeno naslednje število okolišev in delegatskih mest: 

- gospodarsko področje - 39 okolišev z 90 delegatskimi 
mesti, 

- prosvetno-kulturno področje - 10 okolišev z 18 delegat- 
skimi mesti 

- socialno-zdravstveno področje - 10 okolišev s 13 dele- 
gatskimi mesti, 

- kmetijska dejavnost - 10 okolišev z 18 delegatskimi me- 
sti, 

- obrtna in podobne dejavnosti - pet okolišev s petimi 
delegatskimi mesti, 

- delovne skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev ter druge delovne skupnosti, ki niso 
organizacije združenega dela - štiri okoliše s petimi delegat- 
skimi mesti, 

- aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oborože- 
nih silah SFR Jugoslavije — en okoliš z enim delegatskim 
mestom. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da bi po številu delovnih ljudi 
moralo gospodarsko področje dobiti 102 delegatski mesti. 
Zaradi zagotovitve ustrezne zastopanosti delovnih ljudi s po- 
dročja družbenih dejavnosti v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je bilo takrat gospodarskemu področju 
odvzetih 12 delegatskih mest, ki so bila dodeljena prosvetno- 
kulturnemu oziroma socialno-zdravstvenemu področju. Zato 
bo potrebno ponovno oceniti, aH in koliko delegatskih mest je 
potrebno gospodarstvu odvzeti zato, da bi zagotovili moč- 
nejšo zastopanost omenjenih dveh področij. Predlagatelj 
meni, da je z vključitvijo skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti skupščinski si- 
stem kot četrtih zborov, odpadel razlog za odstopanje od 
ustavnih in zakonskih opredelitev. 

Predlagatelj zato predlaga, da se spremenijo določbe v 1. 
členu zakona tako, da se glede na število delovnih ljudi 
spremeni število delegatskih mest za gospodarsko področje 
ter za prosvetno-kulturno oziroma socialno-zdravstveno po- 
dročje. V združenem delu je bilo v SR Sloveniji ob koncu leta 
1980 zaposlenih skupaj 748.395 delovnih ljudi od tega 
- v gospodarstvu 657.439 delovnih ljudi 
- na prosvetno-kulturnem področju 44.978 delovnih ljudi 
- na socialno-zdravstvenem področju 45.498 delovnih 

ljudi. 
Od 150 delegatskih mest v Zboru združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije pripada tem področjem skupaj 121 dele- 
gatskih mest od tega, upoštevajoč število delovnih ljudi: 

- področju gospodarstva 105 delegatskih mest (doslej 90)- 
- prosvetno-kulturnem področju 8 delegatskih mest (do- 
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- socialno-zdravstvenem področju 8 delegatskih mest (do- 
slej 13). 

Ta sprememba narekuje tudi spremembe pri določanju 
števila in obsega delegatskih okolišev na teh področjih zdru- 
ženega dela. 

Že z zakonom iz leta 1977 je bilo v primerjavi z zakonom iz 
leta 1974 povečano število okolišev, ker je bilo ocenjeno, da 
so nekateri okoliši preveliki in je zaradi tega prihajalo do težav 
pri sestavljanju skupin delegatov. Tako zakon iz leta 1977 
ustvarja ugodnejše pogoje za povezavo delegatov v skupščini 
Socialistične republike Slovenije z zbori združenega dela 
občinskih skupščin s tem, da se je povečalo število delegat- 
skih okolišev na posameznih področjih in zmanjšalo število 
občin, ki oblikujejo skupine delegatov za pošiljanje delegatov 
v Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Vendar so tudi v razpravi na zborih pri obravnavi 
predloga za izdajo zakona bili dani predlogi po nadaljnji 
delitvi okolišev na posameznih področjih oziroma dejavnosti, 
predvsem na področju gospodarstva. 

Glede na dane pobude in ugotovljene možnosti za preobli- 
kovanje delegatskih okolišev osnutek zakona upošteva le tiste 
spremembe, ki so utemeljene zaradi sprememb v številu de- 
lovnih ljudi na posameznih področjih in zaradi utemeljenega 
razdruževanja sedanjih delegatskih okolišev na področju go- 
spodarstva, kjer se povečuje število delegatskih okolišev od 
39 na 57 okolišev. Zaradi predlaganega povečanja števila 
delegatskih mest na tem področju na 105 naj bi uporabili pri 
določanju delegatskih okolišev naslednje kriterije: 

1. da se določi samostojni delegatski okoliš in eno dele- 
gatsko mesto tistim občinam, kjer število delovnih ljudi v 

gospodarstvu presega polovico količnika za eno delegatsko 
mesto (količnik za področje gospodarstva znaša 6260 delav- 
cev); 

2. da se preostala delegatska mesta (skupaj 12), ki ostanejo 
po razdelitvi, upoštevajoč količnik, dodelijo tistim občinam, ki 
imajo največji ostanek delovnih ljudi. 

Po prvem kriteriju je v osnutku zakona določenih 23 dele- 
gatskih okolišev z enim delegatskim mestom, po drugem 
kriteriju pa je razdeljenih 12 delegatskih mest. Le osem obcm 
po tem predlogu ne bi imelo samostojnega delegatskega 
okoliša na področju gospodarstva in so združene z občinam7, 
s katerimi so že doslej oblikovale skupen delegatski okoliš (2. 
člen osnutka). 

Zaradi zmanjšanja števila delegatskih mest na prosvetno- 
kulturnem in socialno-zdravstvenem področju bi se število 
delegatskih okolišev na teh področjih zmanjšalo od 10 na 6, 
upoštevajoč pri tem regionalno povezanost obcm (3. in 4. člen 
osnutka). 

Na kmetijskem področju (5. člen osnutka) je predlagana 
ustanovitev še enega delegatskega okoliša v podravski regiir 
\j tej regiji bi bila dva okoliša, kjer bi nove mariborske občine 
in občina Lenart imele eno delegatsko mesto, občine Ormož, 
Ptuj in Slovenska Bistrica pa dve delegatski mesf/. S fem bi na 
tem področju bilo 11 okolišev. Na ostalih področjih (6. in 7. 
člen zakona) niso predvidene spremembe razen spremembe 
v zvezi z ustanovitvijo šestih mariborskih obcm (6. c,en 

°SS predlaganimi spremembami naj bi se število delegatskih 
okolišev povečalo za 11 in sicer od 79 na 90 okolišev. 

POROČILO 

o uresničevanju družben© usmeritve 

razporejanja dohodka pri oblikovanju 

sredstev za osebne dohodke (po 

periodičnem obračunu za L polletje 1981) 

(ESA-827) _____ 

/. UVOD 
Z resolucijo o družbenoekonomski politiki in ra- 

zvoju SR Slovenije je za leto 1981 bila na področju 
oblikovanja in' razporejanja dohodka v gospodar- 
stvu postavljena kot ena izmed osnovnih nalog za- 
gotovitev skladnejših razmerij nad blagovnimi in 
kupnimi skladi, zaostajanje vseh vrst porabe za 
rastjo dohodka, zato da bi se krepila materialna 
osnova združenega dela. 

Sredstva v organizacijah združenega dela mate- 
rialne proizvodnje v Sloveniji naj bi naraščala za 5% 
počasneje od rasti dohodka. Osebni dohodki na 
zaposlenega v dejavnostih izven materialne proi- 
zvodnje pa naj bi naraščali v skladu z rastjo pov- 
prečnih osebnih dohodkov delavcev v materialni 
proizvodnji v ustrezni družbenopolitični skupnosti, 
vendar y masi največ do rasti sredstev za osebne 
dohodke v materialni proizvodnji. 

Da bi konkretneje opredelili naloge iz resolucije 

so Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
občinskih skupščin, Republiški svet Zveze sindika- 
tov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
sprejeli Dogovor o uresničevanju družbene usmeri- 
tve razporejanja dohodka v letu 1981, ki je selek- 
tivno razdelal resolucijsko usmeritev ter opredelil 
naloge udeležencev za njegovo izvajanje. 

Doseženi rezultati v prvem trimesečju 1981 pa so 
spričo znatno višje ravni cen ter višjega porasta 
dohodka kot je predvidevala resolucija (22,5%) na- 
rekovali med letom spremembo in dopolnitev dogo- 
vora. 

Predložena informacija daje zato v okviru razpo- 
ložljivih podatkov Službe družbenega knjigovod- 
stva po periodičnih obračunih za prvo polletje 1981 
osnovne tendence o opravljeni razporeditvi do- 
hodka v materialni proizvodnji, gibanja osebnih do- 
hodkov ter izplačilih za namene skupne porabe 
delavcev v temeljni organizaciji. 

priloga poročevalca 
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II. RAZPOREJANJE DOHODKA, 
ČISTEGA DOHODKA IN GIBANJE 
OSEBNIH DOHODKOV 

1. Globalna ocena uresničevanja družbene 
usmeritve razporejanja dohodka 

a) Organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
SR Slovenije so v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z 
enakim obdobjem lani izkazale po podatkih iz periodičnih 
obračunov naslednje stopnje rasti: 

I—111/81 I—VI/81 

Stopnje rasti v % 
Elementi I—111/1981 I—V11981 

Dohodek 
Čisti dohodek 
Osebni dohodki 
Akumulacija 

I—111/80 
132 
125 
127 
159 

I—VI/80 
133 
126 
130 
150 

Podatki kažejo, da so organizacije združenega dela v prvem 
polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečale dohodek za 33%, sredstva za osebne dohodke za 
30% ter akumulacijo za 50%. Doseženo je 7,6%-no zaostaja- 
nje rasti osebnih dohodkov za rastjo dohodka. Če primerjamo 
rezultate I. trimesečja letos lahko ugotovimo, da je rast aku- 
mulacije ob polletju nižja za 9 indeksnih točk. Vzrok za zao- 
stajanje rasti akumulacije je v glavnem v precejšnji rasti ob- 
veznosti iz dohodka ter nekoliko hitrejšem povečevanju oseb- 
nih dohodkov. 

Delež akumulacije v dohodku se je od lanskega na letošnje 
prvo polletje povečal od 19,8% na 22,2%, vendar pa so ti 
rezultati ob visoki ihflaciji skromni. 

Celotni prihodek v organizacijah združenega dela je pora- 
sel za 40%, kar je pri porastu cen pri proizvajalcih za 51,8% in 
porastu cen na drobno za 48,8%, razmeroma nizek porast. 
Zaradi težav pri preskrbi z uvoženim pa tudi domačim repro- 
dukcijskim materialom, problema likvidnosti in zmanjšanega 
povpraševanja na domačem tržišču, je rast industrijske proi- 
zvodnje nižja kot v preteklem letu, saj je porasla le za 1,1%. 
Bolj kot celotni prihodek so se povečala porabljena sredstva 
(za 42,4%) in so naraščala za 2,4 indeksne točke hitreje od 
celotnega prihodka, kar kaže na upadanje ekonomičnosti v 
poslovanju celotnega gospodarstva. 

Obseg rasti materialnih stroškov kot so dnevnice za služ- 
bena potovanja, nadomestila za prevozne stroške na službe- 
nem potovanju, izdatkov za reprezentanco, izdatkov za avtor- 
ske honorarje, izdatkov po pogodbah o delu in izdatkov za 
reklamo in propagando, ki predstavljajo v strukturi porablje- 
nih sredstev manj kot 2%, se usmerja z aneksom, ki so ga 
sklenili udeleženci družbenega dogovora. 
Tako so npr. povračila za prevpzne stroške na službenem 
potovanju za 2,9% manjša kot v istem obdobju lani, dnevnice 
za službena potovanja so porasle za 9%, izdatki za reprezen- 
tanco za 30,2%, izdatki za avtorske honorarje in izdatki po 
pogodbah o delu za 9,1% ter povračila stroškov za prevoz na 
delo in iz dela za 43,9%. V globalu lahko ocenimo, da so 
organizacije združenega dela v dokajšnji meri spoštovale 
dogovor, saj je rast teh stroškov nižja od rasti celotneaa 
prihodka. V materialne stroške pa je letos prenešen tudi 
pretežen del sredstev za prehrano, ki so jih doslej temeljne 
organizacije združenega dela pokrivale iz sredstev skupne 
porabe. V sktrukturi porabljenih sredstev pa predstavljajo ti 
stroški 0,6%. 

b) Realni osebni dohodki in produktivnost dela 

Po usmeritvah resolucije za letošnje leto naj bi realni osebni 
dohodki na zaposlenega ohranili raven iz leta 1980. Osebni 
dohodki delavcev v drugih organizacijah in skupnostih, kakor 

oset>n' dohodki delavcev v delovnih skupnostih in na 
režijskih delih pa naj bi rasli počasneje od osebnih dohodkov 
v materialni proizvodnji in naj ne bi presegli realne ravni iz 
leta 1980. 

V prvem polletju 1980 kažejo podatki sledeča gibanja oseb- 
nih dohodkov, cen življenjskih potrebščin in produktivnosti 
dela: 

25,7 
14,7 

47,4 
- 0,1 

28,8 
-12,1 

46,4 
1,1 

n . . . I—111/1980 I—VI/1980 Osebni dohodki na 
delavca v gospodarstvu 
- nominalni 
- realni 
Cene življenjskih 
potrebščin 
Industrijska proizvodnja 
Produktivnost dela 
v industriji _q 7 Q 3 

Dosežena gibanja kažejo nekoliko hitrejšo rast osebnih 
dohodkov na delavca v gospodarstvu (za 28,7%) kot je bila v 
prvem trimesečju ter umirjenejšo rast cen življenjskih potreb- 
ščin (46,4%). Realni osebni dohodki so tako v prvih šestih 
mesecih nižji za 12,1% v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
Tendence upadanja realnih osebnih dohodkov se nadaljuje 
seveda z nekoliko manjšo intenzivnostjo. (V prvih sedmih 
mesecih zaostajajo še za 11,3 %). 

Od posameznih področij gospodarstva pa je zabeležen naj- 
večji padec realnih osebnih dohodkov na področju stanovanj- 
skokomunalne dejavnosti za 15,2%, v trgovini za 14,3%, fi- 
nančnih in drugih poslovnih storitvah za 13,4%, v gradbeniš- 
tvu za 13,1%, v negospodarstvu pa je zabeležen največji 
padec na področju zdravstva in socialnega varstva za 15,8%. 

Povprečni realni osebni dohodki na delavca v materialni 
proizvodnji naj bi rasli v skladu s produktivnostjo dela, vendar 
počasneje v dejavnostih, ki pridobivajo dohodek v ugodnejših 
pogojih ter hitreje v dejavnostih s težjimi pogoji dela. 

Porast produktivnosti dela na osnovi fizičnega obsega proi- 
zvodnje je v prvem polletju letos zabeležilo 16 od skupaj 33 
panog v industriji. Vse te panoge izkazujejo znižanje realnih 
osebnih dohodkov pod lansko raven. Nekatere od teh panog 
so kljub težavam pri preskrbovanju s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom uspele povečati produktivnost dela, ven- 
dar pa niso povečale tudi realne vrednosti čistih osebnih 
dohodkov (npr. proizvodnja usnja in krzna izkazuje porast 
produktivnosti za 17,9%, realne osebne dohodke pa znižuje 
za 6,8%, predelava kavčuka porast produktivnosti za 11,4%, 
realne osebne dohodke pa so znižali za 8%, proizvodnja in 
predelava tobaka porast produktivnosti za 3,1%, medtem ko 
so realne osebne dohodke znižali za 16,1%). 

Količinski kazalci rezultatov dela in delovnega prispevka 
delavcev nimajo take veljave, da bi se odrazili v dinamiki 
osebnih dohodkov v sedanjih razmerah v večji meri. 

III. URESNIČEVANJE DRUŽBENE 
USMERITVE RAZPOREJANJA 
DOHODKA V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA MATER3ALNE 
PROIZVODNJE V PRVEM POLLETJU 
1981 

1 V skladu z resolucijo in dogovorom o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981 morajo 
organizacije združenega dela s področja materialne proizvod- 
nje v globalu zagotoviti, da bodo sredstva za osebne dohodke 
letos naraščala za 5% počasneje od rasti dohodka. V posa- 
mezni temeljni organizaciji združenega dela pa je zaostajanje 
rast! sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka lahko 
manjše ali večje od globalne usmeritve, vendar odvisno od 
rasti dohodka, povečane produktivnosti dela, učinkovitosti 
gospodarjenja ter večjega izvoza. 

Zaradi precejšnjega zaostajanja rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka v prvem trimesečju ter ob znat- 
nem povečanju cen proizvodov kot tudi življenjskih potreb- 
ščin, so udeleženci sprejeli spremembe in dopolnitve dogo- 
vora, ki upoštevajo oceno o globalni rasti ohodka za 35% 
namesto 22,5%, kot ja načrtovala resolucija. Zaostajanje rasti 
sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka za 5%, veže 
spremenjena usmeritev na porast dohodka od 30 do 40%. Pr 
nizkih stopnjah rasti dohodka spremenjene usmeritve dogo- 
vora omogočajo do 20%-ni porast sredstev za osebne do- 
hodke namesto 12% kot je prvotno urejal dogovor. Pri višjih 
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stopnjah rasti pa se zaostajanje povečuje in tako pri rasti 
dohodka nad 50% znaša lahko rast sredstev za osebne do- 
hodke do 40%, kar pomeni, da dogovor zahteva 20%-no 
zaostajanje rasti osebnih dohodkov za dohodkom. Nad 40/o 
se povečajo osebni dohodki le, če je povečani dohodek rezul- 
tat boljšega prispevka delavcev temeljne organizacije. 

Zaradi tako predpisane lestvice v 4. členu dogovora tudi 
odstotki o možni rasti sredstev za osebne dohodke tako po 
panogah dejavnosti kot za gospodarstvo kot celoto po obči- 
nah, ali za SR Slovenijo ne izkazujejo 5% zaostajanje za rastjo 
TABELA 1 

Rast dohodka Število organizacij 
združenega dela 

Do 0 
Od 1 do 20 
Od 21 do 29 
Od 30 do 40 
Od 41 do 50 
Od 51 dalje 
Skupaj gospodarstvo 
(brez trgovine na debelo 
in zunanje trgovine) 

12,1 
24.1 
14.2 
15,8 
11,0 
22,8 

8,1 
21,9 
12.6 
16,4 
11,3 
29.7 

100 0 100.0 

Gornji pregled kaže, daje 15,8% temeljnih organizacij, ki so 
po periodičnem obračunu za I. polletje 1981 povečale doho- 
dek od 30 do 40% in ustvarile 16,4% celokupnega doseže- 
nega dohodka, povečalo sredstva za osebne dohodke za 
33,1%, kar je ravno toliko, kot znaša možna rast sredstev za 
osebne dohodke po usmeritvah dogovora t j. 5% za rastjo 
dohodka. 

Takšno skladnost z usmeritvami dogovora pa ne kažejo 
organizacije, razvrščene v razrede z nizkimi stopnjami rasti 
dohodka, pa tudi ne tiste,ki so razvrščene v spodnji in zgornji 
razred - pod 30 in nad 40% rasti dohodka, V spodnjih razre- 
dih so organizacije razporedile za osebne dohodke več, v 
^gornjh pa manj, kot je možno po usmeritvah dogovora. V 
prvih dveh razredih so namreč razporedili več sredstev za 
osebne dohodke (nad 20%) kot pa je sprejeto v dogovoru (do 
20%). 

Dejansko so razporedile vse organizacije združenega dela 
za osebne dohodke 30,5% več sredstev, kot v istem obdobju 
lani. To pomeni, da so dosegle 6% zaostajanje za rastjo 
dohodka in presegle po 4. členu dogovora izračunan pov- 
prečni možni odstotek rasti osebnih dohodkov (28,9%) za 1,6 
odstotnih točk. Ta razlika pa ne pomeni kršitve usmeritev 
dogovora, saj ne upošteva možnosti, ki jih dajejo usmeritve 5. 
in 7. člena dogovora. 

Absolutno usklajenost z dogovorom pa kažejo organizacije, 
ki so dosegle več kot 50% rasti dohodka. Teh je tudi mnogo — 
23% vseh in so ustvarile 30% doseženega dohodka v gospo- 
darstvu SR Slovenije. Takšna razmerja vplivajo tudina glo- 
balno stopnjo rasti: pri rasti dohodka 32,6% je možna rast 
sredstev za osebne dohodke 28,9%, kar pomeni 11% zaostja- 
nja. Na tako visoko topnjo zaostajanja možne rasti sredstev za 
osebne dohodke vplivajo organizacije, ki dosegajo več kot 
50%-no rast dohodka (povprečno 82%), njihova možna rast 
sredstev za osebne dohodke pa znaša po usmeritvah le 40%, 
torej več kot je predpisano z resolucijo (ne 5 temveč 50%-no 
zaostajanje). 

Dosežena razmerja dovoljujejo pozitivno oceno tako spre- 
jetih usmeritev dogovora kot tudi njegovega uresničevanja. 

Glede na velik delež organizacij, ki dosegajo visoke stopnje 
rasti dohodka in vplivajo zato tudi v globalu na doseganje 
večjih stopenj zaostajanja osebnih dohodkov kot je to predpi- 
sano z resolucijo pa bi bilo možno, da odbor udeležencev 
dogovora sprejme dodatne usmeritve, ki bi omogočile za 
izkazane dosežene rezultate dela pri nižjih stopnjah rasti 
dohodka večje povečanje osebnih dohodkov. 

Enaki podatki za delovanje usmeritev 9. člena dogovora, ki 
zavezuje trgovinske organizacije na debelo in zunanjetrgovin- 
ske organizacije za 10% zaostajanje sredstev za osebne do- 
hodke za rastjo dohodka pa kažejo še ostrejše delovanje. 
Doseženo zaostajanje sredstev za osebne dohodke za rastjo 

dohodka, temveč glede na višino stopnje rasti dohodka- ki jo 
dosegajo zajete organizacije - večje ali manjše zaostajanje 
sredstev za osebne dohodke od 5%. 

Služba družbenega knjigovodstva je izdelala za oceno v 4. 
členu z dogovorom predpisane usmeritve pregled, ki kaže 
kako so organizacije razvrščene v razrede po višini dosežene 
stopnje rasti dohodka, dejansko povečale sredstva za osebne 
dohodke in kolikšno povečanje je vsebovala usmeritev iz 
dogovora: 

v odstotkih 
Zaostajanje 

Možne rasti Dejanske rasti 

sredstev za osebne dohodke 
za rastjo dohodka 

Doseženi dohodek Rast sred6tev za osebne dohodke 
Možna (4. člen 

dogovora) 
Dejanska 

20,0 
20.0 
24.1 
33.1 
39,4 
40,0 

21.8 
23,8 
28,5 
33,1 
36,0 
39.8 

0 
0 

-2 
-5 

-13 
-51 

+ 15 
-5 

-21 
-51 

28,9 30,5 -11 

dohodka namreč ne znaša 10 temveč 20%, medtem ko kaže 
podatek o možni rasti osebnih dohodkov 23% zaostajanja za 
rastjo dohodka. Odstotek dejanskega zaostajanja je predv- 
sem posledica še enkrat večjega zaostajanja rasti sredstev ^.a 
osebne dohodke (22%) v četrtini trgovinskih organizacij kot 
dopušča dogovor. 

Zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka kažejo po področjih gospodarstva tile podatki: Odstotek 

rasti rasti zaostaj. 
dohodka sredstev (-) 

za osebne oziroma 
dohodke preseg. 

(+) 
osebnih 

dohodkov 
za dohod. 

GOSPODARSTVO 
- industrija in rudarstvo 
- kmetijstvo in ribištvo 
- gozdarstvo 
- vodno gospodarstvo 
- gradbeništvo 
- promet in zveze 
- trgovina 
- gostinstvo in turizem 
- obrt in osebne storitve 
- stanovanjsko-komunalna 
dejavnost 

32.6 
36.9 
51,5 
47,3 
17,5 
22,8 
22.5 
30.7 
27.6 
25,3 

23,2 

30,5 
31.3 
36.4 
29.5 
28,9 
28,0 
30,7 
27,9 
32,2 
31,0 

finančne in druge poslovne storitve 32,4 
28,9 

-7,6 
-15,2 
-29,3 

- 33,4 
+65,1 
+22,8 
+36,4 

-9,1 
+ 16,7 
+ 22,5 

+ 24,6 
31,2 

Iz podatkov je razvidno, da tista področja gospodarstva, ki 
dosegajo velik porast dohodka, izkazujejo še večje zaostaja- 
nje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka kot 
gospodarstvo in sicer gozdarstvo (za 33%), kmetijstvo in 
ribištvo (za 29%) ter industrija in rudarstvo (za 15%). 

Večjo rast sredstev za osebne dohodke kot dohodka pa 
izkazujejo zlasti: vodno gospodarstvo, promet in zveze, sta- 
novanjsko-komunalna dejavnost in gradbeništvo. Značilno za 
te dejavnosti je, da so pretežno sezonskega značaja in da je 
razvoj teh neindustrijskih dejavnosti mnogo manj ugoden kot 
v industriji, saj so dosegle nižje stopnje rasti dohodka in 
zmanjšale obseg dejavnosti (npr. gradbeništvo). 

Po usmeritvah dogovora naj bi sredstva temeljnih organiza- 
cij razporejena za namene skupne porabe delavcev v letu 
1981 rasla počasneje od rasti dohodka. Podatki o razporeje- 
nih sredstvih iz dohodka za skupno porabo delavcev prika- 
zani v periodičnem obračunu (ind. 93) niso primerljivi. Orga- 
nizacije združenega dela materialne proizvodnje letos ne obli- 
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kujejo sredstev skupne porabe za prehrano delavcev niti ne 
dele sredstev za stanovanjske potrebe skupne porabe (soli- 
darnostna graditev stanovanj). 

Iz podatkov po periodičnih obračunih za prvo polletje 1981 
je razvidno, da je bilo zaostajanje rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka izkazano v 46 občinah, medtem 
ko je 14 občin izkazalo višjo rast sredstev za osebne dohodke 
kot dohodka. 

Višjo rast sredstev za osebne dohodke kot rast dohodka 
izkazujejo zlasti občine: Novo mesto, Kamnik, Cerknica, Ptuj, 
Postojna, Slovenske Konjice !er Lendava itd. Najnižjo stopnjo 
rasti dohodka izkazuje občina Postojna (23%) ter najvišjo 
stopnjo rasti občina Žalec (57%). V zvezi s tem so tudi razlike 
v doseženem porastu sredstev za osebne dohodke in sicer 
najvišji porast je izkazan v občini Ljutomer (50%) ter najnižji v 
občini Dravograd in Jesenice (25%). 

Glede na dosežene stopnje rasti dohodka pa je tudi po 
usmeritvah dogovora izračunan možni odstotek rasti sredstev 
za osebne dohodke zelo različen in sicer od 18% v občini 
Lenart do 37% v občini Logatec. 

V posameznih občinah so razmere, ki vplivajo na globalni 
podatek o možnem odstotku rasti sredstev za osebne do- 
hodke različne. V občini Kamnik imajo precej organizacij, ki 
ne dosegajo ravni dohodka iz preteklega leta, zato izkazujejo 
večjo možno rast osebnih dohodkov od rasti dohodka. Na- 

TABELA 2 
Gibanje osebnih dohodkov delavcev izvajalcev v samou- 

pravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje kaže 
tale pregled: 
Šifre in nazivi dejavnosti OrQanizacije* 

sprotno pa v občini Kranj, kjer je velik delež organizacij, ki so 
povečale dohodek nad 50% izkazujejo nižjo stopnjo možne 
rasti sredstev za osebne dohodke od dosežene stopnje rasti 
dohodka, zato v obeh primerih odstotek možne rasti sredstev 
za osebne dohodke odstopa od 5% usmeritve zaostajanja. V 
občini Lenart je Služba družbenega knjigovodstva ugotovila, 
da je zaradi statusnih sprememb zajeta organizacija, za ka- 
tero nimajo primerljivih podatkov vplivala na neusklajeni po- 
datek o rasti sredstev za osebne dohodke z rastjo dohodka. 

2. Dogovor posebej zavezuje delavce temeljnih organizacij 
združenega dela gospodarskih dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena (energetika, železniško, luško, cestno gospo- 
darstvo, PTT in komunalno gospodarstvo), da razporejajo 
sredstva za osebne dohodke v skladu z osnovami in merili, za 
katere se dogovorijo v samoupravnih interesnih skupnostih z 
uporabniki njihovih storitev. Pri določanju osnov in meril pa 
morajo upoštevati,, da njihova sredstva za osebne dohodke 
naraščajo usklajeno z naraščanjem sredstev za osebne do- 
hodke delavcev v gospodarstvu, če dosegajo planirane ozi- 
roma v samoupravnih interesnih skupnostih dogovorjene re- 
zultate dela. V skladu z 8. členom Dogovora so uporabniki in 
izvajalci sklenili poseben dogovor le v samoupravni interesni 
skupnosti elektrogospodarstva ter v samoupravni interesni 
skupnosti za železniški in luški promet. 

4067 

68 

54 

47 

2 

34 

107 

01 do 11 
GOSPODARSTVO 
0101 
elektrogospodarstvo 
050201 
gradnja prometnih objektov1 

0601 
železniški promet 
060801 
prekladanje v lukah 
0609 
PTT storitve 
1003 
komunalna dejavnost 
OPOMBA: 1 Zajema tudi izvajalce Skupnosti za ceste. 

Dogovor so spoštovale skoraj vse samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje razen železniškega pro- 
meta, kjer so povečali sredstva za osebne dohodke bolj kot 
gospodarstvo (za 2 odstotni točki) ter PTT storitve (za 1 
odstotno točko). 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva SR 
Slovenije je poslala odboru udeležencev dogovora podrob- 
nejše poročilo o izvajanju dogovora in poročilo o gibanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela elektro- 
gospodarstva ter premogovnikov v obdobju l-VI/1981. 

3. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka določa v 5. členu, da prispevek združenih delav- 
cev na podlagi živega in minulega dela pri planiranju in pri 
odločanju o razporejanju dohodka in čistega dohodka ugo- 
tavljajo na podlagi kazalcev kvalitete gospodarjenja, ki so jih 
opredelili v svojih planih. Od teh so posebej pomembni dose- 
ženi dohodek na delavca, akumulacija v primerjavi z pov- 
prečno uporabljenimi poslovnimi sredstvi tsr celotni prihodek 
v primerjavi z porabljenimi sredstvi. 

Za primerjanje rezultatov dela delavcev in poslovanja orga- 
nizacij združenega dela za prvo polletje 1981 prikazujemo 
važnejše kazalce v tabeli 2 dokumentacije k temu poročilu. 
Družbena produktivnost dela, ki jo izkazujemo z dohodkom 
na delavca kaže velike stopnje rasti nominalnih vrednosti. 
Največji porast dohodka na zaposlenega je dosežen na po- 
dročju gozdarstva (za 51%) ter najmanjši na področju vo- 
dnega gospodarstva (za 20%). Razlike med posameznimi 

Delavci 

637955 

8070 

10475 

15614 

1651 

5933 

9944 

Razporejeno za osebne dohodke Indeks dinamike za 
-Indeksi dinamike I—V11981, če je G = 

100 
1980 I-VI 

1981 

122 

119 

114 

126 

132 

120 

125 

130 

126 

123 

132 

120 

131 

129 

100 

97 

95 

102 

92 

101 

99 

področji izvirajo iz različnih pogojev poslovanja in pridobiva- 
nja dohodka, ki se kažejo v največji meri v doseženih visokih 
stopnjah porasta cen proizvodov. 

Razpon med najvišjim in najnižjim zneskom v prvem pol- 
letju 1981 med panogami je pri doseženem dohodku na de- 
lavca 1:5,5 (zunanja trgovina in proizvodnja naftnih deriva- 
tov). 

Gospodarnost ali ekonomičnost porabljenih sredstev se je v 
gospodarstvu Slovenije poslabšala, saj je na 100 din porablje- 
nih sredstev gospodarstvo letos v povprečju doseglo 129 din 
celotnega prihodka, v lanskem obdobju pa 131 din. Znižanje 
celotnega prihodka na 100 din porabljenih sredstev ugotav- 
ljamo na vseh področjih gospodarstva zaradi nadpovpreč- 
nega povečanja vrednosti porabljenih surovin in materiala (za 
45%) ter energije (za 77%). 

Dosežena akumulacija na povprečno uporabljena sredstva 
se je povečala v prvem polletju 1981 v primerjavi z istim 
obdobjem lani za 11% in smo na 100 din povprečno uporab- 
ljenih poslovnih sredstev prigospodarili 4 din akumulacije. 
Akumulacija na povprečno uporabljena sredstva se je znižala 
v večini področij gospodarstva z izjemo v industriji in rudar- 
stvu, kmetijstvu, gozdarstvu in trgovini. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ugotov- 
ljene dosežene rezultate v letu 1981, izražene s temi kazalci, 
primerjajo z planiranimi nalogami in cilji za leto 1981 z dose- 
ženimi rezultati v letu 1980 ter z rezultati, doseženimi v drugih 
temeljnih organizacijah oziroma podskupinah dejavnosti. 
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Možnosti manjšega zaostajanja rasti sredstev za osebne do- 
hodke imajo tiste organizacije, ki so dosegle bistveno bolj 
ugodne rezultate kot so bili doseženi v ustrezni podskupini 
dejavnosti in obratno, zaostajanje je večje tam, kjer so dose- 
žena razmerja manj ugodna. Pri oceni upravičenosti rasti 
sredstev za osebne dohodke pa morajo samoupravni organi 
in izvršni sveti občinskih skupščin upoštevati tudi pogoje 
pridobivanja dohodka (zlasti cene), ki vplivajo na finančne 
kazal ce 

4 Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka v letu 1981 zahteva, da so delavci v organizacijah 
združenega dela do sprejetja zaključnega računa za leto 1980 
sprejeli tudi svoje letne planske akte, ki naj upoštevajo usme- 
ritve ekonomske politike za leto 1981 in dogovora. Organiza- 
cije združenega dela so tudi na posebnem obrazcu posredo- 
vale ob zaključnem računu osnovne kazalce svojega letnega 
plana za leto 1981. 

Iz podatkov za prvo polletje je značilno, da so v globalu 
temeljne organizacije s področja gospodarstva dosegle us- 
klajenost med načrtovanim in doseženim dohodkom (ind. 
100) ter razporedile relativno manj sredstev za osebne do- 
hodke kot so jih načrtoval« (ind. 95), medtem ko so presegle 

TABELA 3 

planirano akumulacijo (ind. 121). Načrtovanega dohodka ni 
doseglo v globalu več področij gospodarstva, ki imajo kljub 
povečanju cen sorazmerno nizke nominalne stopnje poveča- 
nja dohodka, razen industrije in rudarstva, gozdarstva ter 
trgovine. Nekatere panoge pa so dosegle bistveno višji doho- 
dek kot planirani in sicer v predelavi barvastih kovin (za 23%) 
in proizvodnji preje in tkanin (za 22%). S plani načrtovanega 
dohodka pa ni doseglo od 62 panog dejavnosti 33 panog, ki 
so razporedile tudi manj sredstev za osebne dohodke kot so 
jih načrtovale. Načrtovano akumulacijo je preseglo le 38 pa- 
nog. 

5. Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje od 1981 do 
1985 in resolucijo za leto 1981 je predvideno, da bo povečanje 
mase osebnih dohodkov v gospodarstvu v mejah rasti do- 
hodka in čistega dohodka, pri čemer je treba zagotoviti hi- 
trejšo rast sredstev za razširitev materialne podlage združe- 
nega dela ob rasti dohodka in čistega dohodka. 

Po posameznih republikah in pokrajinah so povprečni me- 
sečni čisti osebni dohodki na delavca rasli zelo različno. 
Največji nominalni porast je dosežen ne Kosovem (za 51 %) ter 
najmanjši v Sloveniji (za 30%), kar kaže tale pregled: 

gospodarstvo 

Republike in pokrajine 

SFRJ 
Bosna in Hercegov. 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija1 

Srbija (ožja) 
Kosovo 
Vojvodina 

Indeksi t—V11981 / M/11980 

Dohodek Čisti Razporej. 
dohodek osebni 

dogodek 

tzaoslaj. Povprečni mesečni čisti Indeksi I—V11981 /I V11980 
oziroma osebni dohodki na delavca 
Prese9- Nominal. 

osebni 
din (SFRJ = 100) dohodki 

ŽivljenjskiRealni osebni 
stroški dohodki 

(ocena) 

139,1 
139.4 
139,6 
139,6 
140.5 
132,8 
139,5 
139,5 
148,5 

135,4 
138.2 
137,4 
133.3 
139,3 
126,3 
137.3 
135.4 
146,7 

132,7 
142,2 
141,7 
131.7 
140.8 
130,0 
131.6 
150.7 
134.8 

-16,4 
+ 7,1 
+ 5,3 

-20,0 
+ 0,7 
-7,6 

-20,0 
+ 28,3 
-28,3 

8911 
8344 
8151 
9645 
7198 

10236 
8536 
7856 
8845 

100 
94 
91 

108 
81 

115 
96 
88 
99 

135 
136 
136 
138 
132 
129 
134 
147 
138 

142 
142 
140 
142 
143 
146 
143 
144 
144 

95 
96 
97 
97 
92 
88 
94 

102 
96 

Povprečni mesečni čisti osebni dohodek v gospodarstvu 
SFRJ je znašal 8911 din in je za 36% višji v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. Zaradi visokega porasta cen in življenjskih 
stroškov so realni osebni dohodki v vseh republikah in pokra- 
jinah realno nižji kot v prvem polletju lani, razen na Kosovem. 
Največje upadanje realnih osebnih dohodkov je v Sloveniji 
(-12%) ter najmanjše v Hrvatski in Črni gori (-3%). 

Iz podatkov po periodičnem obračunu za prvo polletje po 
republikah je razvidno, da nekatere republike niso uresničile 
sprejete usmeritve v zvezni resoluciji, ki je zahtevala porast 
osebnih dohodkov v okviru rasti dohodka in čistega dohodka 
s tem, da se zagotovi hitrejša rast sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela od rasti dohodka in čistega dohodka. 

Največje zaostajanje rasti osebnih dohodkov za rastjo do- 
hodka je bilo doseženo v Vojvodini (za 28,3%) ter Hrvatski (za 
20%). Neusklajena razmerja z resolucijo pa izkazujejo zlasti 
Kosovo, Bosna in Hercegovina in Črna gora, ki so povečale 
sredstva za osebne dohodke nad doseženo rastjo dohodka. 

IV. RAZPOREJANJE DOHODKA IN 
OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA 
OSEBNE DOHODKE V 
ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH 
IZVEN MATERIALNE PROIZVODNJE 

Za delavce v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnosti neproizvodnih dejavnosti velja načelo, da rast sred- 
stev za osebne dohodke v teh organizacijah po usmeritvah 
dogovora zaostaja v materialni proizvodnji povsod tam, kjer 
še niso uredili odnosov v skladu z načeli zakona o združenem 
delu, kot tudi na tistih področjih, kjer je potrebno izvajati 
skrajno restriktivno politiko zaposlovanja (v državni upravi, 

bankah in zavarovalnicah, delovnih skupnostih, samouprav- 
nih interesnih skupnostih). , . 

Delavci v organizacijah združenega dela družbenih dejav- 
nosti morajo v skladu z usmeritvami resolucije zagotoviti, da 
bodo porasla sredstva za osebne dohodke v letu 1981 
posamezni temeljni organizaciji iz družbenih dejavnosti us- 
klajeno z naraščanjem sredstev za osebne dohodKe delavcev 
v aospodarstvu v ustrezni družbenopolitični skupnosti ozi- 
roma v skladu z občinsko resolucijo. Tudi osebni dohodki na 
zaposlenega naj ne bi rasli hitreje od rasti osebnih dohodkov 
na zaposlenega v gospodarstvu.   

V družbenih dejavnostih so morali upoštevati oba kriterija, 
kajti z dinamiko sredstev za osebne dohodke se poskuša 
vplivati na omejevanje zaposlovanja. 

Odbor udeležencev dogovora je za družbene dejavnosti 
soreiel skupno stališče o usklajevanju osebnih dohodkov ter 
zahteval od izvršnih svetov skupščin občin, da objavijo stop- 
nje, za katere se lahko povečajo osebni dohodki teh delavcev. 
Pri izračunu stopenj pa so izvršni sveti skupščin občin upo- 
števali izkazane stopnje razporejenih sredstev za osebne do- 
hodke delavcev v gospodarstvu rte za isto obdobje preteklega 
leta, temveč na povprečje preteklega leta v gospodarstvu 
občine. 
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TABELA 4 

Kakšna je bila dinamika povprečnih mesečnih razporejenih 
sredstev za osebne dohodke ter dosežena rast razporejanja 
osebnih dohodkov kaže tale pregled: 
Zap. Šifre in nazivi 
Št. panog in dejavnosti Povpreč. meseč. 

razporej, osebni 
dohod, na zap. 

I-VI 1981 

din l-VI 81 / 
l-VI 80 

In- 
deks 
dina- 
mike 

za- 
posle- 

nosti 

Dejavnost izven 
gospodarstva. 

Indeksi 
dinam. 

I-VI 81 / 
l-VI 80 
razpor. 

sred- 
stva za 
osebne 
dohod. 

10. 

11. 

12. 

1101 Bančništvo 
1102 Zavarovanje 
1201 Izobraževanje 
1202 Znanstveno 
raziskovalna dejavnost 
1203 Kultura, umetnost 
in informacije 
1204 Telesna kultura, 
šport in rekreacija 
1301 Zdravstveno 
varstvo 
1302 Socialno varstvo 
1401 Organi 
družbenopolitičnih 
skupnosti 
1402 Samoupravne 
interesne skupnosti 
1403 Združenja 
organizacij 
združenega dela 
1404 
Družbenopolitične 
organizacije 

15811 
15795 
16177 
15907 

18018 

16601 

13117 

15127 
12227 . 

17594 

16921 

17418 

18358 

125 
125 
129 
125 

102 
102 
100 
101 

123 103 

126 98 

122 114 

125 
123 

102 
105 

127 101 

123 102 

124 119 

130 105 

127 
127 
129 
126 

127 

124 

139 

127 
129 

129 

125 

147 

137 

Visok porast sredstev za osebne dohodke izkazujejo zdru- 
ženja organizacij združenega dela (za 47,2%), telesna kultura, 
šport in rekreacija (za 38,6%). Najmanjši porast sredstev za 
osebne dohodke pa izkazuje kot običajno dejavnost kulture 
umetnosti in informacij (za 24%). 

Dogovor posebej usmerja delavce delovnih skupnosti bank 
in drugih finančnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti in v drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih in v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih 
skupnosti, državnih organov, organov družbenih skupnosti, 
delovnih skupnosti družbenopolitičnih organizacij, društev in 
Službe družbenega knjigovodstva, da porast njihovih sred- 
stev za osebne dohodke zaostaja za 10% ozirortia 5% za 
rastjo sredstev za osebne dohodke delavcev v gospodarstvu v 
ustrezni družbenopolitični skupnosti. 

Odbor udeležencev dogovora je posebej opozoril izvršne 
svete občinskih skupščin, kateri so ugotovili neusklajenost 
rasti jredstev za osebne dohodka v gospodarstvu z usmeri- 
tvami dogovora, da s posebno analizo ugotovijo vzroke od- 
stopanj, preden so sprejeli sklep o stopnji rasti osebnih do- 
hodkov, do katere so lahko povečali osebne dohodke delavci 
izven materialne proizvodnje v okviru občine. 

Objavljene stopnje rasti sredstev za osebne dohodke do 
katerih delavci v družbenih dejavnostih ter delovnih skupno- 
stih družbenopolitičnih organizacij, družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti lahko povečajo 
osebne dohodke glede na doseženo povečanje sredstev za 
osebne dohodke delavcev v gospodarstvu občine so različne 
in sicer najnižje okrog 16% v Ljubljana Vič-Rudnik, Slovenska 
Bistrica, Sevnica, do 25% v Slovenskih Konjicah, Ajdovščini. 

Kako uresničujejo usmeritve dogovora delavci izven mate- 
rialne proizvodnje bo mogoče ugotoviti šele na podlagi danih 
sorocil izvrsnih svetov skupščin občin, ki jih bodo posredo- 
'ali odboru udeležencev. 

V. DINAMIKA IN RAVEN OSEBNIH 

DOHODKOV 
V prvem polletju 1981 je znašal povprečni mesečni čisti 

osebni dohodek na delavca v gospodarstvu Slovenije 10237 
din in je večji za 29% v primerjavi z enakim obdobjem lani, v 
družbenih dejavnostih pa znaša 11067 din in je večji za 24%. 

Po posameznih področjih pa so rasli povprečni mesečni 
osebni dohodki zelo različno. Najvišje stopnje porasta pov- 
prečnih mesečnih osebnih dohodkov kažejo področja kmetij- 
stva in ribištva (33%), industrije in rudarstva, gozdarstva ter 
gostinstva in turizma (30%), V skladu z dogovorjeno politiko 
so tako povprečni osebni dohodki v dejavnostih s težjimi 
pogoji dela imeli hitrejšo dinamiko rasti kot v ostalih področ- 
jih gospodarstva oziroma negospodarstva, kjer so povprečni 
osebni dohodki rasli počasneje kot v gospodarstvu. Najmanjši 
porast povprečnih mesečnih osebnih dohodkov je dosežen 
na področju zdravstva in socialnega varstva (23%) ter v stano- 
vanjsko komunalni dejavnosti (24%). 

Tudi gibanje povprečnih osebnih dohodkov po panogah 
dejavnosti je zelo neenakomerno. Od 32 panog gospodarstva 
je imelo 23 panog večji porast povprečnih osebnih dohodkov 
kot gospodarstvo. 

Najvišji povprečni mesečni osebni dohodek na delavca iz- 
kazuje področje finančnih in drugih poslovnih storitev (13234 
din) ter najnižji (9115 din) področje gostinstva in turizma. 
Razpon osebnih dohodkov med tema dvema področjema se 
je povečal od 1 : 1,43 v prvem trimesečju 1981 na 1 • 1 45 v 
prvem polletju 1981. 

Najvišje osebne dohodke med panogami izkazujejo: projek- 
tiranje in sorodne tehnične storitve (15371 din) pridobivanje 
premoga (14206 din), pomorski promet (13858 din), razisko- 
valno-razvojno delo (13434 din), zunanja trgovina (13274 din) 
ter cevovodni transport (13183 din). Med 10 panogami z najnižjimi osebnimi dohodki pa se nahajajo proizvodnja 
končnih tekstilnih izdelkov (8572 din), gostinstvo (8791 din), 
proizvodnja usnjene obutve in galanterije (8940 din), osebne 
storitve in storitve gospodinjstvom (8973 din), proizvodnja 
končnih lesenih izdelkov (9218 din), trgovina na drobno (9237 
din) itd. Iz doseženih stopenj povečanja osebnih dohodkov v 
posameznih panogah dejavnosti izhaja, da zaostajajo z rastjo 
osebnih dohodkov tudi panoge z nizkimi osebnimi dohodki, 
četudi dosegajo večjo proizvodnjo oziroma hitreje povečujejo 
osebne dohodke organizacije z visokimi osebnimi dohodki - 
kar vse ni v skladu z resolucijskimi usmeritvami. 

VI. IZPLAČANA SREDSTVA SKUPNE 
PORABE 

Z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v letu 1981 je bila opredeljena tudi možna rast 
izplačevanja sredstev za namene skupne porabe na zaposle- 
nega, ki naj bi se po določilih dogovora povečala za največ 
18% v primerjavi z letom 1980. Ta usmeritev je selektivna za 
organizacije združenega dela, ki so v letu 1980 izplačale več 
oziroma manj od povprečja v gospodarstvu SR Slovenije. 

V prvem polletju 1981 je bilo izplačanih za namene skupne 
porabe za 32% več sredstev kot v enakem obdobju lani, brez 
sredstev za prehrano delavcev iz obeh virov t. j. v breme 
sredstev za namene skupne porabe delavcev in v breme 
materialnih stroškov pa 34% več. Organizacije združenega 
dela materialne proizvodnje so namreč letos obračunale iz- 
datke za prehrano v skladu s sprejetim družbenim dogovorom 
v breme materialnih stroškov (1.517 milijonov din izdatkov za 
prehrano, kar predstavlja 70% vseh izplačanih sredstev za 
prehrano v I. polletju 1981). 

Povprečna mesečna izplačila sredstev za namene skupne 
porabe so na zaposlenega v prvem polletju letošnjega leta 
znašala 1439 din, od tega izplačila za prehrano 560 din (upo- 
števano oba vira), izplačila za regres za letni dopust 461 din in 
izplačila za druge namene 418 din. 

Najvišji znesek za prehrano je bil izplačan v proizvodnji 
barvastih kovin (867 din) ter najnižji v panogi geološka razi- 
skovanja (291 din). Za regres za letni dopust so največ name- 
nili v geoloških raziskovanjih (795 din) ter najmanj v panogi 
mestni promet (147 din). 
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Z družbenim dogovorom o izdatkih za prehrano delavcev, ki 
so materialni stroški, so udeleženci tega medrepubliškega 
dogovora določili izdatke za prehrano delavcev v materialni 
proizvodnji oziroma drugih dejavnostih, ki jih je mogoče šteti 
za materialne stroške. Ti izdatki za prehrano delavcev, ki so 
materialni stroški smejo znašati največ 10% povprečnega 
mesečnega čistega osebnega dohodka v republiki tj. 878 din. 
Odbor udeležencev dogovora o skupnih osnovah za povračilo 
stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in 
nalog je dal v zvezi s tem določilom pojasnilo. Delavci v svojih 
samoupravnih splošnih aktih naj upoštevajo, da za opravlja- 
nje del in nalog, ki so opredeljena kot težka fizična dela 
oblikujejo regres za prehrano mesečno na delavca do največ 
878 din, medtem ko za dela in naloge, ki so opredeljena kot 
lahka dela do največ 650 din. Za delavce temeljnih organizacij 
in delovnih skupnosti, ki izplačujejo regres za prehrano iz 
sredstev razporejenih za skupno porabo delavcev pa velja še 
naprej usmeritev 21. člena dogovora, po kateri ta znesek ne 
sme presegati 650 din na zaposlenega mesečno. Zato je 
odbor udeležencev dogovora sprejel glede izvajanja 20. člena 
Dogovora zaradi možnosti izplačevanja izdatkov za prehrano 
iz dveh virov posebno usmeritev. S to usmeritvijo naj bi 
delavci v temeljnih organizacijah uresničevali omejitev izpla- 
čil za namene skupne porabe delavcev le za tista izplačila, ki 
se nanašajo na regres za letni dopust in za druge namene. To 
pomeni, da naj bi do konca leta dosegli za oba citirana 
namena 702 din mesečno na delavca, kar je 18% več kot v letu 
1980 (595 din v gospodarstvu SRS). 

VII. OSEBJI DOHODKI TEMELJNIH 
ORGANIZACIJ, KI POSLUJEJO Z 
IZGUBO 

Po periodičnem obračunu za prvo polletje 1981 je znašala 
skupna izguba 2.333 milijonov din in je višja za 38% v primer- 
javi z enakim obdobjem lani, medtem ko pa je z izgubo 
poslovalo 181 organizacij združenega dela (23% manj kot v 
istem obdobju lani) s 30.705 zaposlenimi delavci oziroma 
4,8% vseh delavcev v gospodarstvu. Povprečni mesečni č^sti 
osebni dohodek na delavca je pri teh organizacijah združe- 
nega dela znašal 9509 din, kar je za 29% več kot v istem 
obdobju lani, ter 7,1% manj kot je znašal v gospodarstvu 
(10.237 din). Raven povprečnih mesečnih obračunanih čistih 
osebnih dohodkov v gospodarstvu je preseglo 46 organizacij 

združenega dela, ki so poslovale z izgubo; 47 organizacij 
združenega dela pa je preseglo tudi povprečni mesečni čisti 
osebni dohodek na zaposlenega v panogi, ki ji po svoji dejav- 
nosti pripada. 

Odbor udeležencev dogovora je po sklepu Skupščine SR 
Slovenije pristojni organ v republiki, ki lahko dovoli na za- 
htevo temeljne organizacije s svojim aktom večja izplačila 
akontacij osebnih dohodkov kot to določa spremenjeni 221. 
člen Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela (Uradni list SFRJ, št. 25/81). Glede na to je odbor udele- 
žencev dogovora dosedaj obravnaval 45 zahtevkov organiza- 
cij združenega dela za izplačilo osebnih dohodkov nad z 
zakonom dovoljeno višino, ki še niso pokrile izkazano izgubo 
po zaključnem računu za leto 1980 ter za organizacije združe- 
nega dela, ki so poslovale z izgubo ob prvem polletju 1981. 

Odbor je pri obravnavanju zahtevkov za izplačilo osebnih 
dohodkov nad z zakonom dovoljeno višino v zvezi z izgubo po 
periodičnem obračunu odločal, da: 

- ne velja omejevanje izplačil osebnih dohodkov do pred- 
ložitve 9-mesečnega periodičnega obračuna za temeljne or- 
ganizacije, katerih pridobivanje dohodka je sezonskega zna- 
čaja in za temeljne organizacije š področja rudarstva zaradi 
težkih pogojev pri delu in pridobivanju dohodka; 

- lahko po svojih samoupravnih splošnih aktih o delitvi 
sredstev za osebne dohodke obračuna in izplača osebne 
dohodke za mesec avgust 11 organizacij združenega dela, ki 
pa morajo ob predložitvi zahtevka za izplačilo osebnih dohod- 
kov za naslednje mesece predložiti odboru skupaj s pristoj- 
nim izvršnim svetom občinske skupščine tudi poročilo o 
podvzetih aktivnostih v temeljni organizaciji in v občinskih in 
republiških institucijah (občinskem skladu skupnih rezerv, 
temeljni banki, samoupravnih interesnih skupnostih). 

Odbor pa ni odobril izplačila osebnih dohodkov po samou- 
pravnih splošnih aktih nekaterim temeljnim organizacijam s 
področja mesnopredelovalne industrije ter temeljni organiza- 
ciji s področja gostinstva. Zato morajo te temeljne organiza- 
cije izplačevati osebne dohodke v skladu z zakonom, kar 
pomeni, da morajo izplačevati akontacije osebnih dohodkov 
do višine zneska povprečnega osebnega dohodka, izplača- 
nega na delavca v obračunskem obdobju pred periodičnim 
obračunom, v katerem je izkazana izguba v poslovanju, naj- 
več pa do višine osebnega dohodka izplačanega na delavca, 
ki ga za območje republike oziroma avtonomne pokrajine 
določi Služba družbenega knjigovodstva na podlagi podatkov 
za to predhodno obračunsko obdobje za panogo v katero je 
temeljna organizacija uvrščena po predpisih o enotni klasifi- 
kaciji dejavnosti. 

POVZETEK iN SKLEPI 

Da bi za leto 1981 konkretneje opredelili naloge iz resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije, ki 
zahteva, da naj bi sredstva za osebne dohodke naraščala za 
5% počasneje od rasti dohodka, so Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Služba družbenega knjigovodstva spre- 
jeli Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka v letu 1981, ki je selektivno razdelal resolucijsko 
usmeritev ter opredelil naloge udeležencev in njegovo izvaja- 
nje. V usmeritvah Dogovora je zaostajanje rasti sredstev za 
osebne dohodke v posamezni temeljni organizaciji manjše ali 
večje od globalne usmeritve, vendar odvisno od prispevka 
živega dela delavcev, ki se kaže zlasti v povečani produktivno- 
sti dela, povečanju izvoza in znižanju stroškov poslovanja pa 
tudi od razmerja v razporeditvi dohodka v preteklem letu in od 
stopnje rasti dohodka. 

Osebni dohodki na zaposlenega v dejavnostih izven mate- 
riala proizvodnje pa naj bi naraščali v skladu z rastjo povpreč- 
nih osebnih dohodkov delavcev v materialni proizvodnji v 
ustrezni družbenopolitični skupnosti, vendar v masi največ do 
rasti sredstev za osebne dohodke v materialni proizvodnji, v 
delovnih skupnostih pa za 10 oziroma 5% počasneje. 

Po podatkih iz periodičnih obračunov za I. polletje 1981je 
razvidno, da so organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva povečale dohodek za 33%, osebne dohodke za 

30% ter akumulacijo za 50%, kar je v skladu z dogovorjeno 
ekonomsko politiko za leto 1981. Doseženo je 7,6% zaostaja- 
nje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka. 

Temeljne organizacije s področja gospodarstva so dosegle 
planirani dohodek (indeks 100) in razporedila nekaj manj 
sredstev za osebne dohodke kot so jih načrtovale (indeks 95), 
medtem ko so presegle planirano akumulacijo za 21%. 

V prvem polletju 1981 kažejo podatki nekoliko hitrejšo rast 
osebnih dohodkov na delavca v gospodarstvu (za 29%) kot je 
bila v prvem trimesečju (za 26%) ter tendenco zniževanja rasti 
cen življenjskih potrebščin (47,4 oziroma 46,4%). Realni 
osebni dohodki so tako nižji za 12,1% v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, vendar kažejo v zadnjih mesecih manjše zni- 
žanje za 11%. 

Zaradi precejšnjega zaostanja rasti sredstev za osebne do- 
hodke za rastjo dohodka v prvem trimesečju ter ob znatnem 
povečanju cen proizvodov kot tudi življenjskih potrebščin, so 
udeleženci sprejeli spremembe in dopolnitve dogovora, ki 
upoštevajo oceno o globalni rasti dohodka za 35% namesto 
22,5%, kot je načrtovala resolucija. 

Zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka za 5%, veže spremenjena usmeritev na porast do- 
hodka od 30 do 40%. S spremembami dogovora je predla- 
gana tudi dodatna selektivnost z vidika zagotavljanja mate- 
rialne varnosti delavcem, kjer zaradi objektivnih pogojev go- 
spodarjenja dosegajo nižjo rast dohodka. Pri nizkih stopnjah 
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rasti dohodka spremenjene usmeritve omogočajo do 20% 
porast sredstev za osebne dohodke namesto 12% kot je 
prvotno urejal dogovor. 

Zaradi tako predpisane lestvice v 4. členu Dogovora tudi 
odstotki o možni globalni rasti sredstev za osebne dohodke 
tako po panogah dejavnosti kot za gospodarstvo kot celoto 
ne izkazujejo 5% zaostajanja za rastjo dohodka, temveč večje 
ali manjše zaostajanje. Organizacije združenega dela so tako 
v okviru svojih dohodkovnih možnosti ob sprejemanju perio- 
dičnega obračuna za 1. polletje 1981 uveljavile možnosti, ki 
jih daje spremenjeni Dogovor in v primerjavi z prvim trimesč- 
jem letos zmanjšale zaostajanje rasti sredstev za osebne do- 
hodke za rastjo dohodka (od 14,6% na 7,6%). 

Analiza delovanja sprejetega sistema usmerjanja v Dogo- 
voru je pokazala, da bi izvajanje usmeritev le po predpisani 
lestvici in glede na podatke o porastu dohodka v I. polletju 
1981 zahtevalo v gospodirstvu ne za 5 temveč za 11 % zaosta- 
janja sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka, v trgo- 
vinskih organizacijah na debelo in zunanjetrgovinskih organi- 
zacijah pa namesto 10%, kar 23% zaostajanja sredstev za 
osebne dohodke za rastjo dohodka. Takšno delovanje usme- 
ritev je pogojeno na področju gospodarstva kot tudi v navede- 
nih trgovinskih dejavnostih zlasti z velikim deležem organiza- 
cij, ki dosegajo visoke stopnje rasti dohodka (organizacije, ki 
ustvarijo 30% doseženega dohodka v gospodarstvu SR Slo- 
venije povečujejo dohodek v povprečju za 82%); za takšne 
organizacije pa predpisuje Dogovor tudi do 50% zaostajanje 
sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka (n. pr. pri 80% 
rasti dohodka le 40% pordst osebnih dohodkov). 

Več kot bi lahko po Dogovoru razporejajo sredstev za 
osebne, dohodke zlasti tiste organizacije in panoge dejavno- 
sti, ki dosegajo nizke osebne stopnje povečanja dohodka. 
Podatki za I. polletje kažejo, da je v gospodarstvu 36% vseh 
organizacij, ki so ustvarile 30% vsega doseženega dohodka 
povečale za manj kot 20% dohodek v primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta. Te organizacije, ki bi po usmeri- 
tvah Dogovora lahko povečale osebne dohodke le za 20% 
izkazujejo praviloma višje stopnje povečanja osebnih dohod- 
kov. 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
(brez trgovine na debelo in zunanje trgovine) so v prvem 
polletju razporedile za osebne dohodke za 30,5% več sred- 
stev ko v istem obdobju lani ter dosegle 6% zaostajanje za 
rastjo dohodka. Presegle pa so povprečni možni odstotek 
rasti osebnih dohodkov (28,9%) za 1,6 odstotne točke To pa 
ne pomeni kršitve usmeritev Dogovora, saj izračunani možni 
odstotek ne vsebuje možnosti, ki jih dajeta tudi 5. in 7 člen 
Dogovora. 

Podatki za občine izkazujejo zelo različne stopnje rasti: 
Najnižjo stopnjo rasti dohodka izkazuje občina Postojna 
(23%) ter najvišjo stopnjo rasti občina Žalec (57%). Najvišji 
porast sredstev za osebne dohodke je izkazan v občini Ljuto- 
mer (50%) ter najnižji v občini Dravograd in Jesenice (25%). 

Glede na dosežene stopnje rasti dohodka pa je tudi po 
usmeritvah Dogovora izračunan možni odstotek rasti sredstev 
za osebne dohodke zelo različen in sicer od 18% v občini 
Lenart do 37% v občini Logatec. 

Zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka so izkazali v 46 občinah, medtem ko je izkazalo višjo 
rast sredstev za osebne dohodke kot dohodka 14 občin, 

Delavce temeljnih organizacij združenega dela gospodar- 
skih dejavnosti posebnega družbenega pomena (energetika, 
železniško, luško, cestno gospodarstvo, PTT in komunalno 
gospodarstvo). Dogovor zavezuje, da usklajujejo dinamiko 
sredstev za osebne dohodke z naraščanjem sredstev za 
osebne dohodke delavcev v gospodarstvu, če dosegajo plani- 
rane oziroma v samoupravnih interesnih skupnostih dogovor- 
jene rezultate dela. Izmed teh dejavnosti so sredstva za 
osebne dohodke bolj povečali kot gospodarstvo (za 30%) le 
železniški promet (32%) ter PTT storitve (31%). 

V prvem polletju letos nekatere republike v globalu niso 
uresničile sprejete usmeritve v zvezni resoluciji, ki zahteva 
porast osebnih dohodkov v okviru rasti dohodka in čistega 
dohodka s tem, da se zagotovi hitrejša rast sredstev za razširi- 

tev materialne osnove dela od rasti dohodka. Od posameznih 
republik so sprejeto usmeritev upoštevale le Hrvatska in Sr- 
bija (zaostajanje za 20%), Slovenija (zaostajanje za 7,6%) in 
Vojvodina (zaostajanje za 28,6%), medtem ko so v ostalih 
republikah povečali sredstva za osebne dohodke z večjo 
stopnjo rasti kot dohodek. Povprečni mesečni čisti osebni 
dohodek na delavca v gospodarstvu S^RJ je znašal 8911 din 
in je za 36% višji v primerjavi z enakim obdobjem lani, med- 
tem ko so realni osebni dohodki nižji za 5%. 

Delavce v organizacijah združenega dela družbenih dejav- 
nosti zavezuje Dogovor, da morajo v skladu z resolucijo 
zagotoviti, da bodo porasla sredstva za osebne dohodke v 
letu 1981 v posamezni temeljni organizaciji usklajeno z nara- 
ščanjem sredstev za osebne dohodke delavcev v gospodar- 
stvu v ustrezni družbenopolitični skupnosti oziroma v skladu 
z občinsko resolucijo. Prvič zavezuje Dogovor, da usklajujejo 
delavci izven materialne proizvodnje povečanje svojih oseb- 
nih dohodkov s povečanjem, ki ga dosegajo osebni dohodki 
delavcev zaposlenih v gospodarstvu občine. Glede na ra- 
zlične stopnje rasti sredstev za osebne dohodke - od 16 do 
25% - med občinami, bo takšna usmeritev vplivala na različen 
materialni položaj delavcev izven materialne proizvodnje med 
občinami, ker zagotavlja enak materialni položaj vseh delav- 
cev v občini. 

Po podatkih za I. polletje kažejo dejavnosti izven gospodar- 
stva v primerjavi z istim obdobjem lani nižjo stopnjo rasti 
osebnih achodkov kot gospodarstvo republike. Izvršni sveti 
skupščin občin, ki skupaj s sindikalnimi sveti spremljajo dina- 
miko osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih v družbenih dejavnostih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, delovnih skupnostih organov družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij pose- 
bej preverjajo usklajenost rasti osebnih dohodkov teh delav- 
cev z doseženo rastjo osebnih dohodkov v občini. 

Povprečni mesečni čisti osebni dohodek na delavca v go- 
spodarstvu Slovenije je znašal 10237 din in je večji za 29% v 
primerjavi z enakim obdobjem lani, v družbenih dejavnostih 
pa znaša 11067 din in je večji za 24%. Najvišje stopnje porasta 
povprečnih mesečnih osebnih dohodkov kaže področje kme- 
tijstvo in ribištvo (33%), industrija in rudarstvo, gozdarstvo ter 
gostinstvo in turizem (30%). Najmanjši porast povprečnih 
mesečnih osebnih dohodkov pa je bil dosežen na področju 
zdravstva in socialnega varstva (23%) ter v stanovanjsko ko- 
munalni dejavnosti (24%). 

Izplačila iz sredstev za namene skupne porabe delavcev v 
temeljni organizaciji v prvem polletju 1981 so za 32% večja na 
zaposlenega v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko 
Dogovor omejuje povečanje teh sredstev do največ 18%. Vsak 
delavec zaposlen v gospodarstvu je prejel za namene skupne 
porabe 1439 din mesečno. Od tega je gospodarstva izplačalo 
560 din regresa za prehrano na delavca mesečno (iz obeh 
virov) ter 461 din za regres za letni dopust, za druge namene 
pa 418 din. Organizacije združenega dela so namreč lahko 
obračunale izdatke za prehrano v skladu z Dogovorom v 
breme materialnih stroškov, to pa predstavlja 70% vseh izpla- 
čanih sredstev za ta namen. 

Z izgubo je poslovalo v prvem polletju letos 181 organizacij 
združenega dela s 30705 zaposlenimi delavci oziroma 4,8% 
vseh delavcev v gospodastvu. Skupna izguba je znašala 2333 
milijonov din in je višja za 38% v primerjavi z enakim obdob- 
jem lani. Povprečni mesečni osebni dohodek na delavca pri 
teh organizacijah združenega dela znaša 9509 din, kar je za 
29% več kot v istem obdobju lani. 47 organizacij združenega 
dela pa je preseglo tudi povprečni mesečni čisti osebni doho- 
dek na zaposlenega v panogi, ki ji po svoji dejavnosti pripada. 

V okviru odbora udeležencev dogovora, ki je po sklepu 
Skupščine SR Slovenije pristojni organ v republiki, kateri 
lahko dovoli večja izplačila kot so določena po zakonu je bilo 
doslej obravnavanih 45 zahtevkov temeljnih organizacij z iz- 
gubo. 

Odbor ni odobril izplačila osebnih dohodkov po samou- 
pravnih splošnih aktih nekaterim temeljnim organizacijam s 
področja mesno predelovalne industrije ter temeljni organiza- 
ciji s področja gostinstva, ki morajo izplačevati osebne do- 
hodke v skladu z zakonom. 
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Odbor udeležencev dogovora (v ožji sestavi) je 
obravnaval na 12. seji dne 30. septembra 1981 
Poročilo in sprejel naslednje predloge in 
stališča: 

1. Kljub temu, da se v globalu uresničuje družbena usmeri- 
tev zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka, nekatere temeijne organizacije in delovne skupno- 
sti ob periodičnem obračunu za I. polletje 1981 izkazujejo 
večje stopnje rasti sredstev za osebne dohodke, kot bi bije 
možne po družbenih usmeritvah. Izvršni sveti skupščin občin 
in občinski sindikalni sveti naj zahtevajo od teh organizacij in 
delovnih skupnosti, da v naslednjem obračunskem obdobju 
uskladijo rast sredstev za osebne dohodke z doseženimi de- 
lovnimi rezultati in sprejetimi družbenimi usmeritvami. 

2. Izvršni sveti skupščin občin spremljajo, kako temeljne 
organizacije poračunavajo v lanskem letu preveč razporejena 
in izplačana sredstva za osebne dohodke. V vseh primerih, ko 
temeljne organizacije ne upoštevajo usmeritev, ki so jih po- 
sredovale občinske skupščine za uresničevanje Dogovora, 
meni odbor udeležencev, da bi morale občine ukrepati v 
skladu z reubliškim zakonom o sprejemanju začasnih ukre- 
pov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine. 

3. Odbor udeležencev meni, da naj bi se izvršni sveti skup- 
ščin občin pri spremljanju in obravnavanju temeljnih organi- 
zacij, ki poslujejo pod težkimi pogoji ter dosegajo kljub izka- 
zanim rezultatom dela nizke stopnje rasti dohodka zavzemali 
zato, da pri odločitvah o razporejanju dohodka upoštevajo 
sprejete kazalce za ugotavljanje prispevka združenih delavcev 
kot so opredeljeni v 5. členu Dogovora. 

4. Odbor meni, da naj bi vse temeljne organizacije, ki so 
mimo družbenih usmeritev, povečale po 31. decembru 1980 
cene za več kot 25% brez ustreznih sklepov organov Skupno- 
sti za cene, določile del dohodka, ki je rezultat boljšega 
prispevka delavcev in del dohodka, ki je rezultat izjemnih 
razmer na trgu in to upoštevale pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke zlasti, če imajo že doseženo relativno visoko 
raven osebnih dohodkov. 

5. Odbor priporoča vsem udeležencem Dogovora, da po- 
svet/jo posebno pozornost podatkom o uresničevanju druž- 
benih usmeritev Dogovora za delovne organizacije in delovne 
skupnosti. 

Delovne skupnosti, ki s samoupravnimi sporazumi s temelj- 
nimi organizacijami, za katere opravljajo storitve, niso zago- 
tovile odvisnost osebnih dohodkov od prispevka, ki ga dajejo 
s svojim delom, bi morale zagotoviti počasnejšo rast svojih 
osebnih dohodkov od rasti sredstev za osebne dohodke de- 

lavcev v temeljnih organizacijah. 
6. Odbor poudarja, da vsi udeleženci v okviru svojih pristoj- 

nosti sprejmejo ukrepe proti organizacijam združenega dela, 
ki poslujejo z izgubo ter povečujejo osebne dohodke hitreje 
kot druge organizacije oziroma presegajo s povprečnimi me- 
sečnimi osebnimi dohodki na zaposlenega dosežene osebne 
dohodke v panogi, ki ji po svoji dejavnosti pripadajo razen, če 
sklep odbora ne določi drugače. Izvršni sveti občinskih skup- 
ščin naj posebej obravnavajo take temeljne organizacije, saj 
te ne kršijo samo zakonskih predpisov, temveč kažejo tudi 
neodgovoren odnos do družbene lastnine. 

7. V letošnjem letu sprejeta nova usmeritev, da je porast 
sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih pogojen 
s porastom osebnih dohodkov v gospodarstvu družbenopoli- 
tične skupnosti, daje izvršnim svetom skupščin občin kot 
udeležencem dogovora novo obveznost; prvič so ugotavljali 
in objavljali stopnjo rasti razporejenih sredstev za osebne 
dohodke v gospodarstvu občine. Odbor udeležencev dogo- 
vora je sprejel skupno stališče o načinu ugotavljanju stopnje 
rasti osebnih dohodkov ter posebno opozorilo, da izvršni 
sveti občinskih skupščin, v katerih rast sredstev za osebne 
dohodke v gospodarstvu ni usklajena z usmeritvami Dogo- 
vora, opravijo potrebno analizo. S to analizo bodo ugotovili 
vzroke teh odstopanj, preden sprejmejo sklep o stopnji rasti 
osebnih dohodkov, do katere se lahko povečajo osebni do- 
hodki delavcev izven materialne proizvodnje v okviru občine. 

Odbor meni, da naj izvršni sveti skupščin občin pri objavi 
odstotka možne rasti osebnih dohodkov upoštevajo tudi po- 
datke o dinamiki osebnih dohodkov v gospodarstvu občine v 
.mesecih po periodičnem obračunu, kajti podatke po perio- 
dičnem obračunu za devet mesecev leta 1981 bodo lahko 
objavili šele sredi novembra. 

8. Uresničevanju družbene usmeritve, ki omejuje rast izdat- 
kov iz sredstev skupne porabe delavcev (razen sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo in za združevanje sredstev za inter- 
vencije v kmetijstvu in porabi hrane) do največ 18% na zapo- 
slenega v primerjavi z letom 1980, bi morali udeleženci Dogo- 
vora posvetiti posebno pozornost. 

Omejitev izplačil iz skupne porabe v temeljni organizaciji na 
največ 18% na zaposlenega v primerjavi z letom 1980 zajema 
ie regres za letni dopust in izdatke za druge namene (v 
gospodarstvu SRS v letu 1980 je znašal za oba namena 595 
din mesečno na delavca). Glede na to, da so delavci v gospo- 
darstvu SRS dosegli v I. polletju za 33,7% večje izdatke na 
delavca za ta dva izdatka meni odbor, da bi se udeleženci 
Dogovora, zlasti izvršni sveti skupščin občin morali v temelj- 
nih organizacijah in delovnih skupnostih zavzeti zato, da se 
do konca leta doseže uresničitev sprejetih družbenih usmeri- 
tev tudi pri teh izdatkih. 

■ 
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INFORMACIJA 

o uresničevanju zd ravstvenega varstva v 

SR Sloveniji* 

POVZETEK 
INFORMACIJE O URESNIČEVANJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SR 
SLOVENIJI 

SR Slovenija šteje po letošnjih podatkih 1,884,047 prebi- 
valcev. Prebivalstvo kaže naslednje demografske značil- 
nosti: 

- rodnost je blizu 16 promil, splošna umrljivost pa 9 
prom.l, kar pomeni, da dosega naravni prirastek 6 do 7 
promil; 

— v starostni strukturi prebivalstva se povečuje delež 
prebivalstva nad 60 let. 

Najpogostejši vzrok smrti so obolenja srca in ožilja, 
sledijo pa iim rakasta obolenja in poškodbe. Izredno veliko 
pa smo dosegli pri zniževanju umrljivosti dojenčkov ki že 
vec let znaša okoli 16 promil. 

Izmed 300.000 hospitaliziranih v SR Sloveniji jih največ 
potrebuje bolnišnično zdravljenje zaradi bolezni prebavil 
in dinal ter poškodb. Poprečna ležalna doba v bolnišnicah 
se postopno zmanjšuje in znaša sedaj manj kot 14 dni. 

Osnovno in ambulantno-specialistično dejavnost obišče 
vsak prebivalec SR Slovenije poprečno 6 do 7-krat na leto, 
in sicer^ najpogosteje zaradi bolezni dihal, poškodb iri 
bolezni živčevja ter čutil. 

Odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe ali neqe 
obolelega družinskega člana se je v zadnjih letih postopno 
povečevala ter je dosegla v letu 1979 že 4,94%. Najpogo- 
stejši vzroki odsotnosti z dela so bolezenska stanja (61 %) 
poškodbe zavzemajo 13%, nega obolelega družinskega 
člana pa 16/o, vendar stalno narašča. 

V vsem povojnem obdobju, zlasti še v zadnjem deset- 
letju, je jiIo zelo veliko vloženega v izgradnjo in posodobi- 
tev zoravstvenih zmogljivosti, tako v razširitev mreže 
osnovnega zdravstvenega varstva, kot tudi v izgradnjo in 
posodobitev bolnišnic. S tem so bili ustvarjeni pogoji za 
približanje zdravstvenega varstva prebivalstvu in za večjo 
učinkovitost zdravstvene dejavnosti. Hkrati je pomembna 
tudi kvantitativna in kvalitativna rast vseh profilov zdrav- 
stvenega kadra. Na področju zdravstvenega varstva zdru- 
žuje delo nad 30.000 delavcev, pri čemer jih ima več kot 
dve tretjini medicinsko izobrazbo, na vsakih 560 prebival- 
cev pa imamo enega zdravnika. 

Na splošno smo lahko s številom kadrov zadovoljni 
Glavna skrb v prihodnje pa bo ohranjanje dosežene ravni 
co smotrnejši področni in območni razporeditvi zdrav- 
stvenih kadrov. 

Higienske razmere prebivalstva se zlasti glede varstva 
okoija m preskfbe s pitno vodo ter ekoloških pogojev 
vnašanja in širjenja množičnih nalezljivih bolezni slabšajo 
Slabša se preskrba prebivalstva z zdravo pitno vodo in 
rezervami pitne vode, povečuje se kontaminacija ozračja- 
se veano pa je tudi nevarnost pojava množičnih zastrupi- 
tev alimentarnega ali hidričnega porekla. 

Higiensko-epidecniološka dejavnost zdravstvenih orqa- 
nizacij v naši republiki kadrovsko, strokovno-tehnološko 
tehnično m materialno stagnira in bistveno zaostaja za 
razvojno dinamiko proizvodnih in neproizvodnih dejavno- 
sti ter za razvojno dinamiko drugih področij zdravstve- 
nega varstva. 

Da bi lahko zagotovili nujno potreben obseg higiensko- 

epidemiološke dejavnosti, ki bi bila sposobna reševati 
obvladovati čedalje obsežnejšo in zahtevnejšo problema- 
tiko varstva človekovega okolja z zdravstvenih vidikov, ji ie 

k® zag°tov'ti materialne, tehnične in kadrovske pogoje 
za hitrejši razvoj. To je uresničljivo le pod pogojem, če se 
bodo za takšno razvojno politiko jasno in nedvoumno 
opredelili vsi dejavniki, ki so vključeni v postopek planira- 
nja razvoja zdravstvenih dejavnosti in določanje zdrav- 
stvene politike ter dejavniki, ki so v samoupravnih odnosih 
odgovorni za oblikovanje in uresničevanje vzgojno-izo- 
brazevalnih programov na področju zdravstvenega var- 
siva. 

Glede na slabšanje ekoloških pogojev življenja prebival- 
stva v nasi republiki postaja dejavnost organov sanitarne 
inspekcije še pomembnejše. Tem organom je treba zaqo~ 
toviti boljše kadrovske in materialne pogoje za delo. Po- 
memben dejavnik za boljšo učinkovitost dela organov 
sanitarne inšpekcije so v strokovnem pogledu zlasti zdrav- 
stvene organizcije, ki so specializirane za dejavnosti na 
področju higiene in epidemiologije oziroma, ki opravljajo 
na tem strokovnem področju tudi univerzitetne zdrav- 
stvene storitve. Zato je treba sodelovanje organov sani- 
tarne inšpekcije in teh zdravstvenih organizacij nenehno 
širiti in poglabljati. 

V SR Sloveniji so delavci na področju zdravstvene de- 
javnosti organizirani v 19 enovitih zdravstvenih delovnih 
organizacijah ter 184 zdravstvenih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih skupnih služb ki 
se Združujejo v 26' zdravstvenih delovnih organizacij.' V 
dveh primerih imamo sestavljene organizacije združeneqa 
dela, ki zajemajo po tri delovne organizacije. 

Enovite delovne organizacije imamo predvsem v lekar- 
niški mreži. Temeljne organizacije združenega dela pa se 
glede števila delavcev in materialne osnove medsebojno 
močno razlikujejo, saj štejejo najmanjše komaj blizu deset 
delavcev, največje pa tudi nad tisoč. Glede števila delav- 
cev v temeljnih organizacijah je značilna razlika med le- 
karniško, osnovno in bolnišnično zdravstveno dejav- 
nostjo. Temeljne organizacije združenega dela z majhnim 
številom delavcev so predvsem v lekarniški in delno v 
osnovni zdravstveni dejavnosti, temeljne organizacije bol- 
nišnične dejavnosti pa zaposlujejo bistveno več delavcev. 

V SR Sloveniji smo začeli s pripravami za oblikovanje 
družbenega dogovora, v katerem bi opredelili merila za 
organiziranje zdravstvenih organizacij, upoštevaje pogoje, 
ki so doloceni.v zakonu o zdravstvenem varstvu. Doslej 
smo se namreč srečevali z različnimi pogledi na oblikova- 
nje temeljnih organizacij združenega dela, kar se je odra- 
zilo tudi v raznolikosti organizacijskih oblik, tako po vse- 
bini kot velikosti. Eno izmed osnovnih je vprašanje de- 
lovne celovitosti pri izvajanju dogovorjenega programa 
zdravstvenega varstva. Zato je pomembna opredelitev, 
kjer je pri izvajanju programov zdravstvenega varstva 
možno zagotavljati uporabnikom celovit program zdrav- 
stvenega varstva; temeljno organizacijo v zdravstvu pa je 
možno organizirati tudi za posamezne kategorije prebival- 

mXw npr' za Predšolsko i" šolsko mladino, za borce NUV itd. v takem primeru je treba zagotoviti vse vidike 
zdravstvenega varstva: preventivno zdravstveno varstvo - 
preprečevanje obolenj, zdravljenje, rehabilitacijo in zdrav- 
stveno vzgojo. 

Med ostalimi kriteriji, pomembnimi za oblikovanje te- 
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meljnih in drugih organizacij v zdravstvu, je tudi vprašanje 
dohodkovne sposobnosti ob upoštevanju načel svobodne 
menjave dela ter dejstvo, da je temeljna organizacija izva- 
jalka celovitega programa zdravstvenega varstva. Zelo po- 
membno pa je tudi vprašanje, ali temeljna organizcija 
izvaja program zdravstvenega varstva za uporabnike ene 
ali več občinskih skupnosti in kako se le-te med seboj 
dogovarjajo o združevanju potrebnih sredstev za uresni- 
čevanje zdravstvenega varstva. Vsekakor pa je pri izdelavi 
kriterijev in meril za organiziranje zdravstvenih temeljnih 
organizacij združenega dela nujno potrebno upoštevati 
strokovne in družbenoekonomske ter samoupravne pra- 
vice uporabnikov in izvajalcev. 

Kot sestavni del družbene reprodukcije in kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena je zdravstveno varstvo 
vpeto v življenje in delo slehernega občana v SR Sloveniji. 
Razreševanje vseh problemov in vprašanj na področju 
zdravstvenega varstva je z vzpostavitvijo dialoga med 
zainteresiranimi, z usklajevanjem potreb in možnosti ter z 
opredeljevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zago- 
tovljeno v procesu celovitega srečujočega in kontinuira- 
nega planiranja ter svobodne menjave dela v neposrednih 
odnosih oziroma v ali po zdravstveni skupnosti. 

Skladno s sistemom zdravstvenega varstva in dogovor- 
jeno politiko na tem področju so bili poleg samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela na vseh ravneh spre- 
jeti tudi vsi temeljni planski dokumenti in samoupravni 
sporazumi, ki kadrovsko, materialno, prostorsko in ča- 
sovno opredeljujejo in usmerjajo posamezne funkcije 
zdravstvenega varstva, zlasti z vidika celovitosti, racional- 
nosti in uspešnosti. 

V preteklih letih so bila sredstva za zdravstveno varstvo 
uravnotežena z gibanjem družbenega proizvoda in je nji- 
hov delež znašal od 5,5 do 5,6% družbenega proizvoda, 
razen v letu 1980, ko ocenjujemo, da je bil le-ta komaj 
5,17%. 

Nekateri neugodni trendi na področju cen, zunanjetrgo- 
vinske menjave, osebnih dohodkov, zaposlovanja in pro- 
duktivnosti bodo najbrž pogojevali revizijo že sprejetih 
planskih usmeritev in druge posledice na področju zdrav- 
stvenega varstva. 

V letošnji aktivnosti za reorganizacijo in vsebinsko preo- 
brazbo zdravstvenih skupnosti zasledujemo nekatere po- 
membne vsebinske cilje. Samoupravne interesne skupno- 
sti v občini dejansko postajajo mesto za sporazumevanje 
med uporabniki in izvajalci ter mesto odločanja delavcev 
in delovnih ljudi o zadovoljevanju celovitih potreb po 
zdravstvenem varstvu ter zagotavljanju za to potrebnih 
sredstev. Pri tem se v zboru izvajalcev pojavljajo vsi, ki 
opravljajo zdravstvene storitve za uporabnike, čeravno je 
njihov sedež v drugi občini. S tem pa se spreminja vloga 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti. V teh skupnostih 
se morajo občinske zdravstvene skupnosti sporazumevati 
o medobčinski solidarnosti ter o odnosih svobodne me- 
njave dela s tistimi zdravstvenimi organizacijami, ki oprav- 
ljajo storitve za uporabnike več občin. 

Vzporedno s tem poteka tudi reorganizacija strokovnih 
služb skupnosti. Te bodo odslej opravljale le strokovna in 
administrativno-tehnična opravila za potrebe skupnosti in 
njihovih samoupravnih organov, medtem, ko se opravlja- 
nje drugih del prenaša na organizacije združenega dela 
uporabnikov oziroma izvajalcev, ki so za to strokovno 
usposobljeni. Z omenjeno reorganizacijo naj bi odpravili 
nepotrebno administriranje in pocenili delo, kar naj bi 
dosegli tudi z združevanjem strokovnih služb več ali vseh 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
v občini. 

Aktivnosti za uvedbo usmerjenega izobraževanja so se 
pridale na področju zdravstvenega varstva že leta 1979. 
Tako je bila ustanovljena posebna izobraževalna skupnost 
za zdravstvno varstvo ter sprejeta programska zasnova za 
pridobitev srednje izobrazbe, medtem ko so dopolnitve 
programskih zasnov za pridobitev višje in visoke izobra- 
zbe ter programi za usposabljanje in izpopolnjevanje na 
vseh stopnjah medicinske izobrazbe še v razpravi. 

Pri uresničevanju posameznih določb zakona o usmer- 
jenem izobraževanju je največ nedorečenosti v uporabni- 
ških organizacijah ter v prešibki povezanosti zdravstvenih 
organizacij z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami na 
področju zdravstvenega varstva. Zato je treba zdravstvene 
šole in zdravstvene organizacije čim tesneje povezati ter 
se dogovoriti o vseh odprtih vprašanjih delovne prakse in 
mentorjev za izvajanje tega izobraževanja. 

Zdravstveno-informacijski sistem je pri nas relativno 
obsežen, vendar v svoji racionalnosti in uspešnosti še 
vedno zaostaja za potrebami, ki jih narekuje dosedanji 
razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. 

Informacijski sistem urejajo zakoni in predpisi, od kate- 
rih je najpomembnejši zvezni zakon o evidencah v zdrav- 
stvu. Toda ta zakon zahteva tudi evidence, ki niso nujno 
potrebne za izvajanje ustavne funkcije države. Zato naj bi s 
spremembo zvezne in republiške zakonodaje na tem po- 
dročju prešla v pristojnost republik organizacija in tehno- 
logija zbiranja, obdelovanja, shranjevanja in distribucija 
podatkov. 

Poleg priprav za zakonsko urejanje sistema informiranja 
na področju zdravstvenega varstva pa so v pripravi tudi 
projekti, ki naj omogočijo določeno racionalizacijo. V ta 
namen so v Zavodu SRS za zdravstveno varstvo, na posa- 
meznih medobčinskih območjih in v nekaterih zdravstve- 
nih organizacijah ustanovljeni programski sveti, v Zavodu 
SRS za zdravstveno varstvo pa še posebna delovna enota. 
V pripravi so naslednji republiški projekti: zdravstvena 
izkaznica, avtomatska obdelava receptov in računalniško 
podprt zdravstveno-informacijski sistem v sodelovanju z 
UNDP. 

Vse odločitve glede znanstveno-informacijskega si- 
stema ter obveznega povezovanja z drugimi informacij- 
skimi sistemi bodo sprejete na samoupravni podlagi ob 
upoštevanju načel celovitega sistema družbenega infor- 
miranja. 

Zdravstvo preskrbujejo z zdravili, repromaterialom in 
opremo domači in tuji proizvajalci prek veledrogerij in 
lekarn. Nekatere organizacijske slabosti in finančne te- 
žave so v letu 1980 povzročile večje motnje v preskrbi 
zdravstva, zato so bili za normalno preskrbo sprejeti tako 
kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Letos je preskrba, zla- 
sti z vitalnimi zdravili in repromaterialom, zadovoljiva, 
nabava nujne medicinske opreme pa že nekaj let stagnira 
in povzroča motnje v funkciji zdravstva. Zaradi celovite 
preskrbe zdravstva bi bilo potrebno na samoupravnih 
osnovah povezati vse zainteresirane, da bi s skupnim 
prevzemanjem pravic, obveznosti in odgovornosti trajno 
zadovoljevali potrebe po zdravilih in drugih pomembnih 
materialih, ki so zdravstvu potrebni. 

Zdravstvo naše republike se vključuje v mednarodno 
sodelovanje na osnovi mednarodnih sporazumov in na 
podlagi pobud naših organizacij združenega dela. Od leta 
1960, ko se je pričelo znanstveno-tehnično sodelovanje 
Slovenije z deželami v razvoju, beležimo sodelovanje na- 
ših zdravstvenih delavcev (nad 300) v enajstih deželah v 
razvoju, tesnejše sodelovanje z nekaterimi deželami, zlasti 
Kuvvaitom, Angolo in Libijo, ki pošiljajo svoje paciente na 
zdravljenje k nam, sodelovanje naših zdravnikov ter anga- 
žiranje naše gradbene operative (inženiringov) v teh drža- 
vah, dalje šolanje tujih študentov v naših medicinskih 
šolah, zdravljenje naših in tujih državljanov po mednaro- 
dnih konvencijah o zdravstvu in socialni varnosti, ki jih 
imamo sklenjene z osemnajstimi državami (predvsem iz 
Evrope) obmejno sodelovanje za zagotavljanje individual- 
nih zdravstvenih potreb ter razgibano sodelovanje na po- 
dročju zdravstvenega turizma. 

Perspektiva nadaljnjih odnosov s tujino je v oblikovanju 
načrtnejšega in celovitejšega sodelovanja, ki naj bi se 
odražalo v ponudbi inženiringa na področju zdravstva, v 
pomoči pri znanstveno-raziskovalnih projektih, predvsem 
pri postavljanju in programiranju sistema zdravstvenega 
varstva, v šolanju vseh vrst zdravstvenih delavcev in v 
sprejemanju bolnikov na zdravljenje k nam iz držav, ki 
posameznih oblik zdravljenja ne morejo zagotoviti same. 
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1. UVOD 
V SR Sloveniji smo v povojnem obdobju močno 

razvili zdravstveno varstvo. Od centralistične ureditve 
in razdrobljene ter maloštevilne zasebne prakse na 
področju zdravstvene dejavnosti ter od enotnega dr- 
žavnega sistema socialnega zavarovanja na področju 
zdravstvenega varstva smo postopno, skladno z razvo- 
jem družbenopolitične ureditve, materialnih pogojev 
dela, znanosti in zdravstvenega stanja prebivalstva, 
prišli do enotnega, samoupravno organiziranega si- 
stema zdravstvenega varstva. 

Na razvoj enotnega sistema zdravstvenega varstva 
pri nas je močno vplivala demokratična odločitev de- 
lavcev in kmetov, ki so z referendumom leta 1972 
združili svoje takratne sklade za zdravstveno varstvo in 
zdravstveno zavarovanje ter medsebojno izenačili pra- 
vice do zdravstvenega varstva. Uveljavitev enotnega 
sistema zdravstvenega varstva pa je omogočilo zlasti 
sprejetje nove ustave v letu 1974 in uveljavitev novih 
družbenoekonomskih odnosov, predvem v smislu inte- 
resnega povezovanja med uporabniki in izvajalci, prvič 
opredeljenega v zakonu o zdravstvenem varstvu leta 
1974. Zakon o združenem delu ter sistemski zakoni, 
zlasti zakon o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, zakon o, družbenem planiranju in o družbenem 
planu SR Slovenije ter izkušnje iz dotedanje samou- 
pravne prakse so leta 1979 narekovale sprejetje novega 
zakona o zdravstvenem varstvu. S tem zakonom so bila 
uveljavljena in konkretizirana enotna načela za sistem 
zdravstvenega varstva, njegovo vsebino, družbenoeko- 
nomske odnose med udeleženci svobodne menjave 
dela na področju zdravstva, organizacijo in delo sa- 
moupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti, zago- 
tavljanje pravic do zdravstvenega varstva, samou- 
pravno organiziranost delavcev na področju zdravstve- 
nega varstva in druga vprašanja. 

Zdravstveno varstvo je opredeljeno kot sestavni del 
družbene reprodukcije in je kot dejavnost posebnega 
družbenega pomena, vpeto v življenje in delo sleher- 
nega občana. Reševanje vseh vprašanj in dilem na 
področju zdravstvenega varstva je z uveljavitvijo dia- 
loga med zainteresiranimi ter z usklajevanjem potreb 
in možnosti, z opredeljevanjem pravic, obveznosti in 
odgovornosti zagotovljeno v procesu celovitega sreču- 
jočega in kontinuiranega planiranja ter svobodne me- 
njave dela v neposrednih odnosih v ali po zdravstvenih 
skupnostih. 

Vsem delavcem in občanom v SR Sloveniji je z zako- 
nom zagotovljen enoten obseg zdravstvenega varstva, 
ki ga samoupravno organizirani uporabniki in izvajalci 
dogovorno dopolnjujejo glede na na specifične po- 
trebe ter druge pogoje. 

Skladno s sistemom zdravstvenega varstva pri nas in 
dogo/orjeno politiko na tem področju so bili sprejeti 
samoupravni sporazumi, ki kadrovsko, materialno, 
prostorsko in časovno opredeljujejo in usmerjajo po- 
samezne funkcije zdravstvenega varstva, zlasti z vidika 
celovitosti, racionalnosti in uspešnosti. Tako so bili 
sprejeti sporazumi o delitvi dela, kadrovski politiki, 
zdravstveno-informacijskem sistemu, o postopkih za 
uresničevanje pravic in drugi. 

Tako hiter in dinamičen razvoj zdravstvenega varstva 
spremljajo tudi določena razvojna neskladja in pro- 
bemi, ki jih je treba podrobneje osvetliti, zlasti na 
področju zdravstvenega stanja, obolevnosti in higien- 
skih razmer prebivalstva, samoupravne organiziranosti 
zdravstvenih organizacij, organiziranosti udeležencev 
na področju svobodne menjave dela, reorganizacije 
zdravstvenih skupnosti in njihovih strokovnih služb, 

razvoja usmerjenega izobraževanja, zdravstveno-infor- 
macijskega sistema, preskrbe z zdravili, repromateria- 
lom in opremo ter sodelovanja zdravstvenega varstva s 
tujino. 

2. NAJPOMEMBNEJŠE ZNAČILNOSTI 
ZDRAVSTVENEGA STANJA 8N 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA 
OBMOČJU SR SLOVENIJE 

Hiter družbenoekonomski razvoj in z njim povezani procesi 
industrializacije in urbanizacije se odražajo v spremenjenem 
načinu življenja, bivanja in prehranjevanja.. Družbena preo- 
brazba s socialnimi premiki je pogojevala razvoj materialne in 
strokovne osnove zdravstvenega varstva, kar se je odražalo 
tudi v spremenjeni obolevnosti in umrljivosti ter zdravstveni 
prosvetljenosti prebivalstva v Sloveniji. Demografski in zdrav- 
stveno-statistični podatki izkazujejo med drugim, da se prebi- 
valstvo naše republike glede zdravstvenega stanja skoraj v 
ničemer ne razlikuje od narodov gospodarsko razvitejših 
držav. 

Podaljšano življenjsko dobo pričakujemo pri otrocih, mla- 
dini in ženskah, medtem, ko pri moških stagnira in se po- 
stopno skrajšuje. Populacija kaže racionalnost v razmnoževa- 
nju, umirjen naravni prirastek ter postopno staranje. 

Spremenila se je socialno-ekonomska struktura prebival- 
stva, struktura obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti. Nizko 
obolevnost pričakujemo pri nekaterih akutnih boleznih, med- 
tem, ko prednjačijo kronične degenerativne bolezni, kot bo- 
lezni ožilja, novotvorbe, bolezni dihal, prebivil, kosti, in gibal, 
duševne motnje in še drugi patološki pojavi, ki povzročajo 
prezgodnjo nezmožnost za delo in življenje ter prezgodnjo 
smrt. 

2.1. Stanje in gibanje prebivalstva 
Po popisu iz leta 1953 je SR Slovenija štela 1,514.971 

prebivalcev. S poprečno rastjo 0,8% na leto se je število 
prebivalcev v letu 1979 povzpelo na 1,882.297 (po začasnih 
podatkih popisa prebivalstva v letu 1981 ima Slovenija 
1,884,047 prebivalcev). Največjo rast zasledimo v prvih osmih 
povojnih letih, ko je bila blizu 4% na leto, medtem, ko je v 
zadnjih osmih letih poprečno 1%: Število prebivalstva ne 
raste skladno z ostalim prebivalstvom jugolovanske skupno- 
sti. Letni primanjkljaj prebivalstva znaša blizu 8000. Tako se 
relativni delež prebivalstva Slovenije v jugoslovanskem pro- 
storu zmanjšuje. Od prvotnega 9% deleža je padel na 8%, v 
projekciji prebivalstva do leta 2000 pa celo pod 8%. 

Rodnost (nataliteta) prebivalstva pada, kar je značilno za 
razvite države. Srednje visoka je bila leta 1950, ko se je rodilo 
24 otrok na 1000 prebivalcev. Najhitrejše padanje rodnosti 
smo zabeležili med leti 1952 in 1960, Vo smo se postopno 
začeli približevati 16 promilom; ta podatek beležimo tudi v 
zadnjih desetih letih. Demografi menijo, da se bolj ne bi smela 
zmanjšati. Po demografskem prehodu iz visoke rodnosti in 
visoke smrtnosti v prejšnjih desetletjih je naše prebivalstvo z 
zavestnim načrtovanjem družine ustvarilo novo ravnovesje. 
Vitalni indeks (170) kaže racionalnost v razmnoževanju to je- 
zadovoljstvo rodnost in tudi umirjeno splošno umrljivost. 

Splošna umrljivost (mortaliteta) prebivalstva je bila leta 
1950 še 12 promil leta 1955 pa blizu 10 promil; v zadnjih 
desetih letih pa se je z vmesnimi nihanji ustalila na blizu 9 
promilah. Zaradi naraščanja deleža starejšega prebivalstva 
tudi v prihodnje ne pričakujemo znižanja splošne umrljivosti, 
vkljub čedalje manjši umrljivosti dojenčkov. 

Najpogostejši vzroki splošne umrljivosti prebivalstva so bo- 
lezni srca in ožilja, novotvorbe, živčne bolezni, bolezni dihal 
in poškodbe, slede jim bolezni dihal in prebavil. Bolezni, ki 
nam jih je uspelo s preventivnimi metodami zajeziti, so po 
vzrokih smrti na zadnjem mestu (komplikacije nosečnosti, 
infekcijske bolezni, tuberkuloza). 

Umrljivost moških je vedno relativno višja kot žensk, in sicer 
poprečno za 1,6%. 

Med vsemi umrlimi znaša delež dojenčkov blizu 3%, delež 
oseb v starosti 50 in več let pa 83%, kar pomeni, da se je v 
obdobju od 1950 do 1979 za 20% povečal delež tistih, ki so bili 
ob smrti stari nad 50 let. 
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Umrljivost dojenčkov je znašala v 50-letih nad 80 promil. Po 
letu 1952 (63,8 promil) je začela padati; izrazit padec pa 
beležimo v letih od 1968 do 1978, in sicer od 26,8 na 16,6 
promil, leta 1979 pa 15,3 promil. V zadnjih desetih letih se je 
znižala umrljivost mater zaradi nosečnosti, poroda in poporo- 
dne dobe od 3,5 na 2,3 oseb, od leta 1975 do 1979 pa je umrla 
ena ženska na 10.00 živorojenih otrok. Mrtvorojenost pa se je 
v tem času zmanjšala od 10,5 na 5,8 promil. To so pozitivni 
kazalci zdravstvenega stanja prebivalstva. 

Naravni prirastek je znašal do leta 1953 12 promil, nakar se 
je zmanjševal, a je v zadnjih desetih letih še zadovoljiv, saj se 
giblje med 6 in 7 promilami (glej prilogi 1 in 2. 

Starostna struktura prebivalstva - Zaradi specifičnega de- 
mografskega razvoja Slovenije že od davnine namreč pred- 
stavljamo narod, v katerem se udeležba prebivalcev, starih 65 
in več let, nenehno povečuje, istočasno pa se zmanjšuje 
število prebivalcev od 0-14 in od 0-39 let. 

Razmerje med starostno skupino nad 60 let in starostno 
skupino od 0-19 let je izraženo v indeksu starosti, ki znaša 
0,47 ter se povečuje; to pomeni, da se naše prebivalstvo stara. 

Delež prebivalcev, starih 60 in več let, znaša vse od popisa 
leta 1971 blizu 15%, 65 in več let pa nad 10%. 

Tudi ti indikatorji kažejo, da se je začel proces staranja 
našega prebivalstva, prav tako pa kažejo tudi uspešnost 
zdravstvenega varstva ter normalen razvoj družbe (glej tudi 
prilogi 3 in 4). ■ . 

Pričakovana dolgost življenja (68,9 let) kaže izboljšanje za 
otroke in mladino, za odrasle in starejše osebe moškega spola 
pa stagnira in se postopno skrajšuje. Življenjska doba moških 
je 6,6 let krajša kot pri ženskah (moški: 65,6, ženske: 72,2). 

Aktivno prebivalstvo je temelj ekonomske in družbene de- 
javnosti. Delež zaposlenih je znaša! leta 1953 le 20%, leta 1979 
pa se je povzpel na 45%. Tudi delež žensk se je med zaposle- 
nimi nenehno povečaval in je dosegel 42%. 

Po popisu prebivalstva iz leta 1953 in na podlagi opazova- 
nih sprememb v petletnem obdobju je najintenzivneje raslo 
zaposlovanje v industriji. S tem je bila nakazana smer razvoja 
gospodarstva, hkrati pa tudi sprememba v strukturi prebival- 
stva po zaposlenosti (živilska, elektro, kemična in kovinska 
industrija). . 

Število kmečkega prebivalstva se zmanjšuje; leta 1953 je 
znašal njegov delež v celotnem prebivalstvu 42%, leta 1979 pa 
manj kot 10%. 

2.2. Zdravstvene razmere prebivalstva 

Zdravstvene razmere prebivalstva ugotavljamo na podlagi 
tako imenovanih negativnih kazalcev zdravja, ker žal zaenkrat 
še ni izdelana metoda in način ugotavljanja pozitivnega 
zdravja. Na voljo imamo podatke redne zdravstvene poroče- 
valske službe, ki rutinsko poroča o zdravstvenih pojavih, 
ugotovljenih na osnovi pregledov v ambulantno-dispanzerski 
dejavnosti, bolniškega zdravljenja in podatkov o začasni od- 
sotnosti z dela (absentizmu). 

Zdravstvena dejavnost namreč registrira le tiste bolnike, ki 
so iskali zdravstveno pomoč (poznana obolevnost). 

Ugotovitve pri prvih pregledih v ambulantah in dispanzerjih 
ilustrirajo bolezensko stanje prebivalstva in njihovo dinamiko. 

Podatki o bolnišničnem zdravljenju pa kažejo resnost obo- 
lenj in njihove posledice. 

Iz podatkov o začasni odsotnosti z dela aktivnih zavarovan- 
cev zvemo za vzroke, pogostnost in trajanje odsotnosti z dela 
in za vzroke, ki so pogojevali delovno invalidnost. 

2.2.1. Ambulantno-dispanzerska 
dejavnost 

V Sloveniji opravijo v zadnjih letih v osnovni in ambulantno- 
specialistični dejavnosti od 11 do 12,5 milijonov pregledov na 
leto. To pomeni, da odpade na enega prebivalca poprečno 
6-7 pregledov. Pri tem gre v glavnem za kurativne preglede 
(nad 90%), saj je preventivnih pregleov le slabih 10% (glej 
prilogo 5). 

Primerjava števila vseh pregledov v letu 1976 in 1979 nam 
pokaže, da se je število pregledov znižalo poprečno za 2%, in 
sicer zlasti zaradi zmanjšanja števila pregledov v pnevmofi- 
ziologiji ter dermatovenerološki in specialistični dejavnosti. V 

nekaterih dejavnostih pa se je šteivlo pregledov kontinuirano 
povečevalo; med njimi zlasti v zdravstvenem varsvu otrok za 
9%, ,v službi medicine dela pa za 8% na leto. 

Število vseh preventivnih pregledov se je povečalo za 12%, 
od tega zlasti v splošni medicini (za 64%), medicini dela (za 
32%) ter preventivnih pregledov šolske mladine (za 26%) (glej 
prilogi 6 in 7). 

Naraščanje števila bolezni ugotavljamo na osnovi diagnoz 
ob prvih pregledih v osnovni in amublantno-specialistični 
zdravstveni dejavnosti. Ob tern pa je treba poudariti, da na 
prijavljanje bolezni vplivajo poleg patologije še drugi dejav- 
niki, zlasti zdravstvena prosvetljenost prebivalstva, napredek 
medicinske znanosti, boljša dostopnost in možnost uveljav- 
ljanja zdravstvenega varstva. Med temi dejavniki in številom 
ugotovljenih bolezni ali patološkim stanjem obstaja določena 
medsebojna soodvisnost. 

Bolezenska slika prebivalstva je v primerjavi s povojnim 
obdobjem znatno spremenjena. Pomembna je ugotovitev, da 
se je zmanjšalo število kožnih obolenj in tistih nalezljivih 
bolezni, za katere že imamo zadovoljivo varstvo, medtem, ko 
naraščajo kronične degenerativne bolezni, poškodbe in novo- 
tvorbe, kar je značilnost razvitih držav. 

V vsh opazovanih letih ugotavljamo največ bolezni dihal, na 
drugem mestu so poškodbe, sledijo pa jim bolezni živčevja in 
čutil ter bolezni prebavil. Ena četrtina vseh ugotovljenih bo- 
lezni v osnovni in ambulantno-specialistični dejavnosti od- 
pade na bolezni dihal, katerih število je v primerjavi z letom 
1950 petkrat večje; enako so se povečale tudi poškodbe. Tako 
odpade na 1000 prebivalcev Slovenije okoli 550 ugotovljenih 
bolezni dihal in 270 ugotovljenih poškodb (glej priiogi 8 in 9). 

2.2.2. Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Po podatkih iz leta 1979 imamo v Sloveniji 13.560 bolniških 

postelj. Njihovo število se postopno zmanjšuje, vzporedno s 
tem pa se izboljšuje njihov standard; tako je bilo leta 1976 od 
vseh postelj že 89% standardnih, leta 1979 pa celo 91 %. V letu 
1979 je odpadlo na 1.000 prebivalcev 7,2 vseh oziroma 6,6 
standardnih postelj (pod standardno posteljo razumemo tisto 
bolnišnično posteljo, na katero odpade 6 do 7,5 m2 bolnišnič- 
nih površin z določenim medicinskim, higienskim in servi- 
snim standardom). 

Število bolnikov, sprejetih na zdravljenje, se je v obdobju od 
leta 1976 do 1979 povečalo za 6%, število bolniških dni pa 
zmanjševalo za 1%. Poprečna ležalna doba se je tako v letu 
1979 skrajšala od prvotnih 15,9 na 13,9 dni. 

Leta 1979 je bilo hospitalizirnih blizu 170 bolnikov na 1.000 
prebivalcev; io število se je v primerjavi z letom 1974 povečalo 
za 10 bolnikov. 

V naših bolnišnicah je okoli 90% razpoložljivih postelj, 
poprečno pa so izkoriščene 99 do 100% (glej prilogo 10). 

Po letu 1945 so bile med najčeščimi vzroki bolnišničnega 
zdravljenja poškodbe, bolezni prebavil, kože, bolezni živčevja 
in čutil, poleg teh pa tudi nalezljive in parazitarne bolezni, ki 
so leta 1S55 prišle na prvo mesto. Že takrat pa smo beležili 
relativno največjo rast bolnišničneg zdravljenja zaradi bolezni 
dihal, ki so danes poleg bolezni prebavil ter poškodb najpo- 
gostejši vzrok hospitalizacije, medtem, ko nalezljive bolezni in 
bolezni kože ne sodijo več med najpogostnejše vzroke bolniš- 
ničnega zdravljenja. 

Dalje ugotavljamo, da v zadnjih desetih letih najhitreje in 
nenehno naraščajo bolezni prebavil, obtočil, novotvorbe, pa 
tudi bolezni kosti in gibal ter komplikacije nosečnosti (sem 
prištevamo tudi splav). 

Po podatkih iz leta 1979 so bolnišnično zdravljenje najpo- 
gosteje zahtevale bolezni iz skupine prebavil, sledile so jim 
bolezni dihal, poškodbe, bolezni mokril iri spolovil ter druge. 

Obolenja prebavil so se v letih od 1976 do 1979 povečala za 
20%, kar je najvišji indeks poleg komplikacij nosečnosti in 
potioda (125). Obolenja kosti in gibal so se povečala za 10%, 
novotvorbe pa za 9% (glej tudi prilogi 11 in 12). 

2.2.3. Odsotnost z dela (zdravstveni 
absentizem) 

Podatki ambulantno-statističnega lista, kjer so registriranj 
delavci-uporabniki zdravstvenih storitev, ki so v staležu zaradi 
nezmožnosti za delo, nam kažejo zdravstveno stanje aktivne 
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populacije in omogočajo vpogled v zdravstvena dogajanja. Na 
podlagi teh podatkov ugotavljamo pogostnost odsotnosti z 
dela, poprečno trajanje in vzrok nezmožnosti za delo. Srednje 
trajanje odsotnosti je ekonomski kazalec, na podlagi katerega 
ugotavljamo izgubljene delovne dni v združenem delu. 

Menimo, da sodita indikatorja o odsotnosti z dela in invali- 
dnosti med najpomembnejše kazalce ocene zdravstvenega 
stanja - ne le aktivnih, temveč vseh prebivalcev, saj se zdrav- 
stvene značilnosti celotne populacije v veliki meri odražajo v 
zdravstvenem stanju aktivnega prebivalstva. 

Vzrok za začasno odsotnost delavcev z dela so bolezenska 
stanja (61%), poškodbe (pr.bližno 13%) - skoraj dve tretjini 
(62%) le-teh nastane izven dela; sledi nega obolelega svojca 
ter drugi nebolezenski vzroki (26%), ki vse od leta 1976 
izrazito narščajo (glej priloge od 13 do 15). 

Po številu odsotnosti z dela beležimo razlike med posamez- 
nimi regijami s tem, da je v ljubljanski praviloma najvišja, na 
Dolenjskem pa najnižja. Ne glede na to pa pri odsotnostih 
ugotavljamo vzporedna gibanja med regijami v daljšem ča- 
sovnem obdobju (glej tudi priiogo 16): 

Vzroki odsotnosti z dela 
Dolgoletna opazovanja bolezenskih vzrokov kažejo, da so 

bile v 15 letih, kakor so tudi še danes, bolezni dihal, poškodbe 
in bolezni prebavil, vključno z boleznimi lokomotornega si- 
stema, najčešći vzrok odsotnosti z dela. Zmanjšuje se delež 
bolezni kože in podkožja, naraščajo pa zlasti bolezni kosti in 
gibal, bolezni mokril in spolovil, obtočil ter duševne motnje 
(glej prilogi 17 in 18). 

Poleg bolezni obtočil ta obolenja najpogosteje ugotavljajo 
tudi v službi medicine dela, prometa in športa ter ugotavljajo, 
da najhitreje naraščajo bolezni kosti in gibal. Tudi potreba po 
bolnišnični obravnavi bolnika je za omenjene bolezni naj- 
večja. Bolezni kosti in gibal so med vzroki bolnišničnega 
zdravljenja sicer na desetem mestu, vendar na prvem mestu 
pri stacioniranih bolnikih v zavodih za rehabilitacijo, pa tudi 
med vzroki za invalidnost. Od 8 novih invalidov na 1000 
aktivnih zavarovancev sta dve osebi invalidni zavoljo bolezni 
kosti in gibal, 1,6 zaradi bolezni obtočil, eden zaradi poškodb, 
bolezni prebavil pa so kot vzrok invalidnosti na četrtem me- 
stu. 

Poleg bolezni obtočil in novotvorb, ki so na prvem in dru- 
gem mestu, so najčešći vzrok smrti tudi poškodbe, bolezni 
dihal in prebavil. 
Poškodbe kot vzrok odsotnosti z dela 

Gibanje števila nesreč obravnavamo glede na gibanje šte- 
vila aktivnih prebivalcev. Iz pogostnosti, ki predstavlja ra- 
zmerje med številom nesreč in enot človekove izpostavljeno- 
sti nevarnostim v določenem času, lahko sklepamo ne le na 
učinkovitost varstvenih ukrepov, temveč tudi na obseg dela, 
produktivnost in proizvodnjo. Ti parametri naj bi bili pozitivno 
soodvisni. 

Po številčnih kazalcih (1970-1979) so vse poškodbe v Slo- 
veniji kontinuirano naraščale. 

Relativno, glede na rast števila aktivnih prebivalcev, pa se je 
število nesreč v zadnjih letih nekoliko zmanjševalo. V Slove- 
niji se je na vsakih 100 aktivnih prebivalcev pripetilo 16 ne- 
sreč, izmed njih jih je 6 odpadlo na nesreče pri delu, 10 pa na 
nesreče izven dela. 

Sedaj traja poprečna odsotnost z dela zaradi poškodbe<30 
dni; v primerjavi s prejšnjimi leti se je le-ta podaljšala, med- 
tem, ko traja odsotnost zaradi poškodb na delu 22 do 23 dni 
(glej priloge od 19 do 21). 

Pogostnost poškodb na delu se je začela leta 1972 zmanjše- 
vati; takšno dinamiko smo beležili nekaj let. Leta 1979 pa seje 
povečala za 4,6 na vsakih 1000 delavcev. 

V opazovanih letih je odpadla glavnina (60%) vseh poškodb 
na zmečkanine, raztrganine zgornjih okončin in izvine (olei 
prilogo 22). 

V letu 1979 so bili v primerjavi z letom 1978 pogostejše 
raztrganine zgornjih okončin, raztrganine glave, vratu in 
trupa ter poškodbe, povzročene s tujki in površinske po- 
škodbe. Te poškodbe so bile pogostejše pri moških, medtem, 
ko je bilo pri ženskah nekaj več zlomov spodnjih okončin in 
raztrganin na spodnjih okončinah. 

Na pogostnost nesreč pri delu vpliva tudi starostna struk- 
tura delavcev. Po razpoložljivih podatkih so namreč po- 
škodbe zelo pogostne v mladostnem obdobju (15-19 let), in 

sicer jih odpade kar 366 na 1000 aktivnih prebivalcev, v 
starosti 65 in več let pa le 53 na 1000 aktivnih prebivalcev (leta 
1972). Ostale bolezni in funkcionalne motnje pa izraziteje 
naraščajo že po štiridesetem letu življenja. 

2.3. Razvoj zdravstvenih zmogljivost: in 
dostopnost zdravstvenih storitev 

2.3.1. Osnovna zdravstvena dejavnost 
Osnovna zdravstvena dejavnost obsega ambulante in di- 

spanzerje za splošno medicino, za varstvo delavcev, otrok in 
šolske mladine, za varstvo žena in borcev NOV ter pnevmofti- 
ziološke in psihiatrične dispanzerje. V okviru osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti ja tudi zobozdravstveno varstvo, patro- 
nažna služba, higiensko-epidemiološka dejavnost ter pre- 
skrba prebivalstva z zdravili (lekarniška dejavnost). 

Osnovno zdravstveno varstvo se izvaja v ambulantah, 
zdravstvenih postajah, zdravstvenih domovih in po potrebi 
tudi na terenu. V povojnem obdobju se je osnovna zdrav- 
stvena mreža izboljšala in številčno okrepila (glej prilogo 23). 

V ambulanti, dispanzerju ali posvetovalnici je vsak predšol- 
ski otrok obravnavan poprečno 5-krat, šolski 2,5-krat, delavec 
2-krat v letu, vsaka ženska v fertilnem obdobju pa 1-krat v 
letu. 
2.3.2. Ambulantno-specialistična dejavnost obsega speciali- 
stično obravnavo obolelega ali poškodovanega ter speciali- 
stične zdravstvene storitve na področju higiene, epidemiolo- 
gije in socialne medicine. 50% specialističnih zdravstvenih 
storitev odpade na internistično in kirurško stroko, rehabilita- 
cijo in okulistiko, po 7-8% pa na otorinološko, ginekološko, 
ortopedsko in pediatrično stroko. 

2.3.3. Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Bolnišnična dejavnost obsega specialistično obravnavo 

stacioniranih bolnikov oziroma poškodovancev v splošni, 
specialistični in univerzitetnih bolnišnicah na naslednjih ožjih 
strokovnih področjih; kirurgija, internistika, ginekologija-po- 
rodništvo, pediatrija, infektologija, pnevmoftiziologija, otori- 
nolaringologija, okulistika, urologija, travmatologija, ortope- 
dija, nevrologija, psihiatrija, dermatologija in nuklearna medi- 
cina. 

Z obnovo poškodovanih objektov je bilo leta 1945 pridoblje- 
nih v Sloveniji 4.680 bolniških postelj, kar je pomenilo "4,36 
postelje na 1.000 prebivalcev. V naslednjih letih se je število 
postelj povečalo, prav tako pa seje izboljšal njihov standard, 
tako imamo zdaj v 29 bolnišnicah 13.551 postelj, kar pomeni 
7,2 postelje na 1.000 prebivalcev. 

Namembnost bolnišničnih organizacij je sledila dinamiki 
sprememb v patologiji prebivalstva, razvoju doktrine in 
družbe. Ža leta 1960 - še posebej pa po letu 1965 - so nastale 
spremembe v organizaciji in funkciji bolnišnic. Število postelj, 
namenjenih tuberkuloznim bolnikom (sem so štete tudi po- 
stelje za pljučne bolezni) in tudi tistih za nalezljive bolezni, se 
je začelo zmanjševati, preostale posteljne zmogljivosti pasmo 
preusmerili drugam (v psihiatrijo, rehabilitacijo, interno). Z 
adaptacijami, dozidavami in s sodobnejšo opremo so se 
izboljšale možnosti za rehabilitacijo bolnikov, zlasti po letu 
1967, ko so bile zdraviliške postelje vključene v nadaljevalno 
oziroma nadomestno bolnišnično zdravljenje (glej prilogo 

2.3.4. Zdraviliška zdravstvena dejavnost 
Zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega zdravljenje in 

medicinsko rehabilitacijo obolelih in poškodovanih z uporabo 
naravnih zdravilnih sredstev ter raznih medicinskih, terapevt- 
skih in rehabilitacijskih postopkov. Specifična medicinska 
organizacija pa zahteva enotnost postopkov in ukrepov pri 
uporabi mineralnih vod (notranja, zunanja), inhalacija plinov, 
zračnih in sončnih kopeli, razgibavanju, obremenitvah, raznih 
medicinskih in rehabilitacijskih postopkih ter pri aktiviranju 
bolnikove psihofizične zmogljivosti. 

Po letu 1967 smo postopno namenjali določeno število 
zdraviliških postelj za rehabilitacijo bolnikov kot nadomestno 
oziroma nadaljevalno bolnišnično zdravljenje; tako imamo 
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zdaj 0,7 postelj za tovrstno stacionarno obravnavo na 1000 
prebivalcev. Število bolnikov na podaljšanem bolnišničnem 
zdravljenju se vsako leto poveča za blizu 7%, njihovo zdravlje- 
nje pa traja poprečno 17 dni (glej tudi priloge od 25 do 27). 

2.4. Razvoj kadrovskih zmogljivosti na 
področju zdravstva 

Na področju zdravstvenega varstva smo imeli v letu 1979 
zaposlenih 30.280 delavcev; po popisu delavcev z zdrav- 
stveno strokovno izobrazbo pa jih je bilo v preteklem letu 
20.151, od tega 3.358 zdravnikov ter 1.039 zobozdravnikov in 
dentistov. Primerjava podatkov nam pokaže, da smo imeli leta 
1955 v Sloveniji 1 zdravnika na 1.300 prebivalcev, leta 1970 na 
okoli 830, v letu 1980 pa že na okoli 560 prebivalcev. Zdravniki 
v neposrednem zdravstvenem varstvu pa oskrbujejo po- 
prečno 585 prebivalcev. Leta 1955 smo imeli enega zoboz- 
dravnika, vključno z dentisti, na 5.700 prebivalcev, leta 1970 
na 2.600 in leta 1980 na 1.800 prebivalcev (glej priloge od 28 
do 30). 

Od skupnega števila zaposlenih zdravnikov in zobozdravni- 
kov pa okoli 3% zdravnikov in 25% zobozdravnikov ne oprav- 
lja nalog neposrednega zdravstvenega varstva. 

Od vseh zdravstvenih delavcev jih ima 26% visoko izobra- 
zbo, 19% višjo, 46% srednjo in 9% nižjo izobrazbo. V tej 
strukturi se je najbolj povečalo število delavcev s srednjo in 
višjo izobrazbo (glej prilogo 31). 

Delež zdravnikov, zaposlenih v zdravstvenih domovih, se je 
v zadnjih desetih letih povečal od 37% na 43%, v ostalih 
dejavnostih pa se je rahlo zmanjšal (glej prilogo 32). Tako 
beležimo sedaj na 10.000 prebivalcev 7,4 zdravnike v osnovni 
zdravstveni dejavnosti, 7,9 v bolnišnicah, enega v univerzitet- 
nih klinikah in inštitutih ter nekaj manj kot enega v drugih 
organizacijah (glej prilogo 33). 

Več kot polovica zdravnikov (5547) je specialistov, izmed 
njih je v osnovni zdravstevni dejavnosti zaposlena ena četr- 
tina. 

Klinični center v Ljubljani (brez Medicinske fakultete, Gol- 
nika in Postojne) je leta 1980 zaposloval okoii 17% vseh 
zdravstvenih delavcev. S številčnim stanjem zdravstvenih de- 
lavcev smo lahko zadovoljni, saj nas uvršča med srednje 
razvite države. Prizadevati pa si moramo za ustreznejše notra- 
nje prestrukturiranje le-teh po posameznih dejavnostih in 
posameznih območjih. 

2.5. Vpogled v problematiko higienske 
in epidemiološke dejavnosti v SR 
Sloveniji 

Epidemiološko stanje in higienske razmere prebivalstva, 
zlasti higiena okolja in prehrane ter preprečevanje in zatiranje 
množičnih nalezljivih bolezni, so na območju SR Slovenije 
zapletene in nedvomno kažejo, da je prebivalstvo dokaj izpo- 
stavljeno nevarnosti nastajanja množičnih zdravstvenih ok- 
var. Za obvladovanje razmer na tem področju je potrebno 
razvijati in hitreje kot doslej operativno usposabljati epide- 
miološko, higiensko in z njima povezano laboratorijsko dejav- 
nost ter sanitarni nadzor. 

2.5.1. Problematika epidemiologije nalezljivih 
bolezni 

Epidemiološka služba spremlja in preučuje pojav, gibanje 
nalezljivih bolezni, epidemiološke pogoje na posameznem 
območju ter vpliv ekoloških in drugih dejavnikov nanje. Orga- 
nizira in aktivno sodeluje pri izvajanju akcij in ukrepov za 
preprečevanje pojava in širjenja nalezljivih bolezni. Te naloge 
opravlja na podlagi zakonskih določb in enotnega programa 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. 

Cilj epidemiološke službe je preprečevanje, zgodnje odkri- 
vanje in zatiranje nalezljivih bolezni. To je mogoče doseči z 
izvajanjem splošnih ukrepov, ki jih sprejemajo družbenopoli- 
tične skupnosti ter posebnih ukrepov, ki jih izvajajo zdrav- 
stvene organizacije. Čeprav smo pri obvladovanju nalezljivih 
bolezni dosegli precejšen napredek, s sedanjim stanjem nika- 
kor ne smemo biti zadovoljni. 

Z odločnimi protiepidemičnimi ukrepi - zlasti z varstvenirr\ 

cepljenjem - smo uspeli obvladati njihovo gibanje, nekatere 
pa smo celo odpravili. V zadnjih letih so največji problem 
črevesne nalezljive bolezni. S splošno sanitacijo okolja smo 
sicer močno znižali število obolelih za tifusom in paratifusom. 
Pri vseh ostalih črevesnih nalezljivih boleznih, ki so odvisne 
od tako imenovanega »človeškega« dejavpika, pa se število 
obolelih celo povečuje. To velja predvsem za alimentarne 
infekcije (okužbe s hrano), ki so bile v letu 1980 največji 
epidemiološki problem. 

Zato bo morala biti epidemiološka služba v prihodnje še 
aktivnejša. Pripraviti mora usklajene programe za boj proti 
posameznim nalezljivim boleznim v Sloveniji. Največji pro- 
blemi te službe pa so: pomanjkljiva kadrovska zasedba, neu- 
strezna organiziranost, majhna strokovna povezanost in ne- 
nazadnje neurejeni dohodkovni odnosi. V planskih dokumen- 
tih dogovorjena prednost te dejavnosti pa se mora konkretno 
odraziti tudi v boljših prostorskih pogojih dela in boljši 
opremljenosti. 

2.5.2. Problematika higienske dejavnosti 
Higienska dejavnost v naši republiki obsega več delovnih 

področij, med katerimi sta najpomembnejši higiena prehrane 
in higiena okolja. 

Zdravstvene organizacije na področju higiene prehrane si- 
stematično spremljajo in ugotavljajo zlasti higieno v prehran- 
skih obratih, pa tudi sistematsko kontrolirajo živila in pred- 
mete splošne rabe. Kljub temu in kljub predpisom mikrobiolo- 
ške zastrupitve zaradi naknadnega onesnaženja hrane v pre- 
hranskih obratih še vedno naraščajo. Tudi relativno pogosta 
kontaminacija živil s kemičnimi snovmi (npr. pesticidi, anti- 
biotiki, radionuklidi/hormoni, kovinami, kemičnimi aditivi) 
zahteva izboljšanje varstva prebivalcev. S preprečevanjem 
kontaminacije hrane preprečujemo tudi presnovne in za- 
snovne motnje (kancerogene, mutagene, teratogene spre- 
membe), ki se pojavijo šele čez nekaj časa in vplivajo na 
nastanek bolezni. 

Sistematični higienski nadzor nad živili in prehranskimi 
obrati še ne zajema zadostnega števila vzorcev, niti zadost- 
nega števila obratov ter tudi ni enakomerno razporejen po 
območju republike. Marsikje opravljajo higienski nadzor v 
prehrambenih obratih le ob alimentarnih toksikoinfekcijah. 
Poleg tega je pomembno tudi stalno spremljanje vpliva pre- 
hrane na zdravstveno stanje prebivalstva. 

Glede na to, da kvantiteta in kvaliteta živil ter način prehra- 
njevanja vplivajo na psihofizično počutje in zdrav razvoj pre- 
bivalstva, je potrebno spreminjati prehrambene navade. Ugo- 
tovljena povezanost med prehrano in nekaterimi kroničnimi 
degenerativnimi obolenji pa zahteva aktivnejše vključevanje 
zdravstvenega varstva v prizadevanja za izboljšanje razmer v 
prehrani. V ta namen je treba: 

- povečati obseg in pogostnost higienskega nadzora nad 
proizvodnjo, predelavo ter razdeljevanju živil in hrane; 

- izboljšati koordinacijo dela med zavodi za socialno medi- 
cino in higieno, vpeljati enotno doktrino in metode dela ter v 
povezavi z ostalimi zdravstvenimi službami izdelati sistem 
ukrepov za preprečevanje podhranjenosti ali prekomerne 
prehranjenosti, spremljati hranjenost prebivalstva, odkrivati 
zgodnja znamenja kroničnih bolezni, ki so povezane z nepra- 
vilno prehrano ter poživiti zdravstveno prosvetno in vzgojno 
delo za izboljšanje prehranskih in življenjskih naVad; 

- zagotoviti dovolj specializiranih kadrov; 
- izboljšati evidenco o obsegu in kakovosti higienskega 

nadzora; 
- izboljšati in pospeševati obseg in kakovost raziskoval- 

nega dela - zlasti glede na sodobne trende v proizvodnji, 
plemenitenju in razdeljevanju hrane ter njihove zdravstvene 
posledice za prebivalstvo; 

- zavodi za socialno medicino in higieno ter Zavod SR 
Slovenije za zdravstveno varstvo naj postanejo strokovna 
baza za delo inšpekcijskih služb. 

Higiena okolja preučuje vplive okolja na zdravje in razvoj 
človeka ter predlaga urejanje zdravju primernega okolja. Hi- 
giena okolja zajema poleg komunalne higiene tudi higieno 
dela, šolsko higieno, higieno prometa, športa, turizma in še 
nekatera druga področja ekološke higienizacije. Posamezna 
ožja področja higiene so vključena v specializirane dejavno- 
sti, zato bomo opozorili le na nekatere vidike komunalne 
higiene, ki so za zdravstveno stanje in zdravstveno varstvo 
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prebivalstva posebnega pomena (varstvo zraka, vode in zem- 
4 

e dosedanje sistematične preiskave podtalnice kažejo, da 
se kakovost pitne voda slabša. Gre za zaznavno organsko, 
kemično in bakteriološko onesnaževanje podtalnice, iz katere 
navadno črpamo pitno vodo za potrebe prebivalstva. Podtal- 
nica se onesnažuje vzporedno s sedaj večjim onesnaževa- 
njem zraka, zemlje in površinskih voda. 

Glede na sedanjo stopnjo onesnaženja voda in okolja je 
potrebno poostriti sistematični nadzor vseh vodnih virov v 
Sloveniji ter ga vključiti tudi v ustrezne raziskovalne naloge. 
Zato je treba: 

- registrirati vse vodne vire In objekte za preskrbo z vodo 
ter izdelati kataster in kartoteko vodnih objektov in virov; 

- vnesti v programe in družbene plane mest in občin ele- 
mente preskrbe z vodo; 
- zagotoviti finančna sredstva za redno vzorčenje in kon- 

trolo kakovosti ter kondicioniranje vode; 
- zavarovati vodne vire z varstvenimi pasovi, zlasti pa zava- 

rovati podtalnice; 
- vključevati v sanacijske načrte poostreni sanitarni nadzor 

v rednih in izrednih razmerah ter 
- stalno izvajati ukrepe, predvidene v pravilniku, jih prever- 

jati in dopolnjevati. 
Širše ekološko gledano smo v dobi kemizacije okolja, ki je 

posledica industrijskega in urbanega razvoja. Zato se zao- 
struje vprašanje spremljanja koncentracije onesnaženja 
ozračja, zemlje in vode, ki ni zadovoljivo rešeno. 

Glede onesnaževanja zraka je zlasti potrebno: 
- nadaljevati z raziskavami o izvoru in širjenju onesnaževa- 

nja, ki mu je izpostavljeno prebivalstvo; 
- v epidemioloških študijah preučiti vpliv onesnaženega 

ozračja na zdravje ljudi; 
- standardizirati aparature, merske enote, analitične me- 

tode in terminologijo; 
- v preučevanje vključiti promet, ki je pomemben vir one- 

snaževanja zraka s svincem in ogljikovim monoksidom. 
Pri dispoziciji (odlaganju) odpadnih snovi sodijo izcedne 

vode iz odlagališč med najbolj pereče naloge posodobitve 
odlaganja komunalnih in industrijskih odpadkov. Izredne pro- 
bleme povzročajo zlasti odpadna olja, maščobe, emulzije, 
suspenzije, organska topila ter težko biološko razgradljive 
snovi. Če želimo sanirati odlagališča, je treba zlasti: 
- zgraditi regionalne naprave za obravnavanje posebnih in 

nevarnih odpadkov; 
- zagotoviti sanitarne deponije kot najcenejšo rešitev; z 

recikliranjem, sežiganjem in kompostiranjem podaljšujemo 
življenjsko dobo deponij, ki so na voljo; 

- nadaljevati s sistematično kontrolo izcednih voda povsod 
tam, kjer grozi nevarnost onesnaževanja površinskih voda in 
podtalnice ter 

- nameniti v prihodnje več pozornosti higieni zemljišča. 
število organizacij, ki se ukvarjajo s širšo problematiko 

komunalno higiene, se čedalje bolj širi. Temu primerno je 
treba v zavodih za socialno medicino in higieno kadrovsko, 
materialno in organizacijsko okrepiti službo, ki bo sposobna z 
zdravstvenih vidikov ocenjevati vplive spreminjajočega se 
okolja ter v sodelovanju z vsemi drugimi odgovornimi organi- 
zacijami izvajati potrebne ukrepe. 

2.5.3. Problematika laboratorijske dejavnosti 
zavodov za socialno medicino in higieno 

Laboratorijsko dejavnost na področju higiene in epidemio- 
logije opravljajo mikrobiološki in sanitarno-kemični laborato- 
riji zavodov za socialno medicino in higieno ter mikrobiološki, 
sanitarno-kemični in virološki laboratorij Zavoda SRS za 
zdravstveno varstvo. Laboratoriji tega zavoda morajo stro- 
kovno usklajevati dejavnost na področju medicinske mikro- 
biologije, virologije in sanitarne kemije v zavodih za socialno 
medicino in higieno v naši republiki v smislu enotne doktrine. 

Z vidika javnega zdravstva in s strokovnega higiensko- 
epidemiološkega vidika morajo ti iaboratoriji sodelovati pri 
opravljanju nalog preventivne medicine. Sodelovati morajo 
tudi pri stalnem nadzoru nad nalezljivimi boleznimi in higien- 
skim stanjem okolja. Pri svojem delu pa se le-ti srečujejo z 
vrsto težav - od neprimernih prostorov (kar je zlasti pereče v 
sanitarno-kemičnem in mikrobiološkem laboratoriju Zavoda 

SRS za zdravstveno varstvo) do zastarele opreme in obča- 
snega pomanjkanja nekaterih sestavin, potrebnih za izdelavo 
bakterioloških gojišč ali izvedbo kemičnih analiz. 

Če hočemo omogočiti in okrepiti delo laboratorijskih služb, 
moramo posodobiti tehnično opremo in metode dela. Zagoto- 
viti moramo tudi nujno opremo za terenske detekcije in ekolo- 
ške raziskave ter za saniranje trenutno neugodnih ekoloških 
in epidemioloških razmer. 

2.5.4. Problematika sanitarnega nadzora 
Sanitarni nadzor opravljajo na podlagi zakona občinski 

sanitarni inšpektorati ter republiški sanitarni inšpektorat. 
42 občinskih sanitarnih inšpektoratov je združenih v 12 

medobčinskih inšpektoratov; 18 občin pa se še ni uspelo 
organizirati v medobčinske inšpektorate. Poseben problem 
predstavljajo občine oziroma območja, kjer pride eden sani- 
tarni inšpektor na več kot 18.000 prebivalcev (Kranj, Tolmin, 
Nova Gorica, Ajdovščina, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Kamnik, 
Šmarje pri Jelšah, Celje, Ptuj, Ormož, Slovenske Konjice, 
Maribor in Gornja Radgona), čeprav izkustveni normativ pre- 
dvideva enega sanitarnega inšpektorja na 12.000 prebivalcev 
v razvitih in ha 15.000 prebivalcev v manj razvitih občinah. 
Kljub vsem prizadevanjem se stanje ne izboljšuje. 

Po sedanjem zakonu o sanitarni inšpekciji je vse preveč 
pristojnosti na republiški ravni; marsikatero nalogo, ki izhaja 
iz zakona, bi namreč prav lahko prenesli v pristojnost občin- 
skih organov sanitarne inšpekcije. Prav tako pa bi bilo treba 
pospešiti prenašanja obveznosti za izvajanje vrste medicin- 
sko-strokovnih storitev, opravil in nalog na področje prepre- 
čevanja nalezljivih bolezni ter varovanja človekovega okolja z 
zdravstvenih vidikov na tiste zdravstvene organizacije, ki so 
tehnično in kadrovsko usposobljene za delo na področju 
higiene. S tem bi imeli republiški sanitarni inšpektorji več 
časa za naloge, ki bi morale ostati v republiški pristojnosti, ter 
za zagotavljanje strokovne in ostale pomoči občinskim orga- 
nom sanitarne inšpekcije. Občutno bi se zmanjšalo tudi teren- 
sko delo, predvsem, ko gre za izdajanje poprejšnjih soglasij k 
odločbam o lokaciji, gradbenemu dovoljenju in uporabnemu 
dovoljenju; s tem pa bi se zmanjšalo tudi delo v komisijah. 
Občinski organi sanitarne inšpekcije bi lahko zadovoljivo 
opravljali ta sanitarni (preventivni) nadzor, republiški sani- 
tarni inšpektorat pa bi prevzel od občinskih organov sanitarne 
inšpekcije nadzor nad pomembnejšimi objekti, predvsem ti- 
stimi, ki škodljivo vplivajo na ožje in širše človekovo okolje. 

Največ delovnega časa porabijo sanitarni inšpektorji za 
izdajanje poprejšnjih soglasij k odločbam o lokaciji, gradbe- 
nemu in uporabnemu dovoljenju (na občinski ravni 50-60%, 
na republiški ravni celo do 80%). Posledica te obremenitve je, 
da so organi sanitarne inšpekcije prisiljeni zapostavljati sani- 
tarni nadzor na ostalih področjih, kot je nadzor nad proizvod- 
njo in prometom živil, nad pitno vodo in predmeti splošne 
rabe, nad industrijskimi objekti, nad higienskimi razmerami 
itd. Dokaj redno pa izvajajo nadzor nad pojavljanjem in širje- 
njem nalezljivih bolezni, nad osebami, ki lahko s svojim zdrav- 
stvenim stanjem ogrožajo ostalo prebivalstvo, nad objekti za 
proizvodnjo hrane (obrati družbene prehrane) itd., manj pa 
nad šolami, vzgojnovarstvenimi organizacijami in delno tudi 
nad zdravstvenimi organizacijami. 

Organi sanitarne inšpekcije pri svojem delu tesno sodelu- 
jejo z vodnogospodarsko inšpekcijo, urbanistično inšpekcijo, 
inšpektoratom za delo ter veterinarsko inšpekcijo. Zlasti velja 
omeniti sodelovanje z Zavodom SRS za zdravstveno varstvo 
in zavodi za socialno medicino in higieno, še posebno na 
področju epidemiologije nalezljivih bolezni, higiene prehrane 
in delno komunalne higiene. To sodelovanje bi moralo biti še 
uspešnejše, saj bi moral biti Zavod SRS za zdravstveno var- 
stvo in zavodi za socialno medicino in higieno strokovna baza 
za delo organov sanitarne inšpekcije, vendar v sedanji fazi 
kadrovske okrnjenosti zavodov to še ni mogoče. 

Organi sanitarne inšpekcije opravljajo svoje delo na podlagi 
120 zakonskih in podzakonskih predpisov, od katerih je vrsta 
zastarelih, zlasti strokovno, glede na sedanji razvoj znanosti 
in tehnologije. Zato bi bilo treba novelirati te predpise in jih 
strokovno uskladiti, predvsem pa bi bilo treba čimprej sprejeti 
republiški zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sanitarni inšpekciji, za katerega je že bil dan predlog za 
uvedbo postopka. 
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3. PRIKAZ DOSEDANJEGA RAZVOJA 
SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 
IN POVEZOVANJA SZVAJALCEV 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SR 
SLOVENIJI 

Proces celovitejšega organiziranja izvajalcev zdravstve- 
nega varstva se je pričel leta 1988 z zakonom o organizaciji 
zdravstvene službe v SR Sloveniji. Takratno organizacijsko 
razdrobljenost in nepovezanost samostojnih zdravstvenih za- 
vodov, predvsem v osnovni zdravstveni mreži, je zakon z 
določitvijo kriterijev (uzakonitev zgolj šestih vrst samostojnih 
zdravstvenih organizacij ter limita 40.000 prebivalcev za 
zdravstveni dom) povezal V večje zdravstvene organizacije. Na 
tej osnovi se je izoblikovalo šest vrst zdravstvenih organizacij 
z opredeljenim področjem dela (zdravstveni dom, bolnišnica, 
zavod za zdravstveno varstvo, specialni zavod oziroma inšti- 
tut, lekarna, naravno zdravilišče) in znatno zmanjšano število 
zdravstvenih domov, takrat organiziranih kot delovne organi- 
zacije. 

Naslednja organizacijska sprememba je sledila po dveh 
letih, predvsem na področju osnovnega zdravstva, ko je za- 
kon o zdravstvu opredelil- obvezne strokovne službe zdrav- 
stvenega doma, ki so zagotavljale osnovno zdravstveno var- 
stvo prebivalstvu za območje več občin. Obe razvojni fazi sta 
pogojevali strokovni napredek, ki se je kazal predvsem v 
kadrovskem, organizacijskem, tehničnem in strokovno-dok- 
trinarnem razvoju posameznih služb. Ob pozitivnih dosežkih 
horizontalnega povezovanja in usklajevanja, predvsem na po- 
dročju osnovnega zdravstvenega varstva, pa ugotavljamo v 
tistem obdobju tudi negativne posledice, kot so: nepoveza- 
nost med osnovno, specialistično in bolnišnično dejavnostjo, 
nezadostno upoštevanje interesov uporabnikov zdravstve- 
nega varstva in odmaknjenost takratnih skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja ter občinskih zdravstvenih svetov od nepo- 
sredne zdravstvene problematike. 

Po sprejetju zakona o zdravstvenem varstvu leta 1974 je 
stekel proces organiziranja izvajalcev zdravstvenega varstva, 
ki je potekal v dveh smereh. Poeni strani ugotavljamo pribli- 
ževanje organizacijskih oblik specifičnim potrebam in pogo- 
jem posameznih občin, po drugi strani pa težnjo po večji 
strokovni (tudi vertikalni) jn dohodkovni povezanosti na šir- 
šem območju. Tako zasledimo prve poskuse organiziranosti, 
ki skušajo poleg samoupravnih dohodkovnih pogojev uvelja- 
viti tudi kombinirano vertikalno in horizontalno strokovno- 
tehnološko povezanost. Iskanje novih racionalnejših in celo- 
vitejših organizacijskih oblik je bila nujna posledica stro- 
kovne, tehnološke in dohodkovne razdvojenosti, ki se je ka- 
zala v podvajanju opreme in zmogljivosti, v neusklajeni ka- 
drovski politiki med osnovno in bolnišnično dejavnostjo, v 
nepotrebnem ponavljanju posameznih zdravstvenih storitev 
ter zagotavljanju materialnih sredstev, ki niso bila v skladu z 
novimi družbenoekonomskimi odnosi. 

Natančnejše pogoje za samoupravno organiziranost je do- 
ločil zakon o združenem delu, ki je vzpodbudil večjo aktivnost 
ter razmišljanje o specifičnih kriterijih za oblikovanje novih 
organizacijskih oblik in o načinu povezovanja med osnovno 
in bolnišnično zdravstveno dejavnostjo. Že v prvi četrtini leta 
1976 je steklo združevanje zdravstvenih delavcev v temeljne 
organizacije združenega dela in prek njih v višje samoupravne 
organizacijske oblike. 

V začetku leta 1980 je začel veljati novi zakon o zdravstve- 
nem varstvu, ki je poleg številnih določb o uveljavljanju novih 
družbenoekonomskih odnosov na področju zdravstvenega 
varstva uredil tudi načela za samoupravno organiziranje 
zdravstvenih delavcev v zdravstvene organizacije združenega 
dela. Kot osnovno obliko dela in upravljanja zakon določa 
temeljno organizacijo, ki je lahko organizirana v sestavi 
zdravstvene ali druge delovne organizacije. Delavci se lahko 
zaradi boljše organizacije dela in samoupravnega odločanja v 
temeljni organizaciji organizirajo v delovne enote ali skupine. 
Zdravstvene delovne organizacije se lahko združujejo v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela ali v druge oblike 
združevanja dela in sredstev. Poleg strokovnih, ekonomskih 
in samoupravnih ter z njimi povezanih kadrovskih, tehničnih 
in drugih pogojev morajo delavci pri določanju najustreznej- 
ših oblik organiziranja v zdravstvene temeljne organizacije 

upoštevati tudi oblike m ravni svobodne menjave dela in iz nje 
izhajajoče obveznosti, pravice in odgovornosti. Pomemben 
vidik organiziranosti so tudi priprave za delo v pogojih sploš- 
nega ljudskega odpora. 

Pomembno je določilo zakona, da občinske zdravstvene 
skupnosti na območju več občin in na območju SR Slovenije 
z usklajevanjem samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
uskladijo delo zdravstvenih organizacij po strokah in dejavno- 
sti. Rezultat tega določila je bil, da so jeseni leta 1980 vse 
občinske zdravstvene skupnosti sprejele samoupravni spora- 
zum o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdrav- 
stvenega varstva. Omenjeni sporazum predstavlja med dru- 
gim pomemben planski dokument ter širše družbeno verifici- 
ran kažipot razvoja posameznih strukturnih delov celovite 
zdravstvene organizacijske piramide v Sloveniji. 

Trenutno so delavci na področju zdravstvene dejavnosti v 
Sloveniji organizirani v 19 enovitih zdravstvenih delovnih or- 
ganizacijah ter v 184 zdravstvenih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih skupnih služb, prek 
njih pa v 26 zdravstvenih delovnih organizacijah. Imamo tudi 
dve sestavljeni organizaciji združenega dela, ki združujeta 
vsaka po tri organizacije združenega dela. Med enovitimi 
zdravstvenimi delovnimi organizacijami je največ lekarn. Te- 
meljne organizacije združenega dela se po številu delavcev in 
materialni osnovi za delo med seboj močno razlikujejo, saj 
imamo TOZD z razmeroma majhnim številom delavcev (okoli 
10 delavcev), pa tudi TOZD z nad 1.000 delavci. Po številu 
delavcev se TOZD osnovne in bolnišnične zdravstvene dejav- 
nosti precej razlikujejo. V osnovni zdravstveni dejavnosti 
močno prevladujejo TOZD z manjšim številom delavcev, med- 
tem, ko imajo TOZD bolnišnične zdravstvene dejavnosti zapo- 
slenih veliko več delavcev. 

Zdravstvene organizacije so prešle na posameznih območ- 
jih Slovenije različne organizacijske faze in oblike. Ponekod 
so zaradi večjega funkcionalnega in dohodkovnega povezo- 
vanja izpeljali občutnejše organizacijske spremembe, drugod 
pa ne. Pomembnejše spremembe v smislu širšega strokov- 
nega in dohodkovnega povezovanja zaradi celovitejšega obli- 
kovanja programske ponudbe ter racionalnejšega in učinko- 
vitejšega zdravstvenega varsta so izpeljali v celjski, koprski, 
kranjski, murskosoboški in novomeški zdravstveni regiji, pa 
tudi na nekaterih manjših območjih - v Zasavju, Brežicah in 
savinjskošaleškem območju Po krajšem obdobju manjše or- 
ganizacijske aktivnosti beležimo letos priprave in izpeljavo 
novih funkcionalnih povezav v Mariboru in na Koroškem. 
Pripravlja pa se tudi združitev Kliničnega centra in Onkolo- 
škega inštituta v Ljubljani. 

Oblike medsebojnega sodelovanja med univerzitetnimi 
zdravstvenimi organizacijami samimi ter med temi organiza- 
cijami in medicinsko fakulteto pa opredeljujejo samoupravni 
sporazumi. . 

V grobem lahko torej v Sloveniji ločimo območja, kjer so 
kmalu po sprejetju zakona o združenem delu pričeli z integra- 
cijskimi postopki in območja, kjer teh aktivnosti ni bilo. Za 
prva območja je značilno, da se je tam v zadnjih letih okrepila 
samoupravna organiziranost, tako formalno (samoupravni 
splošni akti), kot tudi vsebinsko. Njihove pozitivne in nega- 
tivne izkušnje so pomembna podlaga za nadaljnjo lastno 
samoupravno preobrazbo in usmeritev za druge, ki še nimajo 
lastnih izkušenj. Čeprav poglobljene in kritične analize celo- 
tivtih organizacijskih dogajanj v Sloveniji nimamo, pa lahko iz 
delnih analiz povzamemo nekatere ugotovitve. Povezovanje 
ožjih medicinskih služb kot odraz samoupravne organizirav- 
nosti na osnovni strokovne in tehnološke zaokroženosti se je 
uresničevalo le na tistih območjih, kjer so z novo organizira- 
nostjo uspeli premagati ovire med osnovno in bolnišnično 
dejavnostjo. Tako so npr. v Celju, Novem mestu in Kopru 
oblikovali tako imenovane integrirane temeljne organizacije 
združenega dela za varstvo otrok in mladine, za zdravstveno 
varstvo žena ter druge, ki so sposobne planirati, organizirati, 
zagotavljati in izvajati zdravstvene storitve osnovnega, spe- 
cialističnega in bolnišničnega zdravstvenega varstva na ob- 
močju, za katerega so ustanovljene. Oblikovali so tudi te- 
meljne organizacije združenega dela zdravstvenih (medicin- 
skih) skupnih služb, kjer so strokovno in tehnološko pove- 
zane različne stopnje laboratorijske, rentgenološke in rehabi- 
litacijske dejavnosti. To je prispevalo k racionalizaciji zdrav- 
stvenega varstva, kar se kaže zlasti pri odpravljanju nepotreb- 
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nega ponavljanja enakih storitev in v boljšem pretoku ter 
kvaliteti zdravstvene dokumentacije. Na teh območjih je tudi 
poslovna povezava med temeljnimi organizacijami najdlje iz- 
peljana. 

Povsod so prisotne težnje po združevanju dela temeljnih 
organizacij na področju planiranja in zasledovanja rezultatov 
dela, kadrovske politike, načrtovanja razvoja zdravstvene de- 
javnosti in investicijskih vlaganj, skupne informacijske dejav- 
nosti in realiziranja solidarnosti med temeljnimi organizaci- 
jami v primeru potrebe. Glavnino teh nalog opravljajo delovne 
skupnosti skupnih služb, ki so pri tem bolj ali manj uspešne, 
kar je odvisno od strokovne uposobljenosti delavcev. Ob tem 
lahko ugotovimo, da delovnim skupnostim skupnih služb 
skoraj povsod kritično primanjkujejo strokovnjaki pravne in 
ekonomske smeri. V organiziranosti in strokovnosti skupnih 
služb sproti zasledujejo rezultate poslovanja delovne organi- 
zacije in temeljnih organizacij ter vse zainteresirane stalno 
seznanjajo z delovnimi rezultati. V večini delovnih organizacij, 
ki so se oziroma se želijo širše povezovati in združevati, se 
delovne skupnosti skupnih služb zaradi kadrovskega pri- 
manjkljaja - poleg tekočih opravil in nalog - le s težavo 
spoprijemajo z oblikovanjem samoupravnih splošnih aktov na 
osnovi predlogov delavcev in drugih zainteresiranih dejavni- 
kov. 

Pri oblikovanju skupnih strokovnih služb se pojavlja dilema, 
koliko finančno-adrniriistrativnih in drugih del kaže prenašati 
iz nižje ravni na višjo in jih tam združevati. Posledica skrajne 
zahteve po koncentraciji vseh opravi! na ravni delovne organi- 
zacije ali celo sestavljene organizacije združenega dela po- 
meni nezadosten pregled nad opravljenim delom in nad stro- 
ški poslovanja, otežuje pa tudi boijše neposredne odnose z 
uporabniki v procesu svobodne menjave dela. Ob drugi 
skrajni zahtevi, naj ostane vse administrativno-finančno in 
plansko delo v temeljni organizaciji združenega dela, pa je 
seveda integracija videti !e kot čisti formalizem. 

Organiziranje ene ali morda celo več delovnih skupnosti 
skupnih služb na nivoju delovne organizacije ali sestavljene 
organizacije združenega dela je zelo odvisno od delovanja 
informacijskega sistema. V nekaterih zdravstvenih organiza- 
cijah se je močno uveljavila avtomatska obdelava podatkov in 
je že dala nekaj vzpodbudnih rezultatov, zlasti glede kompati- 
bilnosti medicinskih, finančnih in drugih koristnih informacij, 
ne glede na mesto nastanka, načina pretoka in nivoja agregi- 
ranja podatkov. 

V samoupravni organiziranosti zdravstva predstavlja pro- 
blem tudi dohodkovna povezava med temeljnimi organizaci- 
jami. Delavci pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki 
ga v temeljni organizaciji ustvarijo s svobodno menjavo dela v 
in po zdravstvenih skupnostih in z neposredno menjavo dela z 
združenim deiom materialne proizvodnje. Dohodkovne pove- 
zave v tem smislu, da bi delavci pridobivali dohodek iz skup- 
nega prihodka, praktično ni, čeravno je v nekaterih samou- 
pravnih sporazumih o združevanju opredeljena. 

Stopnja solidarnosti pri premagovanju začasne nelikvidno- 
sti in pri kritju izgub po zaključnem računu je med temeljnimi 
organizacijami zelo različna in meji na skrajnosti. Tako pone- 
kod temeljne organizacije ne odgovarjajo za obveznosti 
druge organizacije, drugod pa so temeljne organizacije med- 
sebojno solidarne z »neomejeno subsidiarno odgovor- 
nostjo«. V glavnem pa so temeljne organizacije medsebojno 
solidarne z omejeno subsidiarno odgovornostjo v različni 
višini ali na podlagi različnih meril. Za premagovanje občasne 
nelikvidnosti si temeljne organizacije v glavnem pomagajo s 
posebej dogovorjenim internim brezobrestnim kratkoročnim 
kreditom. 

Povezava med temeljnimi organizacijami prek interne 
banke ni nikjer zaživela. Ponekod si namesto tega pomagajo s 
svetom posebne finančne službe, kot posebnim samouprav- 
nim organom delovne organizacije, drugod pa resno razmiš- 
ljajo o praktični realizaciji interne banke. 

Samoupravna povezava med uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva je v vseh samoupravnih sporazumih o zdru- 
ževanju bolj ali manj opredeljena, ni pa toliko uveljavljena v 
praksi. Ugotavljamo, da v številnih zdravstvenih organizacijah 
tudi ni zadovoljiva prisotnost in soodločanje delegatov druž- 
bene skupnosti v organih upravljanja zdravstvenih delovnih in 
temeljnih organizacij. 

4. SVOBODNA MENJAVA DELA NA 
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Svobodna menjava dela kot pomemben element novih 
družbenoekonomskih odnosov je utemeljena z ustavo in za- 
koni, uresničujejo pa jo uporabniki in izvajalci v neposrednih 
odnosih ter v ali po samoupravnih interesnih skupnostih. Za 
področje zdravstvenega varstva v SR Sloveniji razplagamo o 
tem s podatki in ugotovitvami oziroma analizami, pripravlje- 
nimi v zdravstvenih skupnostih in tudi v dokumentih družbe- 
nopolitičnih skupnosti in organizacij. Med slednjimi so zlasti 
pomembne ugotovitve in usmeritve, sprejete na seji predsed- 
stva CK ZK Slovenije. 

Zdravstveno varstvo je pomemben dejavnik pri krepitvi 
ustvarjalne, delovne in obrambne sposobnosti delavcev in 
občanov. Hkrati lahko pomembno prispeva k ustvarjanju nve 
vrednosti, k rasti ustvarjenega dohodka, dvigu produktivnosti 
dela in osebnemu zadovoljstvu delavcev. To kaže, da je po- 
dročje zdravstvenega varstva pomembna sestavina celotne 
družbene reprodukcije, za katero so zainteresirani vsi občani, 
med drugim tudi zaradi tega, ker jim sistem zdravstvenega 
varstva in iz njega izhajajoče pravice zagotavljajo zdravstveno 
in socialno varnost in s tem družbeni in osebni standard. Vsa 
ta vprašanja urejajo delavci, drugi delovni ljudje in občani po 
ustavnih načelih z medsebojnim sporazumevanjem, usklaje- 
vanjem različnih interesov in določanjem medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti. Namen tega sporazumevanja je, 
da bi delavci, ki ustvarjajo dohodke, odločali tudi o njegovem 
razporejanju, si zagotovili zadovoljevanje potreb po zdrav- 
stvenih storitvah ter tudi obvladovali gibanja na tem področju 
na načelih družbenega planiranja. Njihovo sporazumevanje in 
usklajevanje mora temeljiti na izhodiščih, da se v skupno 
ustvarjenem dohodku rezultira tudi delo delavcev v zdravstvu, 
in da imajo ti delavci enak družbenoekonomski položaj kot 
drugi delavci v združenem delu. Ta in druga ustavna načela o 
svobodni menjavi dela, ki so skupna za vse družbene dejavno- 
sti, zahtevajo glede na specifičnost zdravstvenega področja 
nekatere specifične pristope pri njihovem uveljavljanju v 
praksi. Te specifičnosti so zlasti v zainteresiranosti vsega 
prebivalstva po zdravstvenih storitvah, v spoznanju, da lahko 
izguba zdravja znatno vpliva na materialni in družbeni položaj 
delavcev, v naraščajočih zahtevah prebivalstva po zdravstve- 
nih storitvah in v izredno hitrem razvoju medicinske tehnolo- 
gije in znanosti. Vse to še bolj poudarja nujo po obvladovanju 
razvojnih hotenj zdravstvenih dejavnosti in po uokvirjanju 
gibanja storitev oziroma pravic v možnosti, ki so pogojene s 
celotnim gospodarskim in socialnim razvojem. 

Glede odločanja o zadovoljevanju skupnih in osebnih po- 
treb delavcev po zdravstvenih storitvah in socialni varnosti v 
zvezi z zdravstvenim varstvom in zagotavljanjem materialnih 
podlag zanje so doseženi v socialistični republiki Sloveniji 
nekateri vidni premiki. Normativni akti na republiški ravni 
urejajo le majhen del pravic in obveznosti udeležencev v 
svobodni menjavi dela na področju zdravstva. Tako je z za- 
koni določen le zagotovljeni obseg pravic, ki predstavljajo 
poseben družbeni interes. Ta obseg pravic je zagotovljen 
vsem občanom, ne glede na dohodkovne možnosti posamez- 
nega območja, z vzpostavitvijo solidarnosti na republiški 
ravni. O teh pravicah govori zakon okvirno in prepušča delav- 
cem in delovnim ljudem, da jih v postopku samoupravnega 
sporazumevanja podrobneje opredelijo in se pri tem tudi 
dogovorijo za merila za ugotavljanje solidarnosti. O vseh 
drugih pravicah, razen o tistih, ki si jih zagotavljajo v svojih 
organizacijah združenega dela, se dogovarjajo delavci v ob- 
činskih zdravstvenih skupnostih. Pri tem v svojih okoljih ugo- 
tavljajo spcifične potrebe in interese ter jih usklajujejo z 
materialnimi možnostmi združenega dela v občini ob upošte- 
vanju dogovorjene solidarnosti v republiki in na medobčinski 
ravni. Vse tovrstne odločitve opredeljujejo v planskih doku- 
mentih in drugih samoupravnih sporazumih. Najpomemb- 
nejši med njimi, kot na primer sporazum o temeljih plana 
občinske zravstvene skupnosti, se sprejemajo z referendum- 
skimi odločitvami v organizacijah združenega dela in krajev- 
nih skupnostih, o drugih pa odločajo delegati na podlagi 
pooblastil svojega okolja. 

Odločanje o materialnih obveznostih združenega dela za 
potrebe zdravstvenega varstva je v pristojnosti delavcev sa- 
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mih. To velja za solidarnost na raznih ravneh, in sicer v 
organizaciji združenega dela, občinski in medobčinski zdrav- 
stveni skupnosti, kot tudi v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 
Vse samoupravne opredelitve, o katerih se usklajujejo dele- 
gati na medobčinski ali republiški ravni - in to so zlasti tiste, ki 
imajo za združeno delo materialne posledice - se sprejemajo 
prav tako v občinskih zdravstvenih skupnostih po predhodnih 
razpravah v delegacijah) temeljnih organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti. Enak način odločanja velja tudi za 
konkretne medsebojne odnose med uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev s sklenitvijo sporazumov o svobodni 
menjavi dela. V tem sporazumevanju so uporabniki in izvajalci 
enakopravni partnerji; predmet menjave dela pa je delovni 
načrt temeljne organizacije združenega dela s področja 
zdravstva, ovrednoten v skupnosti po družbeno dogovorjenih 
merilih. 

Če bi torej hoteli ugotoviti, koliko delavci dejansko odločajo 
o možnostih zadovoljevanja svojih potreb in interesov po 
zdravstvenih storitvah in s tem tudi o razporejanju dohodka, 
bi morali ugotoviti dvoje. Najprej bi lahko ugotovili, da imamo 
zadovoljivo razdelana sistemska izhodišča za takšno odloča- 
nje, hkrati pa bi morali to vprašanje povezati z delovanjem in 
uveljavljanjem delegatskega sistema. Večkrat neustrezna po- 
vezava med delegati oziroma delegacijami in njihovo bazo, 
neustrezna informiranost delavcev, preobsežna in težko ra- 
zumljiva gradiva za seje skupščin in druge pomanjkljivosti 
(npr. nesklepčnost skupščin) v delovanju delegatskega si- 
stema zmanjšujejo možnosti neposrednega odločanja delav- 
cev o nakazanih vprašanjih. Prav tako je pri odločitvah dele- 
gatov še vedno čutiti močan vpliv vodilnih in vodstvenih 
struktur ter strokovnih služb. Tako se še vedno pojavljajo 
poizkusi, ko nekatere strukture skušajo »ščititi« interese 
združenega dela in pri tem velikokrat zmanjšujejo možnosti 
za dialog med uporabniki in izvajalci. Ne glede na te slabosti 
lahko ugotovimo, da smo pri odločanju delavcev o vprašanjih 
zdravstvenega varstva vendarle naredili korak naprej v uresni- 
čevanju ustave. 

Z razvojem odnosov neposredne svobodne menjave dela ne 
moremo biti povsem zadovoljni. Pri uporabnikih je še vedno 
preveč zakoreninjena miselnost, da morajo imeti že s prispev- 
kom zdravstveni skupnosti zagotovljene vse pravice. Po drugi 
strani pa tudi izvajalci ne kažejo dovolj interesa za neposre- 
dno sporazumevanje z uporabniki in za razreševanje njihoih 
specifičnih zdravstvenih problemov in zahtev. Tako je obseg 
neposrednega združevanja dela in sredstev dokaj majhen. 
Tudi tam, kjer takšni odnosi obstajajo, so bolj pogodbeni kot 
pa družbenoekonomski odnosi na načelih svobodne menjave 
dela. V zadnjem času vendarle beležimo nekaj kvalitetnejših 
pristopov in na tej podlagi tudi sklepanje samouprabnih spo- 
razumov o neposredni menjavi dela, pri čemer so zdravstvene 
skupnosti zmanjšale obveznosti uporabnikov za plačevanje 
prispevkov za storitve ali poravnale izvajalcem ceno do višine 
dogovorjenega standarda storitve, opredeljenega s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana občinske zdravstvene 
skupnosti. Preostali del pa neposredno urejata zainteresirani 
organizaciji. Takšen način urejanja ne more ogroziti solidar- 
nosti v in med skupnostmi, kot so menili nekateri, lahko pa 
občutno prispeva k nadaljnjemu uveljavljanju neposredne 
svobodne menjave dela. 

Veliko bolj kot svobodna menjava dela v neposrednih odno- 
sih se je uveljavila menjava dela, ki se'odvija v oziroma po 
zdravstvenih skupnostih. Lahko trdimo, da so zdravstvene 
skupnosti v veliki meri že postale mesto za sporazumevanje in 
usklajevanje interesov uporabnikov in izvajalcev. Ne glede na 
nekatere slabosti, ki izhajajo iz nakazanih pomanjkljivosti v 
delovanju delegatskega sistema, lahko ugotovimo, da se v 
skupnostih opredeljuje razvojna politika in usklajuje z dohod- 
kovnimi možnostmi. Vse to se odvija v občinskih zdravstvenih 
skupnostih, medtem, ko predstavljajo medobčinske in repu- 
bliška skupnost le mesto za medsebojno usklajevanje skup- 
nih interesov in za sporazumevanje o solidarnosti ter zadovo- 
ljevanju drugih skupnih potreb. Prav solidarnost na raznih 
ravneh ima pomembno vlogo pri odpravljanju neupravičeno 
velikih razlik v možnostih zadovoljevanja potreb po zdravstve- 
nih storitvah, ki so tudi v Sloveniji še očitne. Čeprav je solidar- 
nost v zdravstvu nujno potrebna in predstavlja komponento 
družbenega in socialnega razvoja, pa ne sme biti takšna, da bi 
z njo nehote podpirali nizko storilnost in neustrezen odnos do 

dela na posameznih območjih oziroma destimulirali visoko 
storilnost. Zaradi tega tudi o vprašanjih solidarnosti odločajo 
udeleženci v svobodni menjavi dela, pri čemer opredeljujejo 
pravice, ki so predmet solidarnosti, njihov obseg in standard 
ter merila in druge pogoje za urejanje medsebojnih pravic in 
obveznosti. To je na tem področju nova kvaliteta, kajti do 
nedavnega so imeli v nekaterih regionalnih skupnostih po- 
polno solidarnost. Ob ugotavljanju specifičnih potreb in inte- 
resov vsake občinske skupnosti in na podlagi dogovorjene 
solidarnosti oblikuje vsaka občina svoj program zdravstve- 
nega varstva ter tudi izreka merila za njegovo oblikovanje in 
vrednotenje (normativi in standardi). Prav tako so razlike v 
obsegu opravljenih storitev kot odraz specifičnih možnosti in 
potreb. Ob takem pojmovanju solidarnosti so se razlike med 
razvitimi in manj razvitimi občinami - posebno po uveljavitvi 
republiške solidarnosti na podlagi tako imenovane enotnega 
programa - zmanjšale. 

Novi zakon o zdravstvenem varstvu je odločanje o vseh 
vprašanjih zdravstvenega varstva delavcev, drugih delovnih 
ljudi in občanov prenesel tja, ker le-ti živijo in delajo. Zakon 
predvideva tudi ustanavljanje enot oziroma temeljnih skupno- 
sti, ki pa zaenkrat še ne delujejo. Trenutno imamo 60 občin- 
skih zdravstvenih skupnosti, ki po potrebi nastopajo kot četrti 
zbor skupščin občin. Poleg njih imamo zaradi nujnega me- 
dobčinskega sodelovanja še devet sicer fakultativno postav- 
ljenih medobčinskih skupnosti (prej regionalne) in Zdrav- 
stveno skupnost Slovenije. Skupščina Zdravstvene skupnosti 
Slovenije prav tako deluje kot četrti zbor Skupščine SR Slove- 
nije. Vsa sredstva, ki jih delovni ljudje namenijo za zadovolje- 
vanje svojih potreb po zdravstvenih storitvah, se združujejo v 
občinskih zdravstvenih skupnostih. Te združujejo del svojih 
sredstev za medobčinske ali republiške zdravstvene skupno- 
sti le za skupno dogovorjene naloge. Delež sredstev, združe- 
nih na republiški ravni, pa je v bistvu neznaten (2,5%). Skup- 
ščine občinskih zdravstvenih skupnosti se vključujejo kot 
enakopravni zbor v delo občinskih skupščin predvsem, kadar 
le-te obravnavajo pomembna vprašanja s področja, ki zadeva 
tudi zdravstvno varstvo, kot so sprejem splošnih aktov, odlo- 
čanja o splošni politiki, razvoju in drugih pomembnih vpraša- 
njih zdravstvenega varstva. Na republiški ravni je skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije nastopala kot četrti zbor ob 
sprejemanju zakonov s področja zdravstvenega varstva ter ob 
pripravi zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Na splošno lahko trdimo, da je vključevanje samoupravnih 
interesnih skupnosti v skupščinski sistem družbenopolitičnih 
skupnosti že zaživelo, čeprav še ni zadovoljivo. 

V SR Sloveniji so občinske zdravstvene skupnosti že leta 
1977 sklenile samoupravni sporazum o skupnih osnovah in 
merilih za uresničevanje svobodne menjave dela na področju 
zdravstva. Z njim so se dogovorile za enotna izhodišča in 
podlage za oblikovanje zdravstvenih programov in njihovo 
vrednotenje na podlagi družbeno dogovorjenih meril. Ta me- 
rila, izražena v normativih in standardih zdravstvenih storitev, 
naj bi bila dorečena in konkretizirana v dogovoru med upo- 
rabniki in izvajalci, ko vzpostavljajo odnose svobodne me- 
njave dela. Omenjeni samoupravni sporazum opredeljuje ok- 
virne normative za tako imenovani enotni program, ki je 
predmet solidarnosti med občinskimi zdravstvenimi skup- 
nostmi. Hkrati je v sporazumu zapisana obveznost, da vsaka 
občinska skupnost, upoštevaje lastne razmere, tudi konkreti- 
zira normative in standarde, ki jih bodo rabili za vzpostavlja- 
nje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izva- 
jalci. Ustreznost takšne usmeritve je potrdil tudi zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki je bil sprejet leta 
1979. Sestavni del poprej navedenega sporazuma je tudi 
nomenklatura zdravstvenih storitev, ki določa relativna ra- 
zmerja med posameznimi zdravstvenimi storitvami, posegi 
oziroma opravili in je enotna za vso republiko. Na podlagi 
tega lahko ugotovimo, da smo na področju zdravstva v Slove- 
niji dokaj zgodaj pripravili in sprejeli potrebne okvirne norma- 
tive (kadrovske, delovne, materialne, normative posteljnih 
zmogljivosti, poprečne ležalne dobe) na republiški rani in tudi 
usmeritve za nadaljnje delo na tem področju v občinskih in 
regionalnih zdravstvenih skupnostih. 

Pri sporazumevanju o normativih in standardih zdravstve- 
nih storitev se še preveč očituje prevladujoča vloga izvajalcev, 
ki često zagovarjajo predloge, s katerimi bi materialno pokrili 
tudi slabo organizacijo dela, nizko izkoriščenost zmogljivosti 
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premajhno storilnost in drugo oziroma si zagotovili sredstva 
za obstoječe zmogljivosti. To so tudi razlogi, da s stanjem na 
področju opredeljevanja normativov in standardov, zlasti 
glede izrekanja njihove objektivnosti in realnosti, ne moremo 
biti povsem zadovoljni. Vsa nadaljnja prizadevanja, ki so na- 
kazana tudi v srednjeročnih planih za obdobje 1981-1985, so 
usmerjena v odpravljanje teh slabosti. Poleg novega seznama 
zdravstvenih storitev, ki naj bi realneje ocenil živo delo izvajal- 
cev pri opravljanju zdravstvenih storitev, bi morala biti po 
usmeritah iz planskih dokumentov cena zdravstvenih storitev 
v bodoče bolj kot doslej odvisna od kvalitetnega doseganja 
dogovorjenih ciljev in uresničevanja prioritenih nalog. V tem 
namreč vidimo možnost povečevanja deleža izvajalcev zdrav- 
stvenih storitev k povečanju skupno ustvarjenega dohodka v 
združenem delu. Samoupravni sporazum o skupnih osnovah 
in merilih za uresničevanje svobodne menjave dela na po- 
dročju zdravstva vsebuje tudi izhodišče glede oblikovanja cen 
zdravstvenih storitev. Pri tem je potrebno poudariti, da prido- 
bivanje prihodka zdravstvenih organizacij temelji praviloma 
na podlagi opravljenih storitev. Izjema so le programi v posa- 
meznih dejavnostih, katerih opredeljevanje v storitvah je sko- 
rajda neizvedljivo ali nesmiselno. V glavnem so to nekatere 
naloge s področja socialne medicine, higiene in epidemiolo- 
gije ter zagotavljanje neprekinjene zdravstvene dejavnosti in 
podobno. 

Elementi za oblikovanje cene pa so: materialni stroški na 
podlagi normativov, amortizacija, sredstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb, osebni dohodki in skupna poraba 
delavcev v zdravstvu, sredstva rezerve in sredstva razširjene 
reprodukcije - če je tako opredeljeno v planskih dokumentih 
skupnosti. Pri kalkuliranju materialnih stroškov ponekod še 
vedno uporabljajo indeksne metode, kar pomeni, da porab- 
ljena sredstva iz preteklega leta povečajo za določen odsto- 
tek. Pri osebnih dohodkih in skupni porabi izvajalcev pa si 
prizadevamo, naj bi bili praviloma preračunani na pogojno 
nekvalificiranega delavca in v glavnem izravnani z njihovo 
višino, doseženo v združenem delu v občini. Tako bi dosegli 
večjo povezanost in soodvisnost v gibanju osebnih dohodkov 
in skupne porabe med delavci v zdravstvu in drugimi delavci v 
združenem delu. Z uporabo naštetih kalkulativnih elementov 
se oblikujejo certe zdravstvenih storitev, ki po drugi strani tudi 
temeljijo na delovnih načrtih organizacij, oblikovanih na pod- 
lagi normativov in standardov. 

Sredstva za zadovoljevanje svojih osebnih in skupnih po- 
treb po zdravstvenih storitvah združujejo delavci in drugi 
delovni ljudje s prispevno stopnjo, ki jo določijo na podlagi 
vrednosti celotnega programa zdravstvenega varstva s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih plana oziroma z aneksi k 
temu sporazumu za vsako posamezno leto. Pomembnejše od 
prispevne stopnje, ki je le inštrument za združevanje sredstev, 
je vrednost programa za posamezno leto. Vsa morebitna 
natečena sredstva na računih zdravstvenih skupnosti nad 
dogovorjeno vrednostjo programa predstavljajo presežke, o 
katerih ponovno odločajo delavci v združenem delu. Pri tem 
lahko odločijo, da se sredstva vrnejo temeljnim organizacijam 
združenega dela oziroma se zmanjša njihov prispevek za 
zdravstveno varstvo v naslednjem obdobju ali pa se morebiti 
namensko porabijo za zdravstveno varstvo še v tekočem ob- 
dobju. V pogojih zaostrenega gospodarskega položaja pa na 
razporeditev presežkov vplivajo tudi administrativni ukrepi. 
Povedati je namreč treba, da so presežki, oblikovani nad 
dogovorjeno višino sredstev za programe samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, v glavnem posledica odstopanj od dogovor- 
jene politike razporejanja dohodka v združenem delu, ki se 
nato posledično odraža na žiro računih skupnosti. V preteklih 
letih so bila sredstva za zdravstveno varstvo v primerjavi z 
družbenim proizvodom precej uravnovešena, saj je znašal 
njihov delež v družbenem proizvodu: 
- leta 1974 5,62 
- leta 1975 5,59 
- leta 1976 5,59 
- leta 1977 5,56 
- ieta 1978 5,61 
- leta 1979 5,61 
-leta 1980 

(ocena) 5,17 
Vendar je bila dinamika rasti teh sredstev po posameznih 

občinah hitrejša oziroma počasnejša od rasti družbenega 

proizvoda odvisno od interesov delavcev in občanov. Zaradi 
tega so bile tudi dogovorjene prispevne stopnje za združeva- 
nje sredstev za zdravstveno varstvo v posameznih občinah 
različne. 

Sredstva za solidarnostne naloge na republiški ravni so 
vključena v občinsko prispevno stopnjo. Izračunana enotna 
stopnja za solidarnostni program v republiki predstavlja le 
merilo za ugotavljanje obveznosti oziroma pravic posameznih 
občinskih zdravstvenih skupnosti do združevanja ali prejema- 
nje teh sredstev. Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije se zdru- 
žujejo le sredstva za zagotovitev enotno dogovorjenih pravic 
oziroma storitev uporabnikom v materialno šibkejših občinah. 
Sredstva za solidarnostne naloge na republiški ravni so rasla 
v preteklem srednjeročnem obdobju počasneje kot sredstva 
zdravstvenih skupnosti. Podobna so predvidevanja tudi za 
tekoče petletno obdobje. 

V SR Sloveniji že vrsto let namenjajo delavci in drugi de- 
lovni ljudje ter občani znatna sredstva za razširitev materialne 
podlage dela nekaterih zdravstvenih organizacij. Ta sredstva 
združujejo bodisi v okviru cene zdravstvenih storitev, bodisi 
na osnovi posebnih sporazumov, izglasovanih na referendu- 
mih še pred sprejetjem nekaterih sistemskih zakonov. Sred- 
stva, ki jih delavci namenjajo za razširjeno reprodukcijo na 
podlagi posebnih sporazumov ali sporazumov o temeljih pla- 
nov, se najčešće zbirajo iz dohodka organizacij združenega 
dela ali delovnih skupnosti, ponekod pa tudi iz sredstev 
skupne porabe. Prioritetno usmerjanje investicijskih sredstev 
v preteklem srednjeročnem obdobju v objekte osnovnega 
zdravstvenega varstva se je odvijalo po načrtu, pri čemer je 
bilo največ teh naložb zlasti na manj razvitih območjih in manj 
razvitih obmejnih območjih. Okoli 60% vseh investicijskih 
sredstev pa je bilo vloženih v bolnišnične zmogljivosti regio- 
nalnega in republiškega pomena. Ob tem je potrebno pouda- 
riti, da so investicije v osnovno zdravstveno varstvo občin- 
skega oziroma krajevnega pomena ter so praviloma nižje od 
investicijskih naložb za izgradnjo objektov regionalnega ali 
republiškega pomena. Glede na to, daje večina zdravstvenih 
regij v preteklem planskem obdobju uredila oziroma izbolj- 
šala možnosti za delo osnovne zdravstvene dejavnosti, posve- 
čajo sedaj posebno pozornost dograditvi oziroma funkcijski 
usposobitvi bolnišnic. Tako so v nekaterih regijah med vsemi 
družbenimi dejavnostmi dobile vso podporo in prioriteto na- 
ložbe v izgradnjo posameznih bolnišničnih oddelkov oziroma 
njihovih funkcionalnih delov (Celje, Murska Sobota). V teko- 
čem srednjeročnem obdobju bo velik delež investicij v zdrav- 
stvu namenjen za dokončanje oziroma funkcijsko usposobi- 
tev že v preteklem obdobju začetih, vendar še nedokončanih 
gradenj. 

Za leto 1981 je bilo v zdravstvenih programih predvidenih za 
1.225 milijonov din investicijskih naložb, od česar naj bi bilo 
51% namenjenih za nadaljevanje gradnje iz preteklih let 4% 
za medicinsko opremo, ostalo pa za novogradnje, dozidave, 
adaptacije in posodobitve. Glede na zaostrene gospodarske 
razmere je treba naložbe v zdravstvu ponovno preučiti. 

S sistemsko zakonodajo so opredeljene vse osnovne usme- 
ritve in izhodišča za uresničevanje svobodne menjave dela, 
vendar jih je potrebno v praksi še razvijati. Ob tem bodo 
potrebni tudi ustrezni napori za dosledno uresničitev spora- 
zumov kot nasledkov sistemske zakonodaje, ki so jih sklenile 
občinske zdravstvene skupnosti in ki urejajo vprašanje delitve 
dela v zdravstvu, naloge kadrovske politike in naloge v zvezi z 
oblikovanjem novega zdravstveno-informacijskega sistema. 
Vsi ti sporazumi predstavljajo v določenem smislu planske 
dokumente, ki hkrati dajejo udeležencem v svobodni menjavi 
dela boljše možnosti za oblikovanje kvalitetnejših planov, 
objektivnejših normativov in standardov ter odnosov, ki bodo 
dosledneje temeljili na ustavi in zakonih. 

Kljub vsestranskim dolgim in temeljitim pripravam ter raz- 
pravam ob sprejemanju samoupravnih sporazumov o delitvi 
dela in kadrovski politiki na poročju zdravstva, se najpo- 
membnejše opredelitve iz teh dokumentov uresničujejo pre- 
počasi. Čeprav so v njih nakazane strateško pomembne na- 
loge in možnosti razvoja zdravstvenih dejavnosti v SR Slove- 
niji, smo pri njihovem uresničevanju še vedno premalo dosle- 
dni. To še zlasti velja za prestrukturiranje zdravstvenih dejav- 
nosti, s čimer naj bi okrepili in bolj usposobili osnovno zdrav- 
stveno dejavnosti, ter upočasnili razvoj specialistične in bol- 
nišnične dejavnosti. Glede ina takšno usmeritev bi morali 
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organiziratMn razširiti dejavnost zdravljenja in nege bolnika 
na domu, pa tudi zmanjšati oziroma preusmeriti posteljne 
zmogljivosti bolnišic, ki glede na obolevnost prebivalstva niso 
več (nujno) potrebne. To prestrukturiranje pomeni prehod od 
dražjih oblik zdravstvenega varstva k cenejšim. Skladno s 
tako začrtanim razvojem bi moralo posekati tudi razporejanje 
kadrov. V letu dni po sprejetju samoupravnih sporazumov so 
se lotili njegovega doslednega izvajanja le v nekaterih zdrav- 
stvenih organizacijah in skupnostih. Še vedno se namreč 
marsikje srečujemo z lokalističnimi interesi po ohranitvi vseh 
zmogljivosti in dejavnosti posameznih bolnišnic, čeprav je 
bilo strpkovno in družbeno utemeljeno, da zanje ni več real- 
nih potreb. To ima.za uporabnike teh območij neugodne 
materialne in vsebinske posledice. Nekoliko ugodnejše je 
stanje pri načrtovanju zdravstvenih kadrov, katerega so se 
nosilci samoupravnega planiranja za srednjeročno obdobje 
1981-1985 lotili z veliko večjo mero realnosti. Po teh predvi- 
devanjih naj bi prišlo do hitrejšega zaposlovanja zdravnikov v 
osnovni zdravstveni dejavnosti ter tudi do drugih zaželenih 
premikov na področju kadrovske politike v zdravstvu. 

Na splošno pa lahko ugotovimo, da so planski dokumenti 
za obdobje 1981-1985 v primerjavi s prejšnjimi vsebinsko ter. 
glede uresničevanja zakona o sistemu družbenega planiranja 
že kvalitetnejši. Kljub temu je v njih zaslediti še precejšnje 
neskladje med opredeljenimi cilji, prioritetami, predvidenimi 
ukrepi, normativi in materialnimi podlagami za uresničevanje 
programov. Postopno izboljševanje stanja na tem področju v 
preteklih letih je vendarle vplivalo na to, da se razkorak med 
pravicami in dohodkovnimi možnostmi vsaj ne povečuje, če 
se že ne zožuje. 

Nekateri neugodni trendi na področju cen, zunanjetrgovin- 
ske menjave, osebnih dohodkov, zaposlovanja in produktiv- 
nosti bodo najbrž pogojevali revizijo že sprejetih planskih 
usmeritev in druge posledice na področju zdravstvenega var- 
stva. 

5. REORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH 
SKUPNOSTI IN NJIHOVIH 
STROKOVNIH SLUŽB 

V letošnjem letu poteka v vseh občinah naše republike 
aktivnost za reorganizacijo zdravstvenih skupnosti. Ta preo- 
brazba naj ne bi bila le formalna, ampak zasleduje nekatere 
pomembne vsebinske, Gilje. Tako naj bi občinske zdravstvene. 
skupnosti dokončno postale mesto za sporazumevanje in 
odločanje delavcev iA delovnih ljudi o zadovoljevanju njihovih 
celovitih potreb po zdravstvenem varstvu, zaradi česar bodo v 
njih ali po njih odločali o celotnih sredstvih za zadovoljevanje 
potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah ra območju 
občine. Po novem bodo v zborih izvajalcev občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti tudi delegati zdravstvenih organizacij, ki za 
uporabnike opravljajo storitve, čeravno imajo sedež v drugih 
občinah. S tem se bistveno spremeni vloga medobčinskih 
zdravstvenih skupnosti, katerih ustanavljanje je po zakonu 
možno, ker je povezano z izvajanjem nekaterih pomembnih 
nalog na področju zdravstvenega varstva. V teh skupnostih se 
morajo občinske zdravstvene skupnosti sporazumeti o me- 
dobčinski solidarnosti, potrebni na področju zdravstva, ter o 
svobodni menjavi dela z zdravstvenimi organizacijami, ki 
opravljajo storitve za uporabnike več občin. Poleg tega naj bi 
v medobčinskih skupnostih izvajalci in uporabniki usklajevali 
svoje razvojne načrte na podlagi dogovorjene delitve dela 
med posameznimi zdravstvenimi organizacijami in ursniče- 
vali tudi nekatere druge naloge, ki predstavljajo njihov skupni 
interes. Iz tega izhaja, da je ustanavljanje medobčinskih 
zdravstvenih skupnosti nujno potrebno za nemoteno zadovo- 
ljevanje potreb prebivalstva p'o zdravstvenih storitvah ter za 
usklajen in smotrn razvoj zdravstvenih dejavnosti in njihovih 
zmogljivosti. Prav zavoljo tega so nesprejemljive težnje neka- 
terih, zlasti razvitejših območij, ki se upirajo ustanavljanju 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti. 

Zakon nalaga obvezno združevanje občinskih zdravstvenih 
skupnosti v Zdravstveno skupnost Slovenije, v kateri le-te 
uresničujejo naloge skupnega pomena za vso republiko. Te 
se nanašajo na uresničevanje solidarnosti za zakonsko zago- 
tavljanje pravice in druge skupne naloge, kot tudi na usklaje- 
vanje razvojnih ciljev in politike na področju zdravstvenega 

varstva v republiki. Ustrezno takšni opredelitvi nalog, ki jih 
uresničujejo delavci in drugi delovni ljudje po posameznih 
skupnostih, je tudi združevanje sredstev. V medobčinskih 
zdravstvenih skupnostih bodo občinske skupnosti združevale 
le še sredstva za medobčinsko solidarnost in za druge skupne 
naloge. Enak način združevanja velja tudi za Zdravstveno 
skupnost Slovenije, pri kateri se zbere okoli 2,5% vseh sred- 
stev, ki jih delavrii namenjajo za zdravstveno varstvo. 

Istočasno poteka tudi reorganizacija strokovnih služb 
zdravstvenih skupnosti. Podlaga za to reorganizacijo so dolo- 
čila zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
zakona o zdravstvenem varstvu ter tudi nekatere druge druž- 
benopolitične usmeritve o vlogi in nalogah strokovnin služb 
samoupravnih interesnih skupnosti. Strokovne službe sa- 
moupravnih interesnih skupnosti bodo v prihodnje opravljale 
le strokovna in administrativno-tehnična opravila za potrebe 
skupnosti in njihovih samoupravnih organov. Opravljanje raz- 
nih del, ki jih lahko uspešno prevzemajo organizacije združe- 
nega dela uporabnikov oziroma izvajalcev, pa bodo prenesle 
na te organizacije. Ob spremembi vsebine in obsega njiho- 
vega dela želimo z reorganizacijo doseči tudi združevanje 
dosedanjih strokovnih služb. V praski se v glavnem srečujemo 
z dvema konceptoma oblikovanja strokovnih služb občinskih 
zdravstvenih skupnosti. Po prvem naj bi ustanovile skupno 
strokovno službo zdravstvena skupnost ter skupnost otro- 
škega varstva, socialnega varstva in socialnega skrbstva. V 
nekaterih drugih občinah pa so se odločili za oblikovanje 
skupne strokovne službe za potrebe vseh samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti. Ne glede 
na prvo ali drugo opredelitev je reorganizacija strokovnih 
služb zdravstvenih skupnosti stekla ža v vseh občinah. Ob tem 
je prišlo v večini primerov že do reorganizacije strokovnih 
služb dosedanjih regionalnih skupnosti in zaposlitve njihovih 
delavcev pri skupnih strokovnih službah V občinah, delno pa 
tudi pri drugih organizacijah in skupnostih. Posebno stro- t 
kovno službo bodo imele le nekatere novo oblikovane me- 
dobčinske skupnosti, medtem, ko si bodo druge zagotovile 
opravljanje potrebnih strokovnih in drugih opravil pri eni 
izmed strokovnih siužb občinskih skupnosti, kjer bodo v ta 
namen oblikovali posebnb delovno skupino. Skladno z zako- 
nom je že preoblikovana tudi prejšnja strokovna služba 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki se je združila s strokov- 
nimi službami socialnega varstva, socialnega skrbstva in otro- 
škega varstva v skupne strokovne službe samoupravnih inte- 
resnih skupnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije, S 
takšno reorganizacijo strokovnih služb bo prav gotovo dose- 
žena določena racionalizacija in zmanjševanje administrativ- 
nega dela. Hitrejše odpravljanje nepotrebnih administrativnih 
opravil v zdravstvu pa bo doseženo z uresničevanjem spreje- 
tega samoupravnega sporazuma o postopkih in načinu uve- 
ljavljanja pravic uporabnikov iz zdravstvenega varstva. S tem 
sporazumom so namreč odpravljena nekatera administra- 
tivna opravila, ki so bila ob uveljavljanju pravic uporabnikov 
naložena strokovnim službam zdravstvenih skupnosti, kot na 
primer prenos izplačevanja nadomestil osebnega dohodka za 
čas bolezenske odsotnosti z dela na temeljne organizacije 
združenega dela. 

6. RAZVOJ USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Aktivnosti za uresničitev načel usmerjenega izobraževanja 
so se začele že v letu 1979 z ustanovitvijo iniciativnega od- 
bora. Iniciativni odbor je pripravil potrebne osnove za izvedbo 
samoupravne organiziranosti izobraževanja delavcev, ki 
opravljajo naloge na področju zdravstvenega varstva. Tako je 
bila v začetku leta 1980 ustanovljena posebna izobraževalna 
skupnost za zdravstveno varstvo. Posebna izobraževalna 
skupnost oziroma njeni samoupravni organi so v preteklem 
obdobju zlasti pripravljali vzgojnoizobraževalne programe, 
oblikoval mrežo šol ter uresničevali svobodne menjave dela v 
usmerjenem izobraževanju. 

Delegati so že novembra 1980 sprejeli programske zasnove 
za pridobitev srednje izobrazbe, trenutno pa .so v razpravi 
dopolnitve programskih zasnov za pridobitev višje in visoke 
izobrazbe ter programi za usposabljanje in izpopolnjevanje 
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na vseh stopnjah izobrazbe. Dopolnjeni predlog programskih 
zasnov bo sprejet v jeseni letos. V predloženih programskih 
zasnovah niso bila upoštevana hotenja nekaterih, ki so se 
zavzemali za specializirano monovalentno izobraževanje že v 
bazični šoli. Stališče, da pomeni specializirano izobraževanje 
v bazični šoli nazadovanje strokovnega dela in da je usposo- 
bitev za samostojno opravljanje del in nalog ali uvedba spe- 
cializacije možna le po končani ustrezni splošni izobrazbi, je 
prevladalo z veliko mero odgovornosti vseh, ki so v razpravi 
sodelovali. Dosežena stopnja razvoja zdravstvenega varstva 
in zdravstvene dejavnosti, dinamičen razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov ter znanstveno-tehnološke revolucije ter- 
jajo preobrazbo tradicionalnih oblik izobraževanja delavcev, 
ki opravljajo zdravstvene storitve, kar je bilo upoštevano pri 
pripravi programskih zasnov. 

Mreža zdravstvenih šol praktično ni doživela sprememb. V 
vsaki regiji je bila že doslej srednja šola za poklice, ki izobra- 
žujejo za opravljanje del in nalog na področju nege in zdrav- 
ljenja. Za poklice zobotehnik in laboratorijski tehnik bo še 
naprej za potrebe vse Slovenije ena šola, in sicer v Ljubljani. 
Prav tako ni sprememb v mreži šol za pridobitev poklicev višje 
in visoke zdravstvene izobrazbe. Giede na potrebe pa je 
potrebno v študijskem letu 1982/83 organizirati v Mariboru 
dislociran oddelek višje šole za medicinske sestre ter urediti 
pogoje dela v srednji šoli za izobraževanje zdravstvenih delav- 
cev v Ljubljani, ki ima sedaj prostore na treh lokacijah. 

Pri pripravi samoupravnega sporazuma o emeljih planov 
posebne izobraževalne skupnosti za zdravstveno varstvo so 
tekla prizadevanja za uskladitev realnih materialnih možnosti 
v naslednjem, srednjeročnem obdobju. V tem dokumentu so 
zagotovljena sredstva za izvajanje programov za pridobitev 
strokovne izobrazbe, medtem ko se bodo programi za izpol- 
njevanje in usposabljanje izvajali v glavnem v okviru neposre- 
dne svobodne menjave dela. Tudi planirane zmogljivosti za 
vpis na tem področju v celoti ustrezajo predvidenim kadrov- 
skim potrebam. Nekoliko višjo prispevno topnjo, kot v drugih 
posebnih izobraževalnih skupnostih, pogojujejo višja izobra- 
zbena struktura delavcev in sorazmerno drago izobraževanje, 
ki je specifično za izobraževanje na področju zdravstvenega 
varstva. 

Največ nedorečenosti je še pri uresničevanju nekaterih do- 
ločb zakona o usmerjenem izobraževanju v uporabniških or- 
ganizacijah združenega dela, in to pre.dvsem pri usklajevanju 
samoupravnih splošnih aktov z zakonom ter zaradi prešibke 
povezanosti zdravstvenih organizacij z vzgojnoizobraževal- 
nimi organizacijami na področju zdravstvenega varstva. Zato 
se je treba čimprej dogovoriti za pogoje in način izvajanja 
delovne prakse, določiti zdravstvene organizacije, kjer se 
praksa lahko opravlja ter imenovati in usposobiti mentorje za 
izvajanje delovne prakse. V ta namen je treba hitreje, bolj 
odgovorno ter tesneje povezovati zdravstvene šole in zdrav- 
stvene organizacije. Vprašanje financiranja delovne prakse v 
zdravstvenih organizacijah pa je zaenkrat še povsem odprto. 

7= ZDRAVSTVENO-INFORMACIJSKI 
S5STEW! 

Dosedanji razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvene de- 
javnosti nasploh je pogojeval tudi pri nas relativno obsežen 
zdravstveno-informacijski sistem, ki pa v sedanji praksi po 
svoj' racionalnosti, ažurnosti, objektivnosti in uspešnosti ven- 
darle zaostaja za povečanimi potrebami, tako glede neposre- 
dnega zagotavljanja zdravstyenega varstva, kot tudi glede 
samoupravnega planiranja in svobodne menjave dela. 

Da bi presegli obstoječe stanje, je bil v SR Sloveniji sprejet 
samoupravni sporazum o skupnih osnovah računalniško pod- 
prtega zdravstveno-informacijskega sistema; na osnovi tega 
pa so se začele tudi aktivnosti, da bi na podlagi kritične 
analize sedanjega stanja pripravili predlog novega zdravstve- 
noinforamcijskega sistema ob upoštevanju sodobne organi- 
zacije in tehničnih možnosti. 

Zakoni in predpisi zahtevajo številne podatke in informacije 
s področja zdravstvenega varstva. Pri tem je najpomembnejši 
zvezni zaKon o evidencah v zdravstvu, ki predpisuje 12 evi- 
denc, med temi tudi takšne, za katere menimo, da za izvajanje 
ustavne funkcije federacije niso nujno potrebne. Preobširno 
zajemanje podatkov po tem zakonu se je izkazalo kot neživ- 
Ijenjsko; posledica tega je bila, da nobena od republik in 

pokrajin, razen SR Slovenije, zakona ni izvajala. Zato je bila 
nujno potrebna revizija tega zakona ter zmanjšanje števila 
evidenc, ki so pomembne za vso državo. 

Za funkcijo federacije so pomembne naslednje evidence: o 
stanju in ukrepih za varstvo in izboljšanje človekovega okolja; 
o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe; 
o imunizaciji proti nalezljivim boleznim; o nalezljivih bolez- 
nih; o porabi zdravil; o sprejemanju in izdajanju opojnih drog 
in o uživanju opojnih drog. Za izvajanje ustavne funkcije 
federacije pa niso potrebne (zaradi česar nej bi le-te prešle v 
pristojnost republik) naslednje evidence: o sistematskih in 
periodičnih pregledih prebivalstva; o porodih in prekinitvah 
nosečnosti; o dejavnostih v zvezi z načrtovanjem družine; o 
obiskih, zdravstvenih storitvah, ugotovljenih obolenjih, sta- 
njih in poškodbah in o kadrih vzdrastvenih organizacijah ter v 
vojaških zdravstvenih organizacijah (natančnejše predpise o 
evidencah, ki jih moraj voditi vojaške zdravstvene organiza- 
cije izdaja zvezni sekretar za narodno obrambo). 

Glede na specifične tehnične, kadrovske in druge posebno- 
sti je zlasti pomembno, da preide v pristojnost republik orga- 
nizacija in tehnologija zbiranja, obdelovanja, shranjevanje in 
distribucije podatkov. Federacija naj predpisuje le enotno 
definicijo dogodkov ter podatkovno natančno determinirane 
informacije, ki jih je treba na zvezni ravni zbirati in analizirati. 
Nikakor pa ne more predpisovati evidenčnih obrazcev in 
drugih postopkov, ker s tem neracionalno posega v sistem 
evidenc in informacijskih postopkov v republiki. 

S,spremembo zveznega zakona o evidencah na področju 
zdravstva,je povezana tudi priprava predloga za izdajo repu- 
bliškega zakona o evidencah v zdravstvu. 

Poleg priprav za zakonsko ureditev sistema informiranja na 
področju zdravstvenega varstva so v pripravi projekti, ki naj 
predlagajo vsebinsko, organizacijsko in tehnično racionaliza- 
cijo, zlasti z zmanjševanjem administriranja, podvajanja infor- 
macij in razbremenjevanjem zdravstvenih delavcev. 

V ta namen so pri Zavodu SRS za zdravstveno varstvo, kot 
tudi v posameznih regijah in nekaterih zdravstvenih organiza- 
cijah, ustanovljeni programski sveti z nalogo, da koordinirajo 
in usklajujejo svoje delo v prizadevanjih za kvalitetno in kvan- 

1 titetno izboljšanje informacijskega sistema. Pri Zavodu SRS 
za zdravstveno varstvo je organizirana posebna -delovna 
enota, ki pripravlja strokovne podlage za razvoj zdravstveno- 
informacijskega sistema. V teku so republiški projekti: zdrav- 
stvena izkaznica, avtSmaska obdelava receptov in računalni- 
ško podprt zdravstveno-informacijski sistem v sodelovanju z 
UNDP (linited Nations Development Program). 

Vse odločitve glede zdravstverio-informacijskih sistemov 
ter obveznega povezovanja z drugimi informacijskimi sistemi 
bodo sprejete na samoupravni podlagi ob upoštevanju načel 
celovitega sistema družbenega informiranja. 

8. PRESKRBA Z ZDRAVILI, 
REPROMATERIALOM IN OPREMO 

Za nemoteno delovanje zdravstvenega varstva je potrebno 
sproti zagotavljati zdravila in drug nujno potreben material. 
Zdravila, sanitetni in drug potreben material zagotavljajo do- 
mači in tuji proizvajalci, ki praviloma prek veledrogerij oskr- 
bujejo lekarne in druge zdravstvdhe organizacije. 

Dajanje zdravil v promet spada v zvezno pristojnost in je 
urejeno z zakonom (Ur. I. SFRJ, št. 9/81)," medtem ko proi- 
zvodnjo in distribucijo zdravil na drobno urejajo republike. 
Zaradi zagotovitve potreb enotnega jugoslovanskega tržišča 
p*a so bili v letu 1980 in 1981 sprejeti z medrepubliškim 
dogovorom naslednji ukrepi: 

- obveznost republik o zagotavljanju namenskih deviznih 
sredstev, 

- sistematično spremljanje preskrbljenosti tržišča z zdravili 
domače farmacevtske industrije po republikah. 

Z zveznim odlokom o enotni projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije so biie določene prioritete; Zvezni komite zadelo, 
zdravstvo in socialno varstvo pa je določil prioritetno listo 
vitalnih zdravil. 

8.1. Prozvodrsja zdravi] 
V SFRJ Jugoslaviji je 16 organizacij združenega dela, ki 

izdelujejo zdravila, od tega so tri v SR Sloveniji (Krka, Lek, 
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Bayer-Pharma). Jugoslovanski proizvajalci zdravil krijejo ob 
normalni proizvodnji okoli 90% potreb enotnega jugoslovan- 
skega tržišča. Slovenska farmacevtska industrija zavzema v 
strukturi jugoslovanske proizvodnje zdravil približno 40% in 
je v Sloveniji zaradi domačih potreb in izvoznega programa 
uvrščena med prioritetne industrijske panoge. Značilno za 
jugoslovansko farmacevtsko industrijo je, da se proizvodni 
programi često prekrivajo in da razen redkih izjem nima 
razvite lastne bazične proizvodnje, zato je odvisna od uvoza 
surovin. Zdravila, ki jih doma ne izdelujemo, imajo pa dovolje- 
nje za uporabo v Jugoslaviji (registrirana zdravila), uvažajo 
veledrogerije. 

8.2. Promet zdravil na debelo 
Veledrogerije kot specializirane organizacije združenega 

dela se ukvarjajo s prometom zdravil na debelo zaradi oskrbe- 
zdravstva z zdravili ter sanitetnim in drugim materialom. Vele- 
drogerije so koristen posrednik med proizvajalci zdravil in 
lekarnami, kot tudi posrednik pri uvozu zdravil in zdravilnih 
substanc. Poleg tega imajo veledrogerije rezerve zdravil, ki bi 
morale v normalnih okoliščinah zadoščati za najmanj 35 do 40 
dni. 

V naši državi je 16 veledrogerij. Njihova osnovna funkcija je, 
da koncentrirajo veliko število različnih artikov in z njimi 
ravnajo na predpisan način. V Sloveniji imamo štiri organiza- 
cije, ki opravljajo funkcijo veledrogerij (Kemofarmacija, Salus, 
Sanoiabor in Pharmadent Maribor); le-te so letos združile 
svojo uvozno-izvozno funkcijo v poslovni skupnosti IRIS. Po- 
trebna devizna sredstva za uvoz zdravil, repromateriala in 
opreme za uporabnike zdravstvenega varstva se zagotavljajo 
na podlagi združevanja deviz po 13. členu samoupravnega 
sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego 
dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz 
za obdobje 1981-1985 v okviru XVII. enote Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino (SISEOT). 

8.3. Promet z zdravili rsa drobno 
Promet z zdravili na drobno opravljajo javne lekarne in 

interne lekarne v večjih zdravstvenih organizacijah (bolniš- 
nične lekarne). Njihova naioga je zlasti v planiranem naroča- 
nju, shranjevanju in izdajanju zdravil. Poleg tega lahko le- 
karne tudi izdelujejo in preizkušajo zdravila. Zaloge v lekar- 
nah bi moral.e pokriti povprečno trimesečno porabo na ob- 
močju, ki ga oskrbujejo. 

V sistemu preskrbe z zdravili je v zadnjih desetih letih 
občasno prihajalo do večjih ali manjših motenj, ki so bile 
najizrazitejše !eta_1980, ko so bili sprejeti prvi restriktivni 
ukrepi glede uvoza blaga za široko porabo, reprodukcijskega 
materiala in opreme. Resne motnje pri preskrbi z zdravili 
domače farmacevtske industrije so se pojavile zaradi: 

- restrikcij pri uvozu surovin za izdelovanje zdravil, 
- neurejenih cen zdravil, 
- postopnega izčrpavanja obstoječih zalog zdravil in suro- 

vin ter 
- nezadostnega sodelovanja med proizvajalci, distributerji 

V in uporabniki. 
Z zvišanjem cen zdravil, z določitvijo prioritet pri usmerja- 

nju deviznih sredstev v okviru SISEOT, s stalnim spremlja- 
njem stanja na področju preskrbljenosti zdravstva z artikli 
vitalnega pomena, z varčevanjem in tesnejšim sodelovanjem 
vseh členov v verigi proizvodnje, distribucije in porabe zdravil 
ter repromateriala nam je uspelo že konec leta 1980 in v letu 
1981 zagotoviti zadovoljivo preskrbo. 

V SR Sloveniji je bila leta 1974 uvedena avtomatska obde- 
lava receptov, ki je kljub nekaterim pomanjkljivostim omogo- 
čila pregled nad porabo zdravil. Učinki, ki izhajajo iz avtomat- 
ske obdelave receptov, se kažejo zlasti v spremenjeni medi- 
cinski doktrini predpisovanja zdravil (zlasti antibiotikov), kot 
tudi v bolj umirjeni porabi zdravil na recepte. Avtomatsko 
obdelavo receptov je treba organizacijsko in tehnološko po- 
sodobiti, tako, da bi z njo dobili še več koristnih informacij ob 
manjšem administrativnem obremenjevanju zdravstvenih de- 
lavcev. 

Porabo zdravil na recepte v zadnjem desetletju pojasnjujejo 
naslednji podatki: 

Leto Znesek za Verižni Delež zdravil v izdatkih 
zdravila v 000 indeks za zdrav, varstvo 

din 
1971 203.416 - 
1972 255.160 125,4 15,9 
1973 310.510 121,7 15,3 
1974 395.214 127,3 14,4 
1975 510.730 129,2 14,5 
1976 566.909 111,0 14,0 
1977 630.680 111,2 12,9 
1978 714.839 113,3 12,4 
1979 898.098 125,6 12,1 
1980 1,078.708 120,1 11,1 

Izdatki za zdravila se povečujejo poprečno za 20,4%. 
Preskrba zdravstva z zdravili, tako domače farmacevtske 

industrije kot iz uvoza, in ostalega medicinskega potrošnega 
materiala je relativno zadovoljiva. Uvoz medicinske opreme - 
le-to je potrebno v glavnem uvažati - pa je po naši oceni zlasti 
v zadnjih treh letih nazadoval, tako, da ponekod že ogroža 
funkcijo zdravstvene službe (medtem, ko smo leta 1978 uvo- 
zili za 194,5 mio din medicinske opreme, je bilo v letu 1979 
odobrenega uvoza opreme le za 25,9 mio din, v letu 1980 za 50 
mio din, letos pa vse doslej praktično ni uvoza). Vsekakor je 
ob tem treba spodbuditi domače proizvajalce, da bi v svoje 
proizvodne programe vključili tudi proizvodnjo medicinske 
opreme. 

Ne glede na relativno zadovoljivo stanje (razen opreme) bi 
bilo potrebno izboljšati sistem preskrbe z zdravili tako, da bi 
na samoupravnih osnovah povezali vse zainteresirane, ki bi s 
skupnim planiranjem ter skupnim prevzemanjem pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti trajno zadovoljevali potrebe po zdra- 
vilih in drugih, za zdravstvo pomembnih materialih. Pri tem je 
treba upoštevati enotno jugoslovansko tržišče, medicinske 
vidike ter potrebe splošne ljudske obrambe. 

9. SODELOVANJE S TUJINO 
Zdravstvo iz SR Slovenije se vključuje v mednarodno sode- 

lovanje na osnovi veljavnih mednarodnih sporazumov in na 
podlagi pobud organizacij združenega dela. Sodelovanje z 
mednarodnimi zdravstvenimi organizacijami je doslej pote- 
kalo prek Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo, sedaj pa bo prek delegatsko sestavljene komisije pri 
Zveznem izvršnem svetu. Poseben pomen posvečamo sode- 
lovanju z deželami v razvoju. 

Znanstveno-tehnično sodelovanje SR Slovenije z deželami 
v razvoju na področju zdravstva se je pričelo okoli leta 1960, 
ko so začeli v okviru bilateralne tehnične pomoči odhajati 
naši prvi strokovnjaki na delo v te države. Doslej je bilo nad 
300 zdravstvenih delavcev iz SR Slovenije na delu v 11 deže- 
lah v razvoju, strokovna ocena njihovega dela pa je ves čas 
pozitivna. Naše sodelovanje je bilo najbolj intenzivno v arab- 
skih državah, slede dežele južno od Sahare, medtem, ko je 
bila naša udeležba v Aziji minimalna; redki pa so bili tudi stiki 
z deželami Latinske Amerike. V okviru tehnične pomoči Zdru- 
ženih narodov (Svetovne zdravstvene organizacije) je bilo 
angažiranih samo šest slovenskih zdravnikov, kar nikakor ne 
ustreza razmerju z ostalimi republikami. 

Do pred nekaj leti je bilo sodelovanje na zdravstvenem 
področju omejeno v glavnem na dve obliki: na delo naših 
zdravstvenih delavcev v teh državah in na šolanje in strokovno 
izpopolnjevanje zdravstvenih kadrov iz dežel v razvoju kot 
štipendistov pri nas (na Medicinski fakulteti in Višji šoli za 
zdravstvene deiavce v Ljubljani je bilo v letu 1980/81 vpisanih 
19 tujih študentov, od tega 9 iz neuvrščenih dežel). Prva 
opisana oblika sodelovanja ni bila tesneje povezana z eko- 
nomskim sodelovanjem; tudi za posameznike je bila često 
ekonomska stimulacija minimalna. Na osnovi sklepov 5. in 6. 
konference neuvrščenih držav je bil močneje izražen interes 
neuvrščenih držav za širše sodelovanje z našo državo na 
področju zdravstvenega varstva. V okviru tega je že prišlo do 
konkretnega sodelovanja Slovenije z Libijo, Kuvvaitom in An- 
golo. Medtem, ko trenutno interes za sodeiovanje z Libijo 
zaradi nekaterih naših in libijskih organizacijskih, materialnih 
in drugih slabosti popušča, pa se sodelovanje s Kuvvaitom in 
Angolo ugodno odvija na osnovi posebnih pogodb oziroma 
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sporazumov (zdravljenje njihovih bolnikov pri nas, naša po- 
moč v kadrih pri organizaciji zdravstvene službe v njihovih 
deželah, programiranje, projektiranje in sodelovanje pri iz- 
gradnji rehabilitacijskega centra v Kuvvaitu). 

Perspektiva nadaljnjih odnosov s tujino je v oblikovanju 
načrtnejšega in celovitejšega sodelovanja, ki naj bi se uresni- 
čevalo v povezovanju medicinske znanosti in prakse z eko- 
nomskimi kategorijami. Tako lahko naša republika na po- 
dročju zdravstvenega varstva (zlasti v povezavi z nekaterimi 
gospodarskimi organizacijami - farmacevtsko industrijo, 
gradbeništvom itd.) ponudi naslednje oblike sodelovanja: 

- načrtovanje, projektiranje, opremljanje, oskrbovanje, or- 
ganiziranje in funkcioniranje splošnih in specialnih zdravstve- 
nih organizacij; 

- šolanje vseh vrst zdravstvenih delavcev; 
- pomoč pri znangtveno-raziskovalnih projektih; 
- sprejemanje bolnikov na zdravljenje iz držav, ki posamez- 

nih oblik zdravljenja ne morejo zagotoviti; 
- pomoč pri vzpostavljanju in programiranju sistema 

zdravstvenega varstva v skladu z družbenopolitično uredi- 
tvijo, materialnimi ter strokovnimi možnostmi država razvoju. 

Vsekakor je potrebno za oblikovanje naše ponudbe predho- 
dno pfipravii ustrezne strokovne podlage, ki bodo obdelale 
možnosti in potrebe za našo pomoč in plasma v posamezno 
deželo. Prvi poskus takšne študije je za sodelovanje z Kuwai- 
tom že izdelal Center za preučevanje sodelovanja z deželami v 
razvoju. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
pa z drugimi zainteresiranimi organizacijami pripravlja izdajo 
publikacije, ki naj bi rabila za splošno predstavitev naših 
dosežkov in možnosti, zlasti v neuvrščenih deže(ah (sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega šolstva v SR Sloveniji, 
zdravstveno stanje in zmogljivosti zdravstvenega varstva, 
zdravilišča, farmacevtska industrija, projektiranje in izgradnja 
zdravstvenih objektov). 

Obmejno sodelovanje v zvezi z zagotavljanjem individual- 

nih zdravstvenih potreb je relativno skromno, beležimo pa 
bolj razgibano sodelovanje na področju zdravstvenega turi- 
zma. Sodelovanje med zdravilišči in drugimi zdravstvenimi 
organizacijami je prispevalo, da imajo posamezna zdravilišča 
že natančno določene medicinskeintiikacije. 

Posebna oblika sodelovanja zdravstva s tujino so mednaro- 
dne konvencije. Poleg obveznosti, ki jih ima SFR Jugoslavija v 
zvezi z ratificiranimi splošnimi mednarodnimi konvencijami o 
socialni varnosti, ima tudi pravice in obveznosti iz dvostran- 
skih konvencij, sklenjenih z osemnajstimi državami. Z njimi je 
urejeno zdravstveno varstvo naših delavcev, zaposlenih v 
tujini in naših občanov, poslanih na zdravljenje v tujino, kot 
tudi zdravstveno varstvo tujih državljanov pri nas. 

Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji obračunavajo stroške 
zdravstvenega varstva, zagotovljenega tujim upravičencem 
pri nas in našim upravičencem v tujini, z enajstimi državami. 
Pri tem so naše terjatve v teh državah znašale v preteklem letu 
65,3 mio din, terjatve teh držav pri nas pa 12,3 mio din. Za 
zdravstveno varstvo naših upravičencev v državah, s katerimi 
nimamo sklenjenih konvencij, pa smo plačali še 1,3 mio din. 

Da bi olajšale devizno poslovanje, so zdravstvene skupnosti 
sklenile samoupravni sporazum o skupni porabi deviznih 
sredstev, ustvajenih z uresničevanjem mednarodnih sporazu- 
mov. Po tem sporazumu se vsa ustvarjena devizna sredstva 
zbirajo pri Zdravstveni skupnosti Slovenije in skupno uporab- 
ljajo za zdravljenje naših upravičencev v tujini (lani 59 obča- 
nov), preostali del sredstev pa je namenjen za nujne devizne 
izdatke zdravstvenih organizacij združenega dela, zlasti za 
zdravila in reprodukcijski material. V letu 1980 je bilo iz teh 
sredstev za nabavo nujno potrebnih zdravil namenjenih 
1,485.891 -DM. 

Pri pripravi gradiva so sodelovali: prim. dr. Anton Fazarinc, 
dr. Dunja Piškur-Kosmač, dr. France Podrekar, mag. dr. Mar- 
jan Premik, dr. Božena Ravnikar, mag. dr. Dušan Repovš, dr. 
Martin Toth in dipl. oec. Božidar Tvrdy. 
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