SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE IN

Ljubljana, 7. 12. 1982

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik VIII, štev. 23

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 10 din

PRELOŽITEV SEJE
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
s 14. na 13. decembra 1982
Seja Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije, ki je bila sklicana za torek,
14. decembra 1982, se prelaga na ponedeljek, 13. decembra 1982.
Družbenopolitični zbor bo
obravnaval:
- pobude, predloge in vprašanja, delegatov oziroma družbenopolitičnih orgafhizacij;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke;

- predlog zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti;
- osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1983;
- volitve in imenovanja.
Dnevni red seje zbora pa se
razširja še z obravnavo:
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino.

NADALJEVANJE SEJE ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA
IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
13. decembra 1982
Nadaljevanje seje Zbora 1981-1985 in dolgoročnega
združenega dela in seje Zbo- programa gospodarske stabilira občin, ki je bilo predvideno zacije v letu 1983;
za 8. decembra 1982, se pre- osnutek zakona o sprestavlja na ponedeljek, 13. de- membi zakona o skupnem obcembra 1982.
segu proračunskih odhodkov
Zbor združenega dela in Zbor federacije za leto 1982;
občin bosta obravnavala:
- osnutek odloka o določi- osnutek resolucije o poli- tvi skupnega zneska deviz za
tiki izvajanja družbenega pla- potrebe federacije v letu 1983;
na Jugoslavije za obdobje
- osnutek odloka o projek-

ciji plačilne bilance Jugoslavije
za leto 1983;
- osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto
1983;
- osnutek odloka o spremembi odloka o pripravi in
sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985.
Zbora bosta obravnavala
tudi:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino;
- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz
sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
(Z osnutkoma zakonov je bil
namreč že razširjen dnevni red
sej zborov, ki so bile sklicane
za sredo, 15. decembra 1982,
vendar je osnutka zakonov po-

trebno obravnavati sočasno z
ostalimi planskimi dokumenti).
Zbor združenega dela bo
obravnaval še:
- osnutek odloka o skupni
devizni politiki za leto 1983;
- osnutek odloka o projekciji devizne bilance Jugoslavije
za leto 1983;
- osnutek odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih
temeljev kreditne politike v letu 1983;
osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v
letu 1983 odstopijo Interesni
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
- osnutek zakona o razporedu pravic organizacij združenega dela do zadolževanja v
tujini v zvezi s posojilom, ki ga
je odobrila Evropska investicijska banka.
\
Zbora imata na dnevnem redu
sej še:
- volitve in imenovanja
- predloge in vprašanja delegatov.

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
27. decembra 1982
Skupščina
Zdravstvene
skupnosti Slovenije bo na
skupni seji zbora uporabnikov
in zbora izvajalcev dne 27. decembra 1982 kot enakopraven zbor z zbori Skupščine SR
Slovenije obravnavala:

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu.
Skupščina
Zdravstvene
skupnosti bo na skupni seji
zborov med drugim obravnavala tudi predlog resolucije o

PRILOGA:
INFORMACIJA
o uresničevanju resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za
njen nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in
zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok z ugotovitvami, stališči in priporočili

politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v letu
1983, analizo meril in učinkovitosti medobčinske in republiške solidarnosti na področju zdravstvenega varstva, in
predlog samoupravnega sporazuma o spremembah in do-

polnitvah
samoupravnega
sporazuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne
varnosti v obdobju 1981-1985.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI

- ugotovitve in sklepe k
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora osnutku resolucije o politiki
občin in Družbenopolitičnega izvajanja družbenega plana SR
zbora so delegati poslušali Slovenije za obdobje 1981ekspoze Izvršnega sveta 1985 v letu 1983;
-sklep ob obravnavi predloSkupščine SR Slovenije k
planskim aktom za leto 1983, ga sprememb in dopolnitev
ki ga je podal Janez Zemlja- družbenega plana SR Slovenirič, predsednik Izvršnega je za obdobje 1981-1985;
- sklep ob obravnavi osnutsveta Skupščine SR Sloveka resolucije o politiki izvajanije.
Zbor združenega dela in nja družbenega plana JugoslaZbor občin sta na ločenih se- vije za obdobje 1981-1985 in
dolgoročnega programa gojah sprejela:

Zbor združenega dela:
Živko Pregi, Branka Car, Majda Žehelj, Mihael Vrtačnik,
Branko Mervič, Viktor Ptičar, Mirko Kavčič, Jože Vukelj, Jože
Božič, Božidar Colarič, Branko Berlot, Albin Borko, Berta
Kološa, Alojz Vrbnjak, Milan Vuga, Ivan Vogrinčič, Milan Krajnik, Albin Potisk, Franc Vreže, Boris Prešern, Tone Čeh, Jože
Gabrovšek, Danica Blejc, Franc Dolenc, Helena Križnik, Jože
Turnšek, Jože Skornšek, Franc Škufca, Milan Hribar, Herman
Ivanuša, Milivoj Samar, Jernej Jan, Franc Homan, Rudi Šepič,
Slavko Medle, Boris Skubin, Marija Drofenik, Rade Kordič,
Terezija štefančič, Aleksander Kostiov.
Zbor občin:
Viktor Žakelj, Valentin Breznik, dr. Hermin Vidoz, Alojz
Horvat, Zvone Perlič, Franc Dežjot, Tone Šeliga, Uroš Gulič,
Janez Kučan, Jože Pučko, Franc Meke, Milena Mele, Marija
Kukovičič, Lucijan Vuga, Franc Brenčič, Franci Lipoglavšek,
Maks Vezovnik, Stanko Šare, Cvetka Selšek, Marjan Oblak,
Miloš Šulin, Ivan Mandl, Angelca-Vlasta Vidic, Janko Simčič.
Družbenopolitični zbor:
Miloš Prosenc, Rudi Čačinovič, dr. Lojze Ude, Anton Vratuša, Igor Križman, Mile Šetinc, Marija Cigale, Franc Mrcina,
Marija Aljančič, Silva Jereb, Milan Kučan, Ivanka Vrhovščak,
Dušan Šinigoj, dr. Ciril Ribičič, Štefan Korošec, Milivoj Samar,
Marjan Kotar, Miran Potrč, Dino Pucer.

POPRAVKI
V BESEDILU PREDLOGA ZAKONA O DAVKIH
OBČANOV (ESA-284), KI JE BIL OBJAVLJEN V
POROČEVALCU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
IN SKUPŠČINE SFRJ ZA DELEGACIJE IN
DELEGATE DNE 26/10-1982 št. 20
- V 5. členu v 11. točki (peta vrsta) se beseda »izvršno«
nadomesti z besedo »izvršeno«.
- V 9. členu (tretja vrsta) se beseda »je« črta.
- V 13. členu, v drugem odstavku (druga vrsta) se beseda
»zavezance« nadomesti z besedo »zavezanca«.
- V 43. členu, v 1. točki (četrta vrsta) se beseda »lotni«
nadomesti z besedo »letni«.
- V 50. členu, v 4. točki, v prvi alineji se beseda »Pdnevnice« nadomesti z besedo »dnevnice«.
- V 52. členu, v prvem odstavku (druga vrsta) se med
besedama »točke 48.« vstavita besedi »drugega odstavka«.
- V 57. členu, v prvem odstavku (druga vrsta) se beseda
»zneseku« nadomesti z besedo »znesku«.
- V 62. členu, v prvem odstavku (šesta vrsta) se beseda »te«
nadomesti z besedo »ter«.
- V 63. členu, v 3. točki (druga vrsta) se beseda »opravlja«
nadomesti z besedo »opravljajo«.
- V 72. členu, v drugem odstavku (druga vrsta) se beseda
»pavšelnem« nadomesti z besedo »pavšalnem«.
- V 74. členu, v drugem odstavku (peta vrsta) se beseda
»al« nadomesti z besedo »ali«,
- V 75. členu (četrta vrsta) se beseda »pogdobi« nadomesti
z besedo »pogodbi«.
- V 79. členu, v drugem odstavku (peta vrsta) se beseda
»od« nadomesti z besedo »iz«.
- V 81. členu, v 2. točki (prva vrsta) se besedilo »jugoslovanskih avtorskih agencij« nadomesti z besedilom »jugoslovanski avtorski agenciji«.
- V 85. členu, v tretjem odstavku (šesta vrsta) se številka
»11« nadomesti s številko »10«.
- V 89. členu, v prvem odstavku (četrta vrsta) se besedi
»počitniških hiš« nadomestita z besedilom »prostorov, ki se v
sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in oddih«.
- V 89. členu, v prvem odstavku (osma vrsta) se beseda
»oratovanja« nadomesti z besedo »obratovanja«.
- V 92. členu, v tretjem odstavku (tretja vrsta) se beseda
»organizacija« nadomesti z besedo »organizacije«.

- V 104. členu, v drugem odstavku (tretja vrsta) se besede
»sezonsko ali občasno« nadomestita z besedilom »v sezoni
ali od časa do časa«.
- V 110. členu, v 2. točki (prva vrsta) se beseda »čas«
nadomesti z besedo »časa«.
- V 111. členu (druga vrsta) se beseda »Člena« nadomesti z
besedo »člena«.
- V 120. členu, v drugem odstavku (prva vrsta) se beseda
»igre« nadomesti z besedo »iger«.
- V 124. členu, v prvem odstavku (peta vrsta) se beseda
»dvoipolkratnega« nadomesti z besedo »dvainpolkratnega«.
- V 133. členu v drugem odstavku (prva in druga vrsta) se
beseda »moza« nadomesti z besedo »mora«.
- V 133. členu, v drugem odstavku (tretja vrsta) se beseda
»na« nadomesti z besedo »za«.
- V 136. členu, v tretjem odstavku (sedma vrsta) se beseda
»pisno« nadomesti z besedo »pismeno«.
- V 137. členu, v drugem odstavku (druga vrsta) se številka
»5« nadomesti s številko »15«.
- V 138. členu, v prvem odstavku (šesta vrsta) se številka
»20« nadomesti s številko »200«.
- V 165. členu, v tretjem odstavku (druga vrsta) se beseda
»zapreveč« nadomesti z besedama »za preveč«.
- V 190. členu, v prvem odstavku (tretja vrsta) se beseda
»ponovi« nadomesti z besedo »ponovni«.
- Naslov podpoglavja »Odpis davka zaradi neizterljivosti«
se pravilno glasi: »8. Odpis davka zaradi neizterljivosti«.
- V 211. členu, četrti odstavek (peta vrsta) se besedilo
»odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti za
čas do enega leta« nadomesti z besedilom »prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti za čas do enega leta«.
- V 214. členu, v tretjem odstavku (četrta vrsta) se beseda
»mogoče« nadomesti z besedo »mogoč«.
- V 214. členu, v petem odstavku (prva vrsta) se beseda
»pridobivajo« nadomesti z besedo »pridobijo«.
- Naslov poglavja »XIV. Kazenske določbe« se pravilno
glasi: »XIII. Kazenske določbe«.
- V 223. členu, v 2. točki (četrta vrsta) se beseda »proizvodi« nadomesti z besedo »proizvode«.
- V 228. členu (tretja vrsta) se beseda »člen« nadomesti z
besedo »člena«.
- V 235. členu, v drugem odstavku (druga vrsta) se za
besedo »postopke« črta vejica.
- V 235. členu, v drugem odstavku (tretja vrsta) se beseda
»odmero« nadomesti z besedo »odmere«.

Po skupni seji bosta zbora
uporabnikov in zbor izvajalcev
zasedala še na ločenih sejah.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. novembra 1982
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Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda so
oddali:
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko področjB: 29. okoliš Laško, 43. okoliš Slovenska Bistrica,
46. okoliš Murska Sobota, 47. okoliš Lendava, 6. okoliš Domžale in 12. okoliš Kranj;
- delegati iz skupin delegatov zS delegiranje delegatov v
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Novo
mesto, Kranj, Mozirje, Lendava, Slovenska Bistrica, Kamnik,
Ljutomer, Šentjur pri Celju, Logatec, Ljubljana Bežigrad, Koper, Izola, Trbovlje, Tržič in Nova Gorica ter Skupščine mesta
Maribor.
spodarske stabilizacije v letu
1983
Družbenopolitični zbor je ob
obravnavi teh aktov sprejel
stališča.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela tudi:
- predlog za izdajo zakona o
spremembah zakona o uvedbi
in stopnjah republiških davkov
in taks z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o
določitvi stopenj in nekaterih
olajšav za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983 z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o
spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnje-

vanju obveznosti SR Slovenije
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino z
osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o
zagotavljanju sredstev za
spodbujanje konvertibilnega
deviznega priliva od izvoza
blaga domače proizvodnje in
storitev za leto 1983 z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983;
- predlog za izdajo zakona o

spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčitvi tujih oseb
z osnutkom zakona;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Evropsko gospodarsko
skupnostjo;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo na eni strani ter državami
članicami Evropske skupnosti
za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo
na drugi strani,,
- predlog odloka o soglasju
k;
- predlogu zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 131 o minimalnih osebnih dohodkih, s
posebnim
obravnavanjem
držav v razvoju
- predlogu zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju
- predlogu zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 140 o plačani odsotnosti za izobraževanje

- predlogu zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju zaradi
širjenja človekovega obzorja
- predlogu zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 148 o varstvu delavcev pred poklicnimi
riziki, ki jih v delovnem okolju
povzročajo onesnaženost zraka, hrup in vibracije.
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
konvencije Mednarodne organizacije dela št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev železniškim transportnim
organizacijam združenega dela za nakup ti rni h vozi I domače
izdelave.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta nadaljevala
seji v sredo dne 8. decembra
1982
Družbenopolitični zbor je na
seji sprejel tudi predloge odlokov o nekaterih izvolitvah,
razrešitvah in imenovanjih.
Predloge odlokov bomo objavili, ko jih bosta sprejela tudi
Zbor združenega dela in Zbor
občin.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENI.IF
STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1983
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije /e na seji dne 25. novembra
1982 obravnaval osnutek resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu
1983 in na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
zaostreni pogoji gospodarjenja terjajo,
da bo ekonomska politika za naslednje
leto temeljila bistveno bolj kot doslej na
znatno večjem opiranju na lastne sile. To
terja krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, zmanjševanje 'administrativnega urejanja tokov družbene
reprodukcije, odločnejše uveljavljanje
ekonomskih zakonitosti in ekonomskih
spodbud za povečanje izvoza na konvertibilna tržišča ter doslednejše uresničevanje politike družbene in ekonomske
stabilizacije. To je pogoj za uveljavitev
odgovornosti delavcev za gospodarjenje
z družbenimi sredstvi in za reguliranje
tokov družbene reprodukcije.
poročevalec

2. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da
osnutek resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 izhaja iz dokaj realnih predpostavk pogojev gospodarjenja, ki so v skladu s sprejeto stabilizacijsko politiko in podpira prioritetne
usmeritve, ki narekujejo nujno odločnejše povečanje izvoza na konvertibilna področja, zagotavljanje preskrbe z energijo
in povečano proizvodnjo hrane. Za uresničitev tako opredeljenih razvojnih ciljev morajo biti z resolucijo določeni
takšni ukrepi, ki bodo omogočali bolj
učinkovito samoupravno urejanje odnosov na podlagi dosedanjih izkušenj in
kritične ocene dosedanjega ravnanja v
vseh samoupravnih organizacijah in
skupnostih.
3. Družbenopolitični zbor posebej opozarja, da mora biti v resoluciji za prihodnje leto:
- opredeljena odločna izvozna naravnanost na konvertibilna tržišča z ustreznimi ekonomskimi spodbudami za povečevanje izvoza s tem, da bo s samoupravnim dohodkovnim povezovanjem organizacij združenega dela zagotovljeno, da

bodo razpolagale z delom deviz na podlagi skupaj ustvarjenega deviznega priliva, od prodaje proizvodov oziroma storitev;
- opredeljeno, da se investicije v
osnovna sredstva gospodarstva v omenjenih možnostih selektivno usmerijo v
zagotavljanje prioritetnih naložb, zlasti
tistih, ki bodo z modernizacijo obstoječih
kapacitet odpravile ozka grla in v kratkem času prispevale k povečanemu in
hitrejšemu konvertibilnemu deviznemu
prilivu, ob bistveno večjemu poudarku na
samoupravnem združevanju dela in sredstev;
- opredeljeno zmanjšanje vseh oblik
porabe na selektivnih osnovah, določneje opredeljena politika v posameznih
družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih, opredeljeni kriteriji prednostnih nalog v okviru sprejetih programov, takoj je treba uskladiti in preveriti normative in standarde
ter obseg pravic in sistem solidarnosti;
- opredeljeno, da bo doslednejše uveljavljanje načela nagrajevanja po delu in
rezultatih dela pogoj in osnova za vodenje učinkovite politike socialne varnosti;
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- opredeljen odnos do specifičnih problemov na manj razvitih območjih in obmejnih območjih zlasti glede zaposlovanja;
- opredeljen način in po potrebi tudi
program enakomerne in organizirane

preskrbe prebivalstva z osnovnimi proizvodi široke potrošnje ter ukrepi za
sprotno zagotavljanje surovin, reprodukcijskega materiala in najnujnejše opreme
za nemoteno proizvodnjo za izvoz na
konvertibilna območja in za osnovne živ-

ljenjske proizvode.
4. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek
resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
v letu 1983 v skladu s stališči zbora.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije v letu 1983
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela In Zbora občin
dne 25. novembra 1982 obravnavala
osnutek resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije v letu
1983 In upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega zbora sprejela te-le
ugotovitve in sklepe:
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da gospodarske razmere doma in v svetu
občutno poslabšujejo pogoje gospodarjenja. Zato je potrebna v letu 1983 taka
gospodarska politika, ki bo omogočala
našo notranjo in zunanjo likvidnost, uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, naslonitev na lastne proizvodne sile in ves
ustvarjalni potencial družbe na osnovi
krepitve in razvoja samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov.
To narekuje, da nosilci planiranja pri usklajevanju in spreminjanju planov izhajajo iz tako spremenjenih pogojev in zoženih materialnih možnosti. Pri tem morajo
upoštevati tudi potrebo po nadaljnjem
skladnem regionalnem razvoju in razvoju
družbenih dejavnosti na selektivnih
osnovah, da bi s svojo boljšo organiziranostjo in učinkovitejšim delom dosegali
kvalitetnejše storitve ter s tem občutno
prispevali k povečanju družbene produktivnosti dela.
Tako opredeljena politika zahteva povečanje osebne in družbene produktivnosti dela in na tej podlagi učinkovitejše
vključevanje v mednarodno delitev dela,
zlasti z odločnejšim povečanjem izvoza
na konvertibilno območje, da si tako zagotovimo potreben devizni priliv za redno odplačevanje obveznosti do tujine,
za nabavo najnujnejših reprodukcijskih
materialov, opreme in nekaterih nujnih
osnovnih proizvodov široke potrošnje.
Pri tem pa Skupščina SR Slovenije vztraja, da je treba vsa ta vprašanja urejati na
samoupravnih osnovah z združevanjem
sredstev in dela ter z uveljavljanjem načel
skupnega deviznega priliva.
V takšnih razmerah resolucija ni le
izvedbeni dokument družbenega plana
za obdobje 1981-1985 za leto 1983, temveč opredeljuje razvojne cilje na podlagi
sprejete politike družbene in ekonomske
stabilizacije.
2. Izhajajoč iz takšnih družbenoekonomskih razmer in usmeritev gospodarskega razvoja naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije pri pripravi predloga resolucije in v pripravah spremljajočih aktov
upošteva stališča, mnenja, pripombe in
predloge delovnih teles zborov in Skupščine, skupine delegatov za spremljanje
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sežena gospodarska gibanja. Zato je nujno opredeliti kriterije prednostnih nalog
v okviru sprejetih programov posameznih samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti; takoj preveriti in
uskladiti normative in standarde ter obseg pravic in sistem solidarnosti in vzajena tej osnovi zagotoviti selek- odločno izvozno usmeritev na kon- mnosti ter
preveriti je treba optimalnost orvertibilno območje s krepitvijo konku- tivnost;
interesnih skupnosti, zlasti
renčne sposobnosti združenega dela na ganiziranja
osnovi večje produktivnosti dela in manj- njihovih strokovnih služb;
ših družbenih obveznosti izvoznikov in
- pri zagotavljanju socialne varnosti
večjim razpolaganjem z ustvarjenim de- moramo dosledno uveljavljati načelo, da
viznim prilivom ter aktivno politiko real- se ta varnost zagotavlja na podlagi dela
nega tečaja dinarja; upoštevati je treba in rezultatov dela, pravic iz dela in drugih
nujnost zmanjševanja domačega povpra- dogovorjenih oblik socialne varnosti, pri
ševanja, da bodo zagotovljeni blagovni tem pa je treba tekoče spremljati učinke
skladi za izvoz na konvertibilno območje take politike v zaostrenih pogojih gospoin za uskladitev blagovnih in denarnih darjenja. Treba je ustvariti pogoje da se
skladov;
bo sleherni delavec zavedal odgovornosti
za svojo socialno varnost in varnost
- kreditno-monetarno politiko je po- svoje
družine;
trebno dosledno oblikovati v skladu s cilji
gospodarske stabilizacije; to pomeni, da
- s posebnim programom aktivnosti
mora tudi politika poslovnih bank na po- na področju turističnega gospodarstva je
dročju kreditiranja izvoza, proizvodnje treba odpraviti vse nepravilnosti, ki so se
hrane, naložb v energetiko odgovarjati pojavljale v letošnjem letu (slaba oskrba,
tem prednostnim nalogam, Na področju menjalniška in informativna služba) in na
investicij pa morajo plasmaji temeljiti na ta način tudi zagotoviti celovito, pravočarealnih virih in strukturi sredstev ob več- sno, učinkovito in enotno ponudbo na
jem koriščenju akumulacije organizacij tujem trgu, da bo možno doseči bistveno
združenega dela in združenih sredstev večji devizni priliv;
ter z doslednim uveljavljanjem družbenih
- s politiko zaposlovanja zagotoviti
kriterijev za verifikacijo investicijskih odprednost produktivnemu zaposlovanju,
ločitev;
predvsem mladih strokovnih kadrov, od- zagotoviti tak obseg proizvodnje, ločneje uveljavljati prekvalifikacijo in zlapomembne za preskrbo prebivalstva z sti na manj razvitih območjih spodbujati
osnovnimi proizvodi, predvsem na last- vlaganja v takšno proizvodnjo, ki omogonih surovinskih virih, ki bo omogočila ča večje zaposlovanje prebivalstva s teh
čimbolj nemoteno preskrbo domačega območij; v zvezi s predvideno stopnjo
trga in prebivalstva z osnovnimi življenj- rasti zaposlovanja v družbenih dejavnoskimi in drugimi proizvodi; to lahko do- stih je treba proučiti realnost teh predvisežemo med drugim s pravočasnim za- devanj predvsem z vidika uvajanja samogotavljanjem surovin in repromateriala prispevkov in zagotavljanja sredstev za
ter rezervnimi deli, z zagotavljanjem izvajanje programov v tako zgrajenih obobratnih sredstev za dogovorjeno proi- jektih;
zvodnjo hrane in z uvajanjem dodatnih
- na področju pokrivanja izgub je trespodbud za povečanje proizvodnje hrane
ba dosledno uveljavljati ugotovitve, predter odpravljanjem disparitet v cenah;
loge in sklepe, ki jih je sprejela Skupšči- da je treba na selektivnih osnovah na SR Slovenije dne 28. 10. 1981 ter
zmanjševati vse oblike porabe;
usmeritve Komisije zveznih družbenih
svetov za vprašanja gospodarske stabili- določneje opredeliti politiko v posa- zacije pri čemer je potrebno z dodatnimi
meznih družbenih dejavnostih, posebno ukrepi preprečevati neupravičeno sociav okviru samoupravnih interesnih skup- lizacijo izgub in zagotavljati socialno varnosti, glede na zaostrene materialne po- nost delavcev.
goje in na selektivni osnovi zmanjšati obseg porabe. Zaradi prilagajanja material3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
nim možnostim je treba prilagoditi pri- naj predloži vse spremljajoče akte, navespevne stopnje za vse družbene dejavno- dene v IV. poglavju resolucije. Hkrati naj
sti dejansko doseženemu dohodku v te- predloži bilanco predvidenih obremenimeljnih organizacijah združenega dela in tev temeljnih organizacij združenega desproti izvajati usklajevanje glede na do- la na ravni republike.
uresničevanja srednjeročnega plana SR
Slovenije, mnenja in pripombe drugih samoupravnih organizacij, skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij, razpravo
na sejah zborov, zlasti pa naj upošteva
naslednje:

poročevalec

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
Družbenopolitični zbor Skuoščine SR
Slovenije je na seji dne 25. novembra
1982 obravnaval predlog sprememb in
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in na podlagi
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
so v predlogu sprememb in dopolnitev
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ustrezno upoštevana
stališča Družbenopolitičnega zbora, ki
jih je sprejel ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana in
da se je predlagatelj ustrezno opredelil
tudi do predlogov in mnenj danih v razpravi na seji zbora in na delovnih telesih.
2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
se kljub pospešenemu nadaljevanju priprav sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije še vedno premalo
uveljavlja načelo sočasnega in usklajenega planiranja, zato se ponovno zavzema za pospešitev priprav in sprejema
sprememb planskih dokumentov v vseh
samoupravnih organizacijah in skupno-

stih ter v ožjih družbendpolitičnih skupnostih zlasti pa na nivoju federacije, saj
bodo le na ta način vse sprejete obveznosti in naloge, opredeljene v planskih aktih tudi dohodkovno pokrite s sporazumi
o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti kot podlaga za gospodarjenje v spremenjenih pogojih in bistveno zoženih prednostnih nalogah.
3. Družbenopolitični zbor meni, da še
vedno ni dovolj vzpodbujena izvozna naravnanost sleherne temeljne organizacije
združenega dela in v ta namen niso bili
pravočasno sprejeti učinkoviti ukrepi za
stimuliranje izvoznega gospodarstva. Zato je treba sprejeti ukrepe za večjo dohodkovno motiviranost organizacij združenega dela za vključevanje v mednarodno menjavo dela, tudi na podlagi boljše
organiziranosti in medsebojne povezanosti.
4. Zbor poudarja, da je pri planiranju
stanovanjske politike treba izhajati iz
sprejetih opredelitev, da je za reševanje
stanovanjskega vprašanja dolžan vsakdo
skrbeti predvsem sam, v skladu s svojimi
možnostmi in ob zagotavljanju vzajemnosti in solidarnosti. V preostalem
planskem obdobju je na tej podlagi in z

racionalizacijo treba predvideni obseg
gradnje stanovanj približati planiranemu
za obdobje 1981-1985.
Zbor ugotavlja, da je potrebno vztrajati
na prehodu na ekonomske stanarine ob
istočasni zagotovitvi solidarnosti ter s
tem vplivati na boljše gospodarjenje z
družbenimi stanovanji ter na optimalno
uporabo obstoječega stanovanjskega
sklada.
5. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
zaradi kasnitve pri pripravah in sprejemu
zveznih planskih dokumentov še ni pogojev za sprejem predloga sprememb in
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije, ker se bodo zlasti glede smeri ukrepanja v zaostrenih pogojih gospodarjenja zvezni planski akti še dopolnjevali in
spreminjali. Zato bo potrebno še nadaljnje usklajevanje in je ustrezen akt o premembah rokov za pripravo sprememb in
dopolnitev zveznih planskih aktov že
predložen.
6. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 sprejmeta sklepe v skladu s
stališči zbora.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 in dolgoročnega programa stabilizacije v letu 1983
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. novembra
1982 obravnaval osnutek resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in
dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije v letu 1983 in na podlagi 72.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da se gospodarske razmere pri nas in v
svetu še naprej zaostrujejo. Zato je treba
v opredeljevanju ciljev ekonomske politike v letu 1983 izhajati iz stvarnih osnov,
kar pomeni, da veljavni družbeni plan
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in dogovori o njegovih temeljih ne morejo biti
več osnova za določanje in izvajanje te
politike, temveč mora resolucija izhajati
predvsem iz skupno sprejete dolgoročne
politike družbene in ekonomske stabilizacije, o čemer je Zvezni izvršni svet podrobno obvestil Skupščino SFR Jugoslavije v uvodni besedi na seji dne 10. novembra 1982 Družbenopolitični zbor
podpira usmeritve Zveznega izvršnega
sveta iz te uvodne besede kot osnovo za
opredelitev ciljev ekonomske politike v
fetu 1983.
2. Družbenopolitični zbor poudarja,
da je v spoznanih zaostrenih gospodarporočevalec

skih in družbenih razmerah potrebna odločna naslonitev na lastne sile z učinkovitejšo izrabo obstoječih proizvodnih
zmogljivosti, s povećavanjem osebne in
družbene produktivnosti dela, z doslednim uveljavljanjem načela nagrajevanja
po delu in rezultatih dela, posebej pa še
bolj odločna krepitev samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov, preprečevanje linearnega administrativnega urejanja tokov družbene reprodukcije, ker je le na ta način mogoče
odločneje uveljaviti ekonomske zakonitosti in ekonomske spodbude ter odgovornost za gospodarjenje z družbenimi
sredstvi v sistemu družbenoekonomskih
odnosov (medsebojnih pravic in odgovornosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela) v pogojih planskotržnega gospodarstva na enotnem jugoslovanskem trgu. Zato je treba v resoluciji za prihodnje leto opredeliti kot prioritetne cilje odločno povečanje izvoza na
konvertibilna področja, dosledno kreditno-monetarno politiko v funkciji stabilizacije in antiinflacijskega programa, uveljavljanje ekonomskih zakonitosti na področju tržišča in cen z ukrepi za uresničitev pričakovanih učinkov devalvacije in
uskladiti vse oblike končne porabe z namenom, da se ob nemoteni oskrbi z
osnovnimi življenjskimi proizvodi zagotovijo večji blagovni skladi za izvoz na
konvertibilna območja.

Družbenopolitični zbor obenem ugotavlja, da so v spremembah in dopolnitvah osnutka resolucije že v določeni meri upoštevane te bistvene usmeritve in
aktivnosti za uresničevanje družbenoekonomske politike v letu 1983 in je s tega
izhodišča presojati vsebino in program
ukrepov za izvajanje resolucije, saj zlasti
pripravljeni osnutki izvedbenih planskih
aktov še niso usklajeni z usmeritvami iz
uvodne besede Zveznega izvršnega
sveta.
3. Družbenopolitični zbor se zavzema
za dosledno uresničevanje ustavnih načel vzajemnosti in solidarnosti. Pri tem je
treba razčleniti kriterije za uresničevanje
teh načel tako, da bodo uveljavljena šele
takrat, ko bodo v sleherni samoupravni
organizaciji ali skupnosti ter v republikah
in pokrajinah izpolnjene sprejete obveznosti do največje objektivne možne mere
v skladu z odgovornostjo za razvoj proizvajalnih sil. Ta načela je treba uveljaviti
na vseh tistih področjih, za katere je v
osnutku resolucije predvideno obvezno
združevanje sredstev v zveznem merilu in
v ta namen predvideti oziroma opredeliti
pogoje za samoupravno urejanje teh
vprašanj vključno z zagotavljanjem možnosti za večje zaposlovanje na manj razvitih območjih.
Družbenopolitični zbor meni, da je nesprejemljiva širitev obsega obveznega
združevanja sredstev za dejavnosti skup5

nega pomena, temveč se zavzema, da se žujejo na ravni republik in pokrajin ob
na samoupravni osnovi zagotovi dohod- jasno dogovorjenih solidarnostnih obkovno povezovanje poslovno in intere- veznostih za določen obseg porabe teh
sno povezanih delavcev v temeljnih orga- proizvodov tudi v drugih republikah in
nizacijah združenega dela z doslednim pokrajinah, ki ne morejo zagotoviti pouveljavljanjem odgovornosti za gospotrebnih deviznih sredstev za te namene.
darjenje s sredstvi družbene reproduk- V zvezi z zadolževanjem v tujini, je treba z
cije.
ustreznimi akti nemudoma določiti, da je
4. Družbenopolitični zbor vztraja, da nosilec obveznosti za odplačilo končni
porabnik kredita iz lastnih ali združenih
se za prihodnje leto z resolucijo:
deviznih sredstev, solidarnostno izpol- na področju ekonomskih odnosov s njevanje obveznosti do tujine pa se lahko
tujino kot osnovni cilj opredeli odločno predvidi le na podlagi vnaprej dogovorjepovečanje izvoza na konvertibilna ob- nih kriterijev;
močja; tej naravnanosti morajo biti po- - na področju omejevanja vseh oblik podrejeni vsi drugi cilji vključno z omejeva- rabe zagotovi, da bodo republike in avtonjem vseh oblik domače porabe. Za za- nomne pokrajine v okviru globalno dogotovitev dohodkovne motiviranosti za govorjenih
omejitev samostojno in selekizvoz morajo organizacije končne izvozdoločile odnose med posameznimi
nice in druge organizacije, ki so sodelo- tivno
porabe. Družbenopolitični zbor
vale pri skupni proizvodnji, razpolagati z oblikami
da je nujno usklajevanje osebvečjim delom ustvarjenih deviznih sred- ugotavlja,
ne, skupne in splošne porabe, pri čemer
stev tudi v funkciji krepitve njihove odgo- meni,
da je treba na področju- osebnih
vornosti za zagotavljanje pogojev druž- dohodkov
rast teh sredstev povezati z
bene reprodukcije. Potrebno je ponovno rastjo osebne
in družbene produktivnosti
proučiti ustreznost dosedanjega sistema v skladu z načelom
po delu
združevanja deviz za skupne potrebe in in rezultatih dela ternagrajevanja
v skladu z načelom,
opredeliti vlogo plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih pozicij v skladu z opred- da si delavec zagotavlja socialno varnost
podlagi, pravice dela z družbenimi
litivijo komisije zveznih družbenih svetov na
sredstvi. Družbenopolitični zbor pri tem
za vprašanja ekonomske stabilizacije v poudarja,
da ni sprejemljivo indeksiranje
elementih politike in sistema ekonom- posameznih
oblik porabe na osnovi povskih odnosov s tujino kot plansko anali- prečij
za celotno SFR Jugoslavijo, ker se
tični instrument in osnovo za stalno specifične
razmere republik in avtonospremljanje in vodenje ekonomske politipokrajin v teh povprečjih ne morejo
ke v republikah in pokrajinah v skladu z mnih
njihovo odgovornostjo za uresničevanje uveljaviti;
skupne ekonomske politike in enotne - pri omejevanju investicijske porabe
plačilne in devizne bilance Jugoslavije. kljub zaostrenim materialnim možnostim
Družbenopolitični zbor nasprotuje tež- združenega dela ivnesticije v osnovna
njam, da se vse devize obvezno združuje- sredstva ne bi smeli linearno zmanjševajo na ravni federacije in nato delijo izvoz- ti, pač ap je treba uveljaviti selektivnost
nikom in uvoznikom glede na ugotovlje- glede na bistveno zožene prioritetne rane reprodukcijske potrebe, pri čemer se zvojne naloge. Ob tem pa je treba kot
zavzema, da se devize za nakup nafte, prioriteto še bolj določno opredeliti naderivatov in premoga za koksiranje zdru- ložbe v rekonstrukcijo in modernizacijo

obstoječih kapacitet za izvoz na konvertibilna območja ter v ta namen vzpodbujati
samoupravno združevanje dela in sredstev ob doslednem uresničevanju odgovornosti delavca v združenem delu za
gospodarjenje z družbenimi sredstvi torej tudi rpi sprejemanju investicijskih odločitev;
- na področju kreditno-monetarne politike pripravi učinkovit program ukrepov
za zagotavljanje notranje likvidnosti med
uporabniki družbenih sredstev, ker se bo
le tako lahko zagotovila likvidnost vsake
temeljne organizacije združenega dela,
kar bo zmanjšalo njihove pritiske na
sredstva poslovnih bank za tekoče poslovanje in za trajna obratna sredstva, poslovne banke pa bodo tako razpoložljiva
sredstva namenjale za potrebe družbene
reprodukcije in bo s tem znanjšan tudi
pritisk na sredstva primarne emisije.
5. Družbenopolitični zbor poudarja,
da je opredeljevanje ekonomske politike
za leto 1983 preveč pogojeno z zahtevami za hitrejšo spremembo nekaterih sistemskih rešitev in se zato zavzema, da
bo dopolnitev določenih izvedbenih
predpisov možna šele potem, ko bodo
proučeni vzroki, zakaj nekatere veljavne
sistemske rešitve oziroma intervencijski
ukrepi niso dali predvidenih rezultatov.
Družbenopolitični zbor se zato zavzema,
da se pomembnejše spremembe sistemskih rešitev sprejemajo predvsem v rednem postopku v Skupščini SFR Jugoslavije, kar med drugim narekuje skrbno
oceno predlaganega programa ukrepov
za izvedbo resolucije za leto 1983.
6. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da ob zaključku
obravnave osnutka resolucije o politiki
uresničevanje družbenega plana Jugoslavije in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1983 s
spremljajočimi akti sprejmeta sklep v
skladu s stališči zbora.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1983
Zbor združenega dela iz Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 25. novembra 1982 obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1981-1985 in dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije v
letu 1983 in na podlagi 283. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji

sklep
1. Sklepanje o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v letu 1983 se odloži.
2. Zbora bosta razpravo nadaljevala 8.
decembra 1982.
3. Razprave na sejah zborov, stališča
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,

navedena v ekspozeju predsednika Izvršnega sveta, ter stališča delovnih teles
skupščine in zbora, naj bodo okvirna
usmeritev za delo delegacije SR Slovenije v delovnih telesih Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ob
obravnavi osnutka resolucije o politiki
izvajanja družbenega plana Jugoslavije
za obdobje 1981-1985 in dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije v letu 1983.

VPRAŠANJA

DELEGACIJ IN DELEGATOV
zavlačevanje pri tem?
vprašanja:
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 9.1982
Kakšno stališče bo Izvršni Na vprašanje je odgovoril Jersvet Skupščine SR Slovenije nej Jan, član Izvršnega sveta
zavzel pri registriranju se- Skupščine SR Slovenije In
- Registracija za opravljanje
stavljenih organizacij združe- predsednik Republiškega kozunanjetrgovinske dejavnosti
nega dela za opravljanje zu- miteja za mednarodno sodeloSkupina delegatov za go- - Ljubljana Moste-Polje je po- nanjetrgovinske dejavnosti, vanje:
Od 52 sestavljenih organizaspodarsko področje 3. okoliš stavila naslednja delegatska da bi se preprečile težave in
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cij združenega dela v Sloveniji,
katerih članice se ukvarjajo z
zunanjetrgovinskim poslovanjem, jih je samo 9 takih, kjer
se zunanjetrgovinsko poslovanje opravlja na nivoju sestavljene organizacije združenega
dela oziroma v skupnih službah. Koordinacijski odbor za
organizacije združenega dela,
ki opravljajo zunanjetrgovinski
promet, je o problemu registracije za zunanjetrgovinsko
poslovanje sestavljenih organizacij združenega dela večkrat razpravljal. Osnovno stalršče, ki je bilo sprejeto s tem v
zvezi, po konzultacijah in po
sprejemu stališč tudi v Gospodarski zbornici Slovenije in v
drugih organih in organizacijah, je bito, da je treba prepustiti organizacijam združenega
dela samim, da s svojimi samoupravnimi akti opredelijo
nivo in način organiziranja in
upravljanja zunanjetrgovinske
dejavnosti v sestavljenih organizacijah združenega dela, da
pa je treba pri tem spoštovati
predvsem principe specializacije in principe koncentracije
ter racionalizacije. Zato je načelno stališče v vseh teh primerih tako, da se lahko tudi

sestavljene organizacije združenega dela same kot take, njihove skupne službe registrirajo za opravljanje zunanjetrgovinskega poslovanja, vendar v
primeru, če ne gre za podvajanje. To se pravi, treba je slediti
princip specializacije v sestavljenih organizacijah združenega dela. Pri tem je pri presoji
zahtevkov za registracijo odločilno predvsem to, ali se za iste
vrste poslov, z istimi proizvodi
v okviru teh organizacij že
kakšna druga organizacija
združenega dela ukvarja z zunanjetrgovinskim
poslovanjem, kar pomeni konkretno,
če gre za dejavnost kmetijskega inženiringa v okviru ene sestavljene organizacije združenega dela, je od članic te organizacije odvisno, na kakšnem
nivoju bo organizirano opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti kmetijskega inženiringa. Če so se dogovorili, da je
to v eni delovni organizaciji,
potem je jasno, da ne more biti
to istočasno tudi še v delovni
skupnosti skupnih služb sestavljene organizacije združenega dela. Ta princip specializacije zasledujemo pri vseh
podobnih rešitvah tudi v drugih primerih.

- Zakaj ukinjene zunanjetrgovinske
registracije?
Skupina delegatov za gospo- cinske opreme, ukinil zunadarsko področje 1. okoliša - njetrgovinsko registracijo in
Ljubljana Bežigrad je postavi- so bili ti posli preneseni na
la naslednje delegatsko vpra- Poslovno skupnost »IRIS«, ko
šanje:
pa lahko to dejavnost še veKateri razlogi so bili odločil- dno opravlja 22 drugih organini pri sklepu Koordinacijske- zacij združenega dela v Sloga odbora za organizacije veniji?
združenega dela, ki opravljajo Na vprašanje je odgovoril Jerposle zunanjetrgovinskega nej Jan, član Izvršnega sveta
prometa, ko je v letu 1981 šti- skupščine SR Slovenije in
rim organizacijam združene- predsednik republiškega koga dela, ki so bile specializi- miteja za mednarodno sodelorane za uvoz zdravil in medi- vanje:

POBUDE

DELEGATOV

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
O pobudi skupine delegatov 7. okoliša Maribor Rotovž za
štiriletni študij osnovnošolskih učiteljev meni Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naslednje:
Zbori Skupščine SR Slovenije so 10. marca 1982 ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o skupnih osnovah izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev za
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, v osnovni šoli In v srednjem usmerjenem izobraževanju sprejeli stališča, v katerih so
se izrecno opredelili tudi do predloga, naj bi osnovnošolski
učitelji imeli visoko izobrazbo. Ugotovili so, da bi taka spreporočevalec

Vprašanje organiziranosti
zunanjetrgovinskega poslovanja pri uvozu zdravil in medicinskih aparatov je bilo predmet razgovorov večkrat, ne samo na nivoju republike, temveč tudi občin. Dejstvo je, da
smo imeli v mestu Ljubljani za
isto dejavnost registrirane štiri
organizacije združenega dela:
Kemofarmacija,
Sanolabor,
Salus in Kemoservis-fotomaterial. Vse te organizacije so se
ukvarjale pravzaprav z isto
vrsto posli, z uvozom zdravil in
uvozom medicinskih aparatov
oziroma pripomočkov. V skupščini mesta Ljubljane je bila
dana pobuda za povezovanje
teh organizacij združenega
dela in za vzpostavitev specializacije na področju uvoza in
izvoza zdravil. Na podlagi te
pobude so se štiri organizacije, ki sem jih navedel, odločile,
da se samoupravno povežejo v
poslovno skupnost »IRIS«. Dogovorile so se, da bodo posle
zunanjetrgovinskega prometa

opravljale skupno preko poslovne skupnosti. Sklenile in
podpisale so poseben samoupravni sporazum, ki so ga
sprejele z referendumom 20.
maja 1980. Sprememba v registraciji za zunanjetrgovinsko
poslovanje je bila torej logična
posledica
samoupravnega
sporazuma organizacij združenega dela.
V vprašanju se navaja, da je
22 organizacij združenega dela registriranih za uvoz zdravil
in medicinske opreme. Po naših podatkih to ni tako, ampak
je število teh organizacij bistveno nižje. Mi smo v našem
poročilu navedli vse tiste trgovinske stroke, kjer število registriranih organizacij združenega dela presega za posamezno
vrsto, za posamezne proizvode
ali vrsto dejavnostK Kot vidite v
poročilu ni niti zdravil niti medicinske opreme. Delegaciji
bomo dali spisek vseh organizacij združenega dela, ki so registrirane za uvoz zdravil in
medicinske opreme.

OZD, ki.so registrirane v trgovski stroki »medicinski, zdravstveni in znanstveni aparati ter instrumenti in potrebščine
1. KOVINOTEHNA Celje, TOZD Zunanja trgovina Celje
2. MERCATOR MEDNARODNA TRGOVINA, Ljubljana,
TOZD CONTAL, Ljubljana
3. METALKA Ljubljana, TOZD Zunanja in notranja trgovina,
Ljubljana
4. TEHNOIMPEX Izvoz-uvoz, Ljubljana
5. DO POLIKEM, Ljubljana, TOZD Kemija-impex, Ljubljana
6. FERROMOTO, Maribor
7. INTEREXPORT, Ljubljana, TOZD Zunanja in notranja
trgovina, Ljubljana
8. INTERTRADE, Ljubljana, TOZD Trgovina, Ljubljana
9. Poslovna skupnost IRIS, Ljubljana*

* Člani Poslovne skupnosti IRIS so: SALUS, gubljana, SANOLABOR, LJubljana
KEMOSERVIS-FOTOMATERIAL, Ljubljana In KEMOFARMACIJA, LJubljana niso več registrirana za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa

POBUDE

DELEGATOV

-

memba sicer zboljšala vzgojno-izobraževalno delo, vendar je
v Sloveniji v sedanjih gospodarskih razmerah ni mogoče
začeti uresničevati. Skupščina SR Slovenije je takšno stališče
poslala medrepubliški komisiji za reformo vzgoje in izobraževanja, ki pripravlja predlog omenjenega dogovora, in pooblastila Izvršni svet, da ga uveljavlja pri nadaljnjem usklajevanju
dogovora.
Že na seji zbora je bilo opozorjeno, da se razmere, zaradi
katerih je bilo navedeno stališče sprejeto, v tem času niso
spremenile, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se ne sprejme pobuda za ponovno obravnavo tega
vprašanja.
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bo začelo

kriznih težav

• V vsej družbi je treba sprejeti ukrepe in določiti dejavnost, ki bo zagotovila večjo
organiziranost in racionalnost in omogočila dolgoročne spremembe v našem ravnanju, kakor tudi, da se bo povečala odgovornost
• Prihodnje leto mora pomeniti prelomnico pri dejanski reafirmaciji vseh sestavin
našega samoupravnega sistema in drugih ustavnih opredelitev
• Predvidena je 2 odstotna rast industrijske in kmetijske proizvodnje
• Izvoz blaga in storitev se mora v celoti povečati za 9 odstotkov, na konvertibilno
območje pa za 20 odstotkov
• V letu 1983 bodo dograjene nove elektroenergetske zmogljivosti, ki bodo lahko
zagotovile dodatnih 1300 megavatov električne energije, izkop premoga pa se bo
povečal za 10 milijonov ton
• Vsa poraba mora biti usklajena z razpoložljivimi sredstvi, pri tem pa morajo
sredstva za osebne dohodke naraščati počasneje od rasti čistega dohodka
Prav zaradi tega, opozarja vosti dosegali več. To predvNajnovejše ocene gospodar- Cilj ekonomske politike v letu
skega položaja, posebej gibanj 1983 je omogočanje spopada z dokument, mora biti leto 1983 sem velja za tiste organizacije
na področju zunanje likvidno- velikimi težavami, hkrati pa je prelomnica pri dejanski reafir- združenega dela, ki več izvažasti države, so najbolj neposre- njen cilj tudi zagotovitev vseh maciji vseh sestavin našega jo, saj bodo lahko samostojnerazpolagale s svojimi pridno vplivale na odločitev Zvez- pogojev, da se začne boj, ki samoupravnega sistema in je
hodki. Poleg tega bo omogonega izvršnega sveta, da je, v naj bi privedel iz krizne situa- drugih ustavnih opredelitev.
Zaradi objektivnih okoliščin, čena velikemu številu mladih
sodelovanju s pristojnimi or- cije.
ki jih moramo upoštevati, se šolanih kadrov, da se bodo
gani v federaciji, republikah in
tudi v prihodnjem letu ne bo- lahko zaposlili, kakor tudi, da
pokrajinah, predlagal Skupšči- VZROKI TEŽAV
mo mogli izogniti številnim ad- se bo z družbeno pomočjo in
ni SFRJ že napovedane spreSpremenjen Osnutek temelj- ministrativnim omejitvam, po- podporo začelo reševanje stamembe in dopolnitve Osnutka
resolucije o politiki uresniče- nega planskega dokumenta manjkanju nekaterih vrst bla- novanjskih problemov številvanja Družbenega plana in države za prihodnje leto pou- ga, pa tudi zmanjševanju ce- nih občanov.
Odpiranje takih možnosti,
Dolgoročnega programa eko- darja, da mnoge naše težave lotne porabe. Vendar, pri te ne
nomske stabilizacije v prihod- niso nastale le zaradi medna- bo šlo za linearno politiko kljub težavam, pomeni novo
rodnih dogajanj, temveč so omejevanja in za zapiranje kakovost razvojne politike in
njem letu.
Spremembe in dopolnitve vzrok zanje tudi resno zane- perspektive, saj se bodo hkrati pogoj za postopno premagoOsnutka resolucije poudarjajo, marjanje samoupravnega go- odpirale številne nove možno- vanje težav v prihodnjih letih.
Vse to, ob rednem odplačeda naš ekonomski položaj spodarjenja, odgovornosti in sti. Delovni ljudje in združeno
obremenjujejo take težave, da rizikov, odrinjeno delovanje delo bodo lahko s svojimi po- vanju dolgov, boju za večjo
se moramo prihodnje leto nuj- ekonomskih, predvsem tržnih budami in poslovnostjo, z več- stabilnost in postopno poveno predvsem nasloniti na last- zakonitosti, ekonomske prisi- jo proizvodnjo, izvozom in čevanje konkurenčne sposobne moči. V vsej družbi in zdru- le, planskega usklajevanja in boljšim izkoriščanjem zmoglji- nost našega gospodarstva,
ženem delu pa je treba sprejeti družbene organiziranosti.
ukrepe in načrtovati dejavnost,
Vse to so zamenjali admini- iosoooceosceososooccooocoooocoscoooooseci
ki bo zagotovila večjo organi- strativni ukrepi, voluntarističSPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA RESOLUCIJE
ziranost in racionalnost, ki bo no odločanje in vpliv ter široko r O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA IN
omogočila dolgoročne spre- razširjena miselnost, da se da Q PROGRAMA EKONOMSKE STABILIZACIJE V LETU 1983
membe v našem ravnanju in živeti tudi brez ustreznih prizahkrati povečala odgovornost. devanj in delovnih rezultatov. KrsoosoooooeoosoooeoosoeccooQceos<oe!>eos<iw
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mora ponovno uveljaviti in utr- ravnih možnosti ter z večjim
diti mednarodni položaj in povezovanjem združenega deugled naše države, ki je bil v la, omogočili prodornejši
zadnjih letih precej omajan.
izvoz, predvsem na konvertibilno območje.
Prihodnje leto je treba v preTEMELJNE RAZVOJNE
cej večji meri tudi intenzivirati
NALOGE
prizadevanja družbe, predvOb upoštevanju problemov sem organizacij združenega
in teženj v tokovih družbene dela, da nastale družbenoekoreprodukcije in ob upošteva- nomske probleme rešujejo z
nju dokumentov XII. Kongresa združevanjem dela in sredstev
ZKJ ter dokumentov Komisije v vseh možnih oblikah in na
Zveznih družbenih svetov o vsem jugoslovanskem območdolgoročnem programu eko- ju, Z združevanjem na dohodnomske stabilizacije, spreme- kovnih temeljih in ob dolgonjeno besedilo Osnutka reso- ročno usklajenih interesih in
lucije kot temeljne naloge poli- ciljih, je treba omogočiti
tike družbenoekonomskega usmerjanje akumulacije za rarazvoja v letu 1983, določa: bi- zvoj tistih dejavnosti, ki bodo s
stvenejše povečanje izvoza, povečano proizvodnjo za izvoz
predvsem na konvertibilno tr- in smotrnim nadomeščanjem
žišče, zaustavitev upadanja uvoza, prispevale k premagogospodarske aktivnosti, pose- vanju neugodnih gibanj v
bej industrijske proizvodnje, in družbenoekonomskem
razagotavljanje pogojev za po- zvoju.
stopno preusmeritev in rast
proizvodnje, redno poravnavanje dospelih obveznosti tujini, NADALJNJE VEČANJE
nadaljnjo naraščanje kmetij- IZVOZA
ske proizvodnje, nadaljnje priNovo besedilo Osnutka relagajanje porabe realnim okvirom in energično preprečeva- solucije poudarja, da bi morali
s sprejemanjem ukrepov za
nje inflacije.
njeno uresničevanje, zagotoviPoleg tega dokument med ti enoodstotno rast družbenetemeljne naloge razvoja v pri- ga proizvoda in dvoodstotno
hodnjem letu uvršča tudi zau- rast industrijske ter kmetijske
stavljanje naraščanja nezapo- proizvodnje.
slenosti in večje zaposlovanje
Najpomembnejše sprememmladih strokovnih kadrov, ak- be novo besedilo predlaga gletivno socialno politiko in kre- de izvoza. Namesto prej predpitev materialne osnove ter laganega 6-odstotnega povevloge združenega dela v celot- čanja, bo morala po novem
rast izvoza blaga in storitev
ni reprodukciji.
Ob vsem tem, pravijo spre- doseči okoli 9 odstotkov. Najmembe Osnutka resolucije, je večje povečanje izvoza je pretreba tudi zagotoviti, da bodo dvideno za konvertibilno obtežave, ki nastajajo pri izvaja- močje, saj se bo moral ta izvoz
nju politike ekonomske stabili- povečati za okoli 20 odstotkov,
zacije, čimbolj enakomerno medtem ko bo lahko uvoz suobremenjevale vso družbo. rovin in reprodukcijskega maSprejeti pa je treba tudi ukrepe teriala s tega območja za okoli
za zagotovitev preskrbljenosti 4 odstotke večji od letošnjega.
Osnutek napoveduje tudi 2tržišča s tistimi izdelki, ki so
nujnega pomena za standard odstotno rast zaposlenosti.
prebivalstva.
Glede materialno bilančnih
Precej večje naslanjanje na pogojev, - novelirani Osnutek
lastne moči terja v prihodnjem resolucije načrtuje zmanjšanje
letu povečanje izkoriščenosti obsega porabe, in sicer naj bi
delovnega časa, zmogljivosti se v letu 1983 zmanjšala za
in drugih sestavin gospodarje- okoli 10 odstotkov, tako da bi
nja. Nujno je treba sprejeti tudi bila ta rast dvakrat manjša kot
odločne in učinkovite ukrepe je predlagal prvotni Osnutek
na posameznih področjih go- tega dokumenta. V okviru tega
spodarskega razvoja in eko- bi se moral obseg investicij v
nomske politike, da bi, na te- osnovna sredstva zmanjšati za
melju čimhitrejših strukturnih okoli 20 odstotkov, skupna in
sprememb, omogočili krepitev splošna poraba pa za približno
sposobnosti gospodarstva za 10 odstotkov. Materialne repovečanje izvoza in smotrno zerve bi se morale pri tem povečati za okoli 20 odstotkov.
substitucijo uvoza.
Treba je zagotoviti tudi makV tekoči razvojni politiki je
simalno aktiviranje vseh do- treba prihodnje leto sprejeti
mačih materialnih in človeških učinkovite ukrepe in dejavnopotencialov, da bi z racional- sti za povečanje izvoza, predvnim izkoriščanjem obstoječih sem na konvertibilno območje,
zmogljivosti in razpoložljivih za poravnavanje dospelih obmaterialnih, kadrovskih in na- veznosti tujini, za prilagajanje
poročevalec

uvoza plačilnobilančnim možnostim in za omogočanje dolgoročnega usmerjanja na
izvoz in intenzivno vključevanje našega gospodarstva v
mednarodno delitev dela.
Nove določbe Osnutka resolucije za prihodnje leto obvezujejo Interesno skupnost za
ekonomske odnose s tujino,
da, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije in
splošnimi združenji, pripravi
ustrezne programe izvoza in
deviznega priliva, kakor tudi
ukrepe za uresničevanje teh
programov. V njih je treba predvideti povečanje proizvodnje
za izvoz, predvsem na konvertibilno območje, ob hkratnem
zmanjševanju tiste proizvodnje, ki je v precejšnji meri odvisna od uvoza, ni pa bistvenega
pomena za izvoz in za preskrbIjenost domačega tržišča.
Poleg tega je treba posebej
pripraviti programe deviznega
priliva od turizma, prometnih
storitev, izvajanja investicijskih del v tujini in ukrepov za
njihovo izvajanje.
Blagovni skladi in storitvene
zmogljivosti za povečanje
izvoza morajo biti prihodnje
leto oskrbljeni z učinkovitimi,
diferenciranimi in pravočasnimi programi zmanjševanja
vseh oblik porabe, tako da bi
čimbolj dosledno uresničevali
politiko usklajevanja porabe z
razpoložljivimi sredstvi za domačo končno porabo.
Ukrepi za spodbujanje
izvoza
Za uresničevanje ogromnih
nalog jugoslovanskega izvoznega gospodarstva v prihodnjem letu, novelirani Osnutek
resolucije napoveduje tudi nove ukrepe. Pravi, da sredstev
za spodbujanje izvoza ne bodo
zagotovile le povečane carine,
uvozne dajatve in večje davčne
obremenitve, temveč bodo temu namenjena tudi sredstva iz
morebitnih presekov prihodkov družbenopolitičnih skupnosti. Republike in avtonomni
pokrajini bodo spodbujale
izvoz tudi z zmanjševanjem
obveznosti iz dohodka iz obveznosti organizacij, ki proizvajajo za izvoz.
Izvozna usmeritev bo prihodnje leto spodbujena nadalje s stimulativno delitvijo dohodka in osebnih dohodkov,
tako da bodo organizacije
združenega dela, ki večji del
celotnega prihodka ustvarjajo
z izvozom, pri delitvi dohodka
v ugodneješem položaju. Nadalje bo tudi sodbujeno uvajanje več izmen in podobno.
Spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije predvide-

vajo tudi posebne ukrepe za
spodbujanje izvoza v republikah in pokrajinah. PSudarjeno
je, da je treba v čimvečji meri
spodbujati izvoz z zmanjševanjem obveznosti iz dohodka in
osebnih dohodkov tistih organizacij združenega dela, ki so
izvozno usmerjene. V delovnih
organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in sredstev je treba tudi v okviru reprodukcijsko povezanih grupacij prihodnje leto določiti
mehanizme in zagotoviti sredstva za spodbujanje izvoza.
Potekalo bo po enotnih kriterijih, ki bodo določeni v Interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino.
Posebna določba noveliranega Osnutka resolucije nadalje poudarja, da bodo izvoz
spodbujali tudi ukrepi monetarne in kreditne politike. Priprava proizvodnje in storitev
za izvoz, proizvodnja in izvoz
proizvodov ter storitev bodo
prihodnje leto v kreditni politiki najugodneje obravnavani.
Nadaljnje
zmanjševanje uvoza
Za uvoz Osnutek resolucije
napoveduje, da bo Gospodarska zbornica Jugoslavije, v sodelovanju s splošnimi združenji in Interesno skupnostjo Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, pripravila bilance
uvoza prednostnih izdelkov.
Pri tem bodo imeli prednost
tisti uvozniki, ki bodo zagotavljali največje povečanje proizvodnje v vseh fazah do končne proizvodnje in povečanje
neto deviznega priliva.
V omejenih plačilnobilančnih možnostih za financiranje
uvoza naftnih derivatov, plina
in premoga za koksiranje,
Osnutek resolucije planira, da
bi prihodnje leto zagotovili
2,88 milijarde dolarjev, od tega
v konvertibilnih devizah do
1,56 milijarde dolarjev. Poleg
tega mora biti uvoz naftnih derivatov in premoga za koksiranje prihodnje leto usklajen s
plačilno in devizno bilanco države.
Glede razporejanja in zagotavljanja deviz za uvoz, Osnutek resolucije določa, da bodo
imeli prednost tisti uvozniki, ki
bodo s tem uvozom zagotavljali največji neto devizni priliv
in najhitrejši priliv deviz. Prednost pri uvozu za proizvodnjo, ki ni namenjena izvozu,
kot na primer: proizvodnja
naftnih derivatov, proizvodnja
in predelava premoga, proizvodnja črne metalurgije in
osnovnih kmetijskih pridelkov,
bodo imeli proizvajalci, ki bodo s tem uvozom omogočili
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najhitrejšo rast in največji obseg proizvodnje v vseh fazah,
torej do končne proizvodnje.
Devize za uvoz nafte, naftnih
derivatov in premoga za koksiranje s konvertibilnih območij
ter za poravnavanje obveznosti po danih garancijah Narodne banke Jugoslavije v letošnjem letu, se bodo tudi prihodnje leto zagotavljale z zbiranjem dela priliva konvertibilnih
deviz v znesku, ki zagotavlja
uvoz nafte in njenih derivatov s
konvertibilnega območja, predvidenim z energetsko bilanco. Na enak način se bodo zagotavljale tudi devize za uvoz
rezervnih delov za domačo
naftno industrijo. Sprejet pa
bo tudi zakon o zagotavljanju
deviz za uvoz nafte, njenih derivatov in premoga za koksiranje s konvertibilnega območja.
V prihodnjem letu bo treba
precej omejiti uvoz blaga za
široko porabo. Izjema bodo le
tisti izdelki, ki so bistvenega
pomena za življenje prebivalstva. Njihov uvoz bo potekla v
skladu s plačilnobilančnimi
možnostmi.
Med plačili tujini bo imelo v
letu 1983 prednost izpolnjevanje obveznosti pri odplačevan
nju dolgov. Gospodarski subjekti morajo za poravnavo svojih obveznosti zagotoviti povečanje deviznega priliva s svojo
poslovno politiko, proizvodno
usmeritvijo in združevanjem
dela ter sredstev pri skupnem
pridobivanju deviz. Nujna solidarnost pri odplačevanju obstoječih fiksnih in garantiranih
obveznosti se bo v prihodnjem
letu urejala z ukrepi za izvajanje skupne devizne politike.
Spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije določajo,
da bodo morali gospodarski
subjekti, ki so letos ali lani
uporabljali posojila iz deviznih
rezerv Narodne banke Jugoslavije oziroma iz sredstev, ki
so se izločala v višini 15,9 odstotka, ali pa tisti, ki letos niso
poravnali svojih obveznosti za
uvoz nafte s konvertibilnega
območja, poravnati svoje obveznosti v rokih, ki so določeni. Za uvoznike nafte bodo ti,
roki določeni pozneje, in sicer
s posebnim odlokom.
UKREPI ZA
POVEČANJE
PROIZVODNJE
Nova določba v Osnutku resolucije pravi, da bi morale prihodnje leto začeti obratovati
nove zmogljivosti v bazičnem
sektorju kemične industrije, ki
so zdaj že v končni fazi graditve. Sredstva za začetek njihovega obratovanja je treba zagotoviti predvsem iz akumula-

cije organizacij združenega
dela in. z združevanjem sredstev medsebojno povezanih in
odvisnih proizvajalcev in predelovalcev izdelkov bazične
kemije, ob aktivni podpori poslovnih bank. S tem je treba
omogočiti boljšo preskrbo
predelovalne industrije in drugih dejavnosti osnovnih kemičnih surovin in reprodukcijskih materialov.
V črni metalurgiji je treba
sprejeti ustrezne ukrepe za dograditev zmogljivosti primarnih faz, da bi tako odpravili
ozka grla. Posebej je treba
sprejeti učinkovite ukrepe za
povečanje proizvodnje železove rude in barvnih kovin. Sredstva v te namene morajo
predvsem zagotoviti organizacije združenega dela s tega
področja, kakor tudi z združevanjem sredstev proizvajalcev
kovin in predelovalcev ter potrošnikov izdelkov črne in
barvne metalurgije, ob aktivni
podpori poslovnih bank.
IZBOLJŠANJE
ENERGETSKEGA
POLOŽAJA
Spremenjen Osnutek resolucije načrtuje tudi, da bo leta
1983 začelo obratovati za
1.300 megavatov novih elektroenergetskih zmogljivosti. V
ta namen je treba angažirati
vsa razpoložljiva sredstva organizacij združenega dela iz
elektrogospodarstva in drugih
virov financiranja ter združevanje sredstev v okviru republik in pokrajin. Če bo potrebno pa je treba predpisati tudi
obvezno združevanje sredstev
za razvoj elektrogospodarstva.
Posebni ukrepi so predvideni tudi za povečanje proizvodnje premoga za nadaljnjih 10
milijonov ton. V ta namen bodo uporabljena sredstva organizacij združenega dela - proizvajalk premoga, združena
sredstva proizvajalcev in potrošnikov premoga in sredstva
iz drugih virov. Republike in
avtonomni pokrajini pa morajo
v povečanje izkopa premoga
usmeriti tudi del sredstev iz
nadomestil čez maloprodajne
cene naftnih derivatov.
Prihodnje leto, napoveduje
Osnutek resolucije, bo precej
racionalizirana uporaba nafte.
Sprejeti pa bodo tudi ekonomski ukrepi, na primer obdavčevanje, za hitrejše zmanjševanje
energetske porabe mazuta.
Določeno je, da bi morali do
konca prvega trimesečja leta
1983 opredeliti programe za
zamenjavo mazuta s premogom pri vseh porabnikih, kjer
je to tehnološko in ekonomsko
upravičeno, če uporabljajo

mazut za proizvodnjo toplotne
energije. Na ta način bi omogočili predelavo čimvečjih količin nafte v dragocenejše derivate, predvsem za potrebe petrokemične industrije.
Zvezni izvršni svet bo, s soglasjem izvršnih svetov republik in pokrajin, določil energetsko bilanco za prihodnje
leto.
POVEČEVANJE
KMETIJSKE
PROIZVODNJE
Osnutek resolucije tudi predvideva, da bodo zagotovljena
sredstva za spodbujanje kmetijske proizvodnje. V ta nameri
bodo uporabljena, tudi sredstva iz drugih virov, predvsem
z združevanjem sredstev večjih uporabnikov hrane s proizvajalci, z dogovarjanjem o
proizvodnji in zadovoljevanjem preskrbe z reprodukcijskimi materiali in opremo
kmetijstvu.
Poleg tega bo omogočeno
ustanavljanje in delovanje materialnih rezerv osnovnih kmetijskih in prehrambenih proizvodov na vseh ravneh, od občin do federacije, tako da bi
lahko vplivale na uravnovešenje porabe na tem področju.
V celoti bo preučena tudi
davčna politika in sprejeti
ukrepi za spodbujanje Smotrnejšega izkoriščanja kmetijskih zemljišč.
Prihodnje leto, omenjajo
spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije, bodo določene skupne osnove zemljiške politike, da bi razširili obdelovalne površine v družbenem sektorju in v družbeno organizirani proizvodnji prek odkupa zemljišč od nekmetov in
ostarelih kmečkih gospodinjstev, da bi pridobili nove površine, določili zemljiški maksimum nekmečkih gospodinjstev, uredili vprašanje dedovanja, da bi zemlja pripadala tistim, ki jo obdelujejo, in zagotovili združevanje zemljišč ter
organiziranje skupne proizvodnje in obdelave neobdelanih zemljišč.
Družbenopolitične skupnosti morajo, v sodelovanju z zadružnimi zvezami, načrtovati
dejavnost za zagotavljanje
sredstev za uspešnejše delo
strokovnih služb v kmetijstvu
in za njihovo precej večje sodelovanje s kmeti.

področju prometa treba sprejeti ukrepe za izboljšanje organizacije dela, povečanje učinkovitosti prevoza, zmanjšanje
prevoznih stroškov in za varčevanje z gorivom.
Posebej je določeno, da bo
treba izboljšati pogoje gospodarjenja železnice. Med drugim tudi z zagotavljanjem trajnih obratnih sredstev, z ukrepi
monetarne in kreditne politike
in z drugimi ukrepi. Treba bo
omogočiti proizvodnjo voznih
in vlečnih sredstev in opreme
za modernizacijo domače industrije in za učinkovito uporabo pridobljenih tujih kreditov za modernizacijo železnice. Poleg tega bo zaostrena
odgovornost za boljše izkoriščanje zmogljivosti, večjo prometno varnost in boljšo kakovost storitev na železnici.
Z davčno politiko, nadomestili za ceste in drugimi ukrepi
pa bi morali prihodnje leto destimulirati prevoz v cestnem
prometu, namenjen lastnim
potrebam.

NADALJNJE
ZMANJŠEVANJE
INVESTICIJ
Spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije napovedujejo še bolj drastično zmanjševanje investicij. Obseg investicij v osnovna sredstva bi se
moral v celoti zmanjšati za
okoli 20 odstotkov, v družbenem sektorju pa za okoli 25
odstotkov.
Poleg številnejših ukrepov
za zmanjševanje investicijske
graditve, je predvidena tudi
zaustavitev graditve začetih in
novih objektov, ki niso neposredno namenjeni povečanju
izvoza in smotrni zamenjavi
uvoza, povečanju proizvodnje
energije in osnovnih kmetijskih pridelkov. Poleg tega je
predvidena ustavitev gradnje
tistih objektov, ki neposredno
niso v funkciji povečanja izvoza in niso zajeti v zoženih prioritetah razvoja, imajo pa visoke
nepokrite prekoračitve.
Spremembe in dopolnitve
predpisov o vlaganjih tujih
oseb in o proizvodni kooperaciji s tujimi partnerji bi morale
v prihodnjem letu spodbujati
priliv tujega kapitala in moderne tehnologije in njihovo smotrno uporabo ter usmerjanje za
potrebe hitrejšega in kakovostnejšega gospodarskega
razvoja.
UKREPI ZA
Novi Osnutek resolucije
predlaga tudi nove rešitve na
IZBOLJŠANJE
področju cen. Določanje najPROMETA
višje ravni cen se bo spremiSpremembe in dopolnitve njalo, in sicer v skladu s pogoji
Osnutka resolucije predvide- za uravnoteženje odnosov
vajo, da bo prihodnje leto na med ponudbo !r< pi»»'prašovaporočevalec

njem za proizvodi in storitvami.
Politika cen mora v prihodnjem letu zagotoviti večjo ekonomsko motiviranost kmetijskih proizvajalcev za večjo pridelavo, in sicer z odpravljanjem obstoječih internih ter
eksternih disparitet cen. Poleg
tega bo omogočeno, da bo
med letom dograjen tak sistem
ukrepov, ki bo postopoma
omogočil prehod določanja
politike cen v kmetijstvu, tako
da jo bo usmerjalo združeno
delo znotraj reprodukcijskih
celot.
NADALJNJE
ZMANJŠEVANJE VSEH
OBLIK PORABE
Vse področje porabe se mora v prihodnjem letu uskladiti z
razpoložljivimi sredstvi. Preprečevali se bodo viri inflacije,
postopno pa bo tudi zoženo
inflacijsko financiranje porabe. Ustrezne spremembe mehanizma sistema morajo zagotoviti, da bo prihodnje leto na
račun porabe povečan izvoz.
Samoupravne organizacije
in skupnosti morajo v letu
1983 tudi politiko osebnih dohodkov določati na podlagi
ustvarjenega, ne pa planiranega čistega dohodka. Zaradi tega se bpdo osebni dohodki
lahko povečali samo na temelju večjih poslovnih razultatov
oziroma zaradi večjega čistega
dohodka, kar bo razvidno iz
periodičnih in zaključnih računov.
V prvem trimesečju leta 1983
izplačana sredstva za čiste
osebne dohodke ne bodo
smela biti večja od sredstev, ki
so jih lahko organizacije izplačale v četrtem trimesečju letos
v skladu z rastjo čistega do-

hodka, ustvarjenega v letu
1982.
Sredstva za osebne dohodke delavcev v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih bodo
smela nominalno naraščati za
najmanj 2 odstotka počasneje
od rasti čistega dohodka. Politika delitve osebnih dohodkov,
poudarjajo spremembe in dopolnitve Osnutka resolucije,
pa mora spodbujati delo tistih
delavcev, ki v organizacijah
združenega dela kreirajo, organizirajo in proizvajajo blago
in storitve za izvoz.
Osebni dohodki v družbenih
dejavnostih se bodo lahko gibali v okviru rasti čistega dohodka. Njihova rast pa bo morala biti za 7 odstotkov počasnejša od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu republike
ali pokrajine.
V delovnih skupnostih bank,
zavarovalnih zavodov, samoupravnih interesnih skupnosti,
zbornic, splošnih združenj,
poslovnih skupnosti, organov
družbenopolitičnih skupnosti
in organizacij, bodo morali naraščati osebni dohodki za najmanj 9 indeksnih točk počasneje od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu republike
ali pokrajine.
Republike in pokrajini morajo, v skladu s svojimi pristojnostmi, prihodnje leto sprejeti
ukrepe, da prek družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o pridobivanju in razporejanju dohodka, po potrebi
pa tudi s sprejetjem ustreznih
predpisov, zagotovijo izvajanje
določene politike osebnih dohodkov. Če ti ukrepi ne bodo
zagotovili usklajevanje rasti
osebnih dohodkov z resolucijsko predvideno politiko, omenjeni dokument napoveduje,

Spodbuda hitrejši
domačemu

da bo treba sprejeti zvezni zakon.
Nalogam ekonomske stabilizacije bodo prihodnje leto podrejena tudi gibanja na področju splošne in skupne porabe.
Odhodki za splošne družbene in skupne potrebe bodo leta 1983 smeli naraščati najmanj za 10 (namesto prej predlaganih 6) indeksnih točk počasneje od nomilane rasti dohodka gospodarstva. Izjema
bodo le tisti dohodki; ki imajo
tako imenovani značaj osebnih prejemkov.
Družbenopolitične in samoupravne interesne skupnosti morajo prihodnje leto preučiti in revidirati pridobljene
pravice na področju splošne in
skupne porabe po raznih temeljih, tako da bi bile usklajene z manjšimi materialnimi
možnostmi.
Bolj restriktivna
davčna politika
Spremembe in dopolnitve
Osnutka resolucije vsebujejo
tudi predlog davčne politike za
prihodnje leto. Biti bo morala v
funkciji politike ekonomske
stabilizacije, predvidena pa je
tudi revizija davčnih stopenj.
Tako bodo povečane davčne
stopnje na prihodke iz dopolnilnega, honorarnega in nadurnega dela, na prihodke od
premoženja, na neobdelana
zemljišča, počitniške hiše, kakor tudi davčne stopnje na dediščine. Po potrebi bo treba
preučiti in povečati tudi davčne stopnje na celotni prihodek
občanov, pri čemer bodo višje
stopnje uporabljene za večje
prihodke.
Sistem davkov bo razčlenjen
in dopolnjen, tako da bodo v

rasti

izvoza

in

večji meri zajeti prihodki, pridobljeni zaradi izjemnih naravnih in drugih pogojev. Preučena pa bo tudi politika obdavčevanja prihodkov, ustvarjenih
na področju samostojnega
osebnega dela, v gostinstvu,
turizmu in podobnih dejavnostih, da bi na ta način bolj obdavčili prihodke, na katere so
vplivali drugi dejavniki, ne pa
samo osebno delo. Na ta način
naj bi preprečili bogatitev, ki ni
rezultat dela.
S kakovostnim in učinkovitim delom bančnih organov, z
organizirano finančno in drugo inšpekcijsko kontrolo, s
krepitvijo finančne discipline
in utrjevanjem družbene morale bi morali v prihodnjem letu
zagotoviti učinkovito izvajanje
davčne politike. Poleg tega bo
zaostrena odgovornost, povečane pa bodo tudi kazni za ne-,
prijavljene prihodke, ki niso
obdavčeni.
Od odgovornih organizacij
združenega dela in organov bo
zagotovljeno odločno in organizirano plačevanje dospelih neplačanih obveznosti za uporabo stanovanj, porabljeno električno energijo, komunalne
storitve in drugo.
Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije tudi poudarja, da bo prihodnje leto odločno onemogočeno prisvajanje družbene lastnine, zloraba
pravic in pooblastil, podkupovanje in korupcija, špekuliranje s potrošniškimi, stanovanjskimi in drugimi krediti in različne oblike kršenja poslovnih
in moralnih norm socialističnega samoupravljanja. Pri preprečevanju teh pojavov in ravnanj mora imeti posebno mesto in vlogo okrepljen sistem
družbene samozaščite.
zaviranje

povpraševanju

• Predvideno je, da bo rast denarne mase v letu 1983 največ 19 odstotkov, kar
predstavlja v primerjavi z letošnjim letom povečanje za 133 milijard dinarjev
• Naraščanje plasmajev bank bo znašalo 423 milijard, kar je 18 odstotkov več kot
v letošnjem letu
• Največjo prednost bodo imeli plasmaji bank za izvoz blaga In storitev na
konvertibilno področje, nato za proizvodnjo in zaloge osnovnih kmetijskih in živilskih
proizvodov, kot tudi energetskih in drugih surovin, ki zamenjujejo uvoz
• Kratkoročne vire sredstev bank bodo lahko uporabljali za dolgoročne plasma)«
največ do 20 odstotkov od skupnega stanja teh virov
Skupaj z drugimi planskimi politike in skupnih osnovah odloka, v skladu s temeljnimi poudarja uresničevanje selekdokumenti so delegati Skup- kreditne politike v letu 1983 postavkami družbenoekonom- tivnih ciljev kreditno-monetarščine SFRJ dobili tudi Osnutek (AS 107). Za obravnavo tega skega razvoja, podrobneje do- ne politike v prihodnjem letu.
odloka o ciljih in nalogah dokumenta je pristojen Zbor loča namene, za katere se bo
Kakor je predvideno, bo poskupne emisijske in denarne republik in pokrajin. Osnutek usmerjala primarna emisija in skrbljeno, da se bo denarna
poročevalec

11

masa prihodnje leto povečala
za največ 19 odstotkov glede
na stanje konec decembra
1982. leta. Povečala se bo torej
za 133,5 milijarde dinarjev.
Hkrati bo treba z ukrepi ekonomske politike zagotoviti bistveno počasnejšo rast medsebojnega kreditiranja in drugih vrst oblikovanja celotnega
povpraševanja, da bi bila s tem
razmerja tokov, s katerimi se
bo financirala tekoča reprodukcija, čimbolj usklajena.
Največja rast denarne mase,
in sicer 21 odstotna, je predvidena pri organizacijah združenega dela v gospodarstvu, za
področje prebivalstva in za
druga pa bo smela ta rast doseči 17 odstotkov.
Rast plasmajev bank naj bi,
predlaga Osnutek odloka, znašala 423 milijard dinarjev, tako
da bi bila za 18 odstotkov večja
kot decembra letos.
Predvideno je nadalje, da bi
se plasmaji iz sredstev Sklada
federacije za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, kakor tudi za obnovo in
dograjevanje območij, ki so jih
prizadeli potresi, pa plasmaji iz
dopolnilnih in posebnih sredstev, ki se uporabljajo za hitrejši razvoj SAP Kosovo, smeli
povečati za največ 25 odstotkov.
Osnutek odloka določa, da
se bo naraščanje drugih plasmajev diferencirano urejalo,
in sicer s posebnim odlokom
Narodne banke Jugoslavije. Za
zagotavljanje potrebnih sredstev za financiranje tekoče reprodukcije, bodo imeli največjo prednost plasmaji bank za
izvoz blaga in storitev na konvertibilno območje, nadalje
proizvodnja in zaloge osnov-
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nih kmetijskih in prehrambenih proizvodov, predvsem domače pšenice, koruze, oljaric
in tobaka, kokor tudi energetske in druge surovine ter reprodukcijski material, s katerimi se nadomešča uvoz.
INVESTICIJSKI
KREDITI
Po Osnutku odloka se investicijski krediti bank v osnovna
sredstva ne bodo mogli povečevati preko njihove višine, zabeležene 31. decembra 1982.
Pri tem pa se bodo sredstva iz
neplačanih odplačil za preje
odobrene kredite usmerjala
predvsem v dograditev in dokončanje prednostnih objektov.
Določeno je nadalje, da uporabnikom družbenih sredstev,
ki niso poravnali dospelih obveznosti, banke ne bodo smele
dajati novih kreditov za osnovna sredstva.
Banke ne bodo smele dajati
kreditov niti organizacijam
združenega dela, ki v celotnih
obratnih sredstvih ne bodo zagotovile deleža iz lastnih sredstev, in sicer v takem odstotku,
kakršnega bo določal poseben
predpis. Banke ne bodo dajale
kreditov niti za pokrivanje prekoračitev investicij, ki so v teku, pri tem pa bodo izjema le
prej omenjeni prioritetni objekti.
Hkrati Odlok določa, da bodo banke smele prihodnje leto
uporabljati kratkoročne vire
sredstev za dolgoročne plasmaje, vendar največ do višine
20 odstotkov stanja skupnih
kratkoročnih virov.
Osnutek odloka določa tudi,
da se bodo v določenih okvirih
lahko predpisovale različne
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stopnje rasti za posamezne ustvarili umetno pomanjkanje
vrste plasmajev. Razlog za to na trgu in pritisk na povečanje
pa bo ocena, da je to nujno cen. V takih primerih bo orgapotrebno za učinkovitejše ure- nizacijam združenega dela
sničevanje nalog kreditno-mo- prepovedana nadaljnja uporaba kredita za te proizvode.
netarne politike.
Glede kreditiranja izvoza
UPORABA PRIMARNE opreme, ladij in izvajanja investicijskih del v tujini na kredit,
EMISIJE
Osnutek odloka predvideva,
Osnutek odloka poudarja, da bodo banke za te namene
da se bo primarna emisija upo- zagotovile najmanj 21 milijard
rabljala kot instrument za ure- dinarjev. Vendar pa usmerjajanje rasti denarne mase in nje plasmajev bank za preplasmajev bank ter kot instru- dnostne namene ne more biti
ment za povezovanje emisij- večje kot 70 odstotkov njihoskih tokov z reprodukcijskimi vega možnega naraščanja v letokovi družbenega gospodar- tu 1983.
stva. Uporabljala se bo za naBanke bodo morale v 60
kup kratkoročnih prenosljivih dneh od uveljavitve tega Odlovrednostnih papirjev, ki jih iz- ka izpeljati postopek samoudajajo OZD s področja gospo- pravnega sporazumevanja za
darstva ali njihove interne ban- zagotavljanje sredstev za preke iz kupoprodajnih razmerij dvidene namene. Če tega ne
ali ob opravljanju storitev v Ju- bodo storile bo Zvezni izvršni
goslaviji, in sicer za dajanje svet v nadaljnjih 30 dneh predkreditov bankam na temelju lagal ustrezne ukrepe.
teh vrednostnih papirjev in za
Smer politike obrestnih mer
uresničevanje selektivnih ci- je, da bi jih postopno usklajeljev kreditno-monetarne poli- vali s stopnjo inflacije. Določili
tike.
pa naj bi tudi diferencirane
Primarna emisija bo prav ta- obresti, v skladu s politiko ureko uporabljena tudi za dajanje sničevanja prednostnih nalog,
kreditov bankam na podlagi določenih v srednjeročnem
kreditov, ki jih banke dajejo planu.
občanom, predvsem tistim, ki
Poleg tega Osnutek odloka
so začasno zaposleni v tujini, tudi predvideva, da bodo tein sicer za stanovanjsko gradi- meljne organizacije združenetev, za nakup stanovanj, za ga dela kot ustanoviteljice
graditev in opremljanje obrt- bank, določile pogoje za učinnih in drugih objektov za kovitejše uresničevanje različopravljanje redne dejavnosti nih oblik združenega dela in
na podlagi definitivne prodaje sredstev. Za spodbujanje tega
deviz. Hkrati naj bi prepreče- procesa bodo sprejeti tudi
vali uporabo te emisije za neu- ustrezni ukrepi in določena
pravičeno oblikovanje zalog dejavnost v okviru kreditne poblaga z namenom, da bi s tem litike republik in pokrajin.
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družbe

• Skupni obseg proračuna federacije za leto 1983 znaša 223 milijard in 911
milijonov dinarjev, kar je za 13 odstotkov več kot letos
• Sredstva za financiranje JLA manjša ta 23,8 odstotka od zneska, ki bi ustrezal
uporabi določenega odstotka glede na višino narodnega dohodka
• Dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova in
sredstva za invalidsko-borčevsko varstvo prav tako precej manjša glede na določene obveznosti
• Sredstva za delo zveznih organov in organizacij predstavljajo le 8 odstotkov od
skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1983
Po oceni možnega razvoja v
letu 1983 in določitvi določenih sprememb in dopolnitev v
Osnutku resolucije o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana Jugoslavije v obdobju
1981-1985 in dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije v letu 1983 je Zvezni
izvršni svet sprejel novo besedilo Osnutka zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov v federaciji za leto
1983 (AS 105). Osnutek je bil
poslan delegatom v Zboru republik in pokrajin, ki je pristojen za določanje skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije.
Izhajajoč iz sprejetih opredelitev in sistemskih rešitev o
financiranju federacije je Zvezni izvršni svet pripravil osnutek
tega zakona izhajajoč iz temeljnega načela, da se vse
funkcije in potrebe federacije,
ki jih ima federacija po ustavi
SFRJ in zveznih zakonih, financirajo prek proračuna federacije kot enotnega instrumenta financiranja. Za financiranje pospeševanja zunanjetrgovinske menjave bo Interesni
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino odstopljen del sredstev od prihodkov carine in drugih uvoznih dajatev, ki niso vnešena v
proračunu federacije.
Pri določanju obsega proračuna federacije za leto 1983 je
treba dosledno upoštevati
opredelitve, določene v osnutku resolucije o uresničevanju
družbenega plana Jugoslavije
v prihodnjem letu, posebej ko
je govora o vseh oblikah porabe. Tako je treba upoštevati
predvsem postavko tekoče^
ekonomske politike za leto
1983, da bo proračunska poraba naraščala največ za 13 odporočevalec

stotkov v primerjavi s prejšnjim letom.
PRORAČUN V SKLADU
Z MATERIALNIMI
MOŽNOSTMI DRUŽBE
Osnutek zakona določa
skupni obseg proračunskih
odhodkov federacije je za leto
1983, ki znaša 223 milijard in
911 milijonov dinarjev. Takšen
znesek ustreza maksimalnemu
možnemu povečanju proračuna za 13 odstotkov v primerjavi
z letošnjim letom. Obenem pa
je proračun usklajen z materialnimi možnostmi družbe, saj
so številne postavke v njem
precej nižje od določenih obveznosti federacije za financiranje posameznih največjih
uporabnikov proračuna.
Sredstva za delno kritje
skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za
leto 1983 bodo zagotovljena
po osnutku zakona iz izvirnih
sredstev federacije v znesku
132 milijard in 615 milijonov
dinarjev. Izvirna sredstva federaciji so prihodki od prometnega davka (50 odstotkov,
medtem ko 50 odstotkov pripada republikam in pokrajinam), od carin in drugih uvoznih davščin, od administrativnih taks un določenih prihodkov zveznih organov in organizacij.
Razlika med skupnim obsegom proračunskih odhodkov
in planiranih izvirnih prihodkov, v znesku 91 milijard in 296
milijonov dinarjev bo pokrita iz
prispevkov republik in pokrajin. Te prispevke je treba določiti na podlagi deleža vsake republike oziroma avtonomne
pokrajine pTi družbenem produktu celotnega gospodarstva
Jugoslavije na podlagi uradnih

podatkov Zveznega zavoda za
statistiko o družbenem produktu za zadnje leto, za katero
razpolaga s podatki v čašu, ko
sprejemamo proračun federacije za leto 1983. Sredstva za te
prispevke republike in pokrajini zagotovijo iz svojega dela
sredstev od
prometnega
davka.
Osnutek zakona prav tako
določa, da se odlagajo posamezne obveznosti, ki zapadejo
v letu 1983. Gre za obveznice
federacije, ki so bile izdane na
podlagi več zakonov o obračunavanju in poravnavi tečajnih
razlik o poslovanju bank po
deviznih vlogah občanov. Obveznosti, ki bi jih bilo treba izplačati v letu 1983 se preložijo
in bodo izplačane v letu 1987:
Proračun je tako razbremenjen precejšnjega zneska
sredstev, ki bi jih bilo treba izplačati v letu 1983.
SREDSTVA ZA
FINANCIRANJE JLA
Osnutek o financiranju federacije določa, da je za financiranje Jugoslovanske ljudske
armade določenih 132 milijard
in 747 nilijonov dinarjev. To je
59,3 odstotka od skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1983. Ta'znesek
je prcej nižji od zneska, ki bi
moral biti določen za financiranje JLA, če bi dosledno uporabljali zakonske in druge obveznosti, ki urejajo način financiranj JLA.
V zakonu o financiranju federacije je določeno, da se v

proračunu federacije zagotavljajo sredstva za financiranje
Jugoslovanske ljudske armade
in drugih potreb ljudske
obrambe iz pristojnosti federacije in sicer v skladu s srednjeročnim načrtom razvoja, graditve in opremljanja JLA v odstotku od narodnega dohodka
Jugoslavije po tekočih cenah v
letu, za katero se proračun
sprejema. V skladu s tem je z
Družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985 določeno, da je treba v tem obdobju zagotoviti sredstva za financiranje JLA v znesku 5,80 odstotka ustvarjenega narodnega dohodka Jugoslavije po tekočih cenah.
Po najnovejših podatkih
Zveznega zavoda za družbeno
planiranje je vrednost narodnega dohodka po tekočih cenah za leto 1983 ocenjena na
2.984 milijard dinarjev, kar pomeni, da bi morala, pri uporabi
stopnje 5,80 odstotka, znašati
sredstva za potrebe JLA v letu
1983 173 milijard dinarjev. Glede na ta znesek je v osnutku
proračuna federacije planirano za 40 milijard in 324 milijonov dinarjev manj oziroma za
23,8 odstotka manj od višine,
ki bi ustrezala uporabi določenega odstotka glede na ocenjeno višino narodnega dohodka za leto 1983.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da je v Osnutku proračuna federacije za leto 1983
zagotovljen delež sredstev za
JLA, ki je za 1,35 odstotnega
deleža manjši v primerjavi s tistim, ki je določen z družbe-
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ni m planom. To je doslej največje odstopanje od določenega odstotka, saj je bil v proračunu federacije za leto 1983 za
0,79 točke, v proračunu za leto
1982 pa za 1,06 točke manjši.
DOPOLNILNA
SREDSTVA
GODPODARSKO MANJ
RAZVITIM
V okviru skupnega obsega
proračunskih odhodkov federacije za leto 1983 je zagotovljen znesek 21 milijard in 575
milijonov dinarjev na račun
dopolnilnih sredstev manj razvitim republikam in SAP Kosovu. Po zakonu o financiranju
federacije je določeno, da republiki oziroma pokrajini, ki iz
svojih prihodkov ne more financirati družbenih in drugih
služb, zagotavlja federacija v
proračunu potrebna dopolnilna sredstva na način, ki je določen v zveznih predpisih.
V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985 je
določeno, da znašajo dopolnilna sredstva za financiranje
družbenih in drugih služb v
manj razvitih republikah in
SAP Kosovu v letu 1981 0,85
odstotka nominalnega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije. Stopnja izločanja naj bi se vsako
leto do leta 1985 zmanjševala
za 0,03 odstotka, od tega pa
naj bi bilo izvzeto le financira*
nje družbenih in drugih služb v
SAP Kosovu.
Na podlagi omenjenih določb družbenega plana je bilo
treba v osnutku proračuna federacije za leto 1983 za te namene predvideti sredstva v
znesku 27 milijard in 813 mili-

jonov dinarjev. Zagotovljena
sredstva so manjša za 6 milijard in 238 milijonov dinarjev.
Tako so dopolnilna sredstva za
financiranje manj razvitih republik in SAP Kosova v letu
1983 manjša za 22,4 odstotka v
primerjavi s tistimi, ki bi jih dobili, če bi uporabili zakonske
predpise.
SREDSTVA ZA
VARSTVO BORCEV IN
INVALIDOV
Sredstva za financiranje varstva borcev in invalidov in pokojnine vojaških zavarovancev
določa osnutek zakona v znesku 43 milijard in 997 milijonov
dinarjev. Ta postavka v proračunu je prav tako precej manjša od zneska, ki bi ga bilo treba zagotoviti, če bi uporabili
zakonske predpise in stopnje
povečanja.
Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev, vojaških vojnih invalidov in družin
padlih borcev ter sredstva za
dopolnilno financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zvarovancev
se v proračunu federacije zagotavlja na podlagi 18. člena
zakona o financiranju federacije pod pogoji in na način, ki
jih določa zvezni zakon. Obseg
teh sredstev se določi na podlagi števila uživalcev z valorizacijo določenih prejemkov v
skladu z rastjo povprečnih
osebnih dohodkov v Jugoslaviji in z rastjo življenjskih stroškov. Sredstva za zdravstveno
varstvo pa se določajo na podlagi povečanja cen storitev,
zdravil in zdraviliških stroškov.
Na podlagi zahtev in z uporabo ustrezne valorizacije je

treba v proračunu federacije
za leto 1983 zagotoviti za varstvo borcev in invalidov sredstva v znesku 43 milijard in 359
milijonov dinarjev, za pokojnine vojaških zavarovancev in za
dopolnilna sredstva skladu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Črne gore 17 milijard in 73 milijonov dinarjev,
kar znaša skupaj 60 milijard in
432 milijonov dinarjev.
Ker je na to postavko v proračunu federacije za leto 1983
predvidena maksimalna stopnja povečanja 13 odstotkov, so
predvidena sredstva za 16 milijard in 435 milijonov dinarjev
manjša od zahtevnega zneska.
V dokumentaciji, ki je priložena osnutku zakona je poudarjeno, da teh sredstev ni mogoče zagotoviti iz skupnega obsega odhodkov, ampak da bo
treba poiskati druge rešitve za
zagotovitev teh sredstev.
Sredstva za varstvo borcev
in invalidov v skupnem obsegu
izdatkov proračuna federacije
za leto 1983 predstavljajo 19,6
odstotka.
SREDSTVA ZA DELO
ZVEZNIH ORGANOV
IN ORGANIZACIJ
Osnutek zakona o proračunu federacije za leto 1983 za
delo zveznih organov in organizacij predvideva znesek 17
milijard in 973 milijonov dinarjev, kar je povečanje za 13 odstotkov v primerjavi s sredstvi,
ki so bila predvidena za te namene v proračunu federacije
za leto 1982.
Predvidena sredstva za delo
zveznih organov in organizacij
so v skladu s tekočimi ukrepi
ekonomske politike, ki predvi-

deva, da bo rast proračunske
porabe v tem letu nižja od nominalnee rasti družbenega
proizvoda.
Skupna sredstva za delo
zveznih organov in organizacij
(kar vključuje tudi diplomatsko-konzularno mrežo v tujini,
službo za notanje zadeve, kontrolo zračne plovbe in podobno) predstavljajo le 8 odstotkov skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1983.
Pri vseh uporabnikih proračuna federacije je uporabljena
enaka stopnja rasti 13 odstotkov v primerjavi s sredstvi, ki
so bila odobrena v proračunu
federacije za leto 1982. Gre za
sredstva za delo družbenopolitičnih organizacij (787,5 milijona dinarjev), za nadomestilo
SDK (249,4 milijonov), za izločanje v stalno proračunsko rezervo federacije (331,5 milijona) in za tekočo proračunsko
rezervo (156,7 milijona dinarjev).
Zadnja postavka v proračunu federacije za leto 1983 se
nanaša na poravnavo obveznosti iz prejšnjih let. Za poravnavo teh obveznosti so predvidena sredstva v znesku 4 milijarde in 193 milijonov dinarjev.
Uporabljena bodo za odplač'lo
tujih kreditov, ki jih je federacija črpala pri Narodni banki Jugoslavije, za obveznosti, ki
izhajajo iz posebnih zakonov
ter za mednarodne članske
vloge. Treba pa je poudariti, da
v te obveznosti niso všteta odplačila obveznic federacije za
plačilo tečajnih razlik. V letu
1983 zapadejo v plačilo kuponi
obveznic federacije v skupnem
znesku 2 milijardi in 617 milijonov dinarjev. Vendar je plačilo
preloženo do leta 1987.

IZVAJANJE ZAKONOV
Nezakonitosti
plačil

v sistemu zagotavljanja

omogočajo povpraševanje brez

realnega kritja
• Od vsakih 100 uporabnikov družbenih sredstev, ki so bili kontrolirani v letu 1980
je 14 uporabnikov izdajalo menice brez kritja, v letu 1981 pa le dva uporabnika
• Menice brez dolžniiko-upnlškega razmerja so bile Izdane predvsem zaradi
reftevanja problemov nelikvidnosti v organizacijah združenega dela, včasih pa tudi,
da bi prikazali boljil poslovni uspeh
• Nezagotovljeno plačilo investicij Je bilo v letu 1980 zabeleženo pri 477 uporabnikih družbenih sredstev, v letu 1981 pa pri 318 uporabnikih, v prvem trimesečju letos
pa pri 46 uporabnikih
14
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• Neplačane terjatve od kupcev so v zadnjih treh letih naraščale počasneje od
rasti skupnega prihodka, v letu 1981 so se zmanjšale na le 1,59 odstotka
• Od 1. januarja do 31. marca letos so bili blokirani žiro računi 4675 uporabnikov
družbenih sredstev za več kot 22,7 milijarde dinarjev, kar predstavlja 1,2 odstotka od
skupnega prihodka gospodarstva v tem obdobju
Uporaba Zakona o zagotavljanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev (uporablja
se od leta 1976) je dala pomembne uspehe že v samem
začetku. Terjatve od kupcev v
temeljnih organizacijah združenega dela s področja gospodarstva so leta 1975 znašale
300 milijard dinarjev ali 18,4
odstotka celotnega prihodka v
tem letu. Ob koncu leta so znašale terjatve 37,5 milijard in so
bile omejene na neplačano
realizacijo približno le na 7
dni. Uporaba novega sistema
zavarovanja plačil v prvih letih
po izdaji zakona je razrešila
nakopičene probleme nelikvidnosti organizacij združenega
dela v gospodarstvu in drugih
uporabnikov družbenih sredstev. Povečala se je zanesljivost pri izterjavi terjatev, pri
medsebojnih plačilih je bila
vzpostavljena finančna disciplina, dosežen je bil večji red v
evidenci pri terjavah in obveznostih, vzpostavljeni pa so bili
tudi normalni tokovi pri financiranju reprodukcije.
Služba družbenega knjigovodstva je s kontrolo uporabe
zakona v zadnjih dveh treh letih ugotovila, da del uporabnikov družbenih sredstev krši
določbe zakona in na ta način
omogoča terjatve brez realnega kritja.
V poročilu o uporabi zakona
o zagotavljanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev, ki ga je Zvezni izvršni svet
ppslal delegatom v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ v
obravnavo so poudarki prav na
teh nezakonitostih in nepravilnostih pri izvajanju tega zakona.
IZDAJANJE MENIC
BREZ KRITJA
Pri kontroli uporabe zakona
o zagotavljanju plačil je Služba
družbenega
knjigovodstva
ugotovila nezakonitosti pri
izvajanju določb, ki se nanašajo na instrumente zagotavljanja plačil. Ugotovljeno je bilo,
da so nekateri uporabniki
družbenih sredstev izdajali
menice brez dolžniško-upniškega razmerja. Izdajanje takšnih menic je zajelo večji obseg
v letu 1980, o čemer je bila
Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ poslana posebna informacija.
V poročilu so podrobni poporočevalec

datki, ki so bili ugotovljeni s
kontrolo v letih 1980 in 1981 in
iz katerih je videti, da je ta pojav v letu 1981 precej manj pogost. V letu 1980 je pri kontroli
1.586 organizacij združenega
dela v vseh republikah in pokrajinah ugotovljeno, da je 213
organizacij (13,4 odstotka) izdajalo menice brez kritja. V letu 1981 je bilo ugotovljeno, da
sta pri kontroli 100 uporabnikov samo dva uporabnika izdala takšno menico.
Pri kontroli 11.500 organizacij je bilo ugotovljeno, da jih je
le 245 izdalo menice brez
kritja.
Menice brez nastanka dolžniško-upniškega razmerja so
izdajale najpogosteje temeljne
organizacije v sestavi delovnih
in sestavljenih organizacij
združenega dela zato, da bi
»pomagale« drugi temeljni organizaciji združenega dela ali
da bi druga temeljna organizacija eskortirala menico pri
banki in eskortirani znesek
naznači izdajatelju menice. Bili pa so tudi primeri medsebojnega izdajanja menic brez kritja t. j. vzajemnega »pomaganja«. To priča o tem, je poudarjeno v poročilu, da so bile
takšne menice izdane predvsem zaradi reševanja problema nelikvidnosti, v nekaterih
primerih pa tudi zaradi reševanja problema nelikvidnosti, v
nekaterih primerih pa tudi zaradi določanja skupnega prihodka, da bi pokazali boljše
uspehe poslovanja.
Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da nekateri uporabniki
družbenih sredstev ne zavarujejo plačil iz naslova prometa
blaga in storitev z izročanjem
instrumentov za zavarovanje
plačila,,ne pošiljajo obračunov
za dobavljene proizvode in
opravljene storitve v predpisanih rokih ali ne izkazujejo
dolžniško-upniškega razmerja
v skladu z določbami tega zakona. So tudi primeri, da dolžniki ne izkazujejo nastanka
takšnega razmerja z datumom
dejanskega prejema blaga oziroma opravljene storitve, da bi
tako zavlačevali izplačilo oziroma predajo instrumenta plačila.
ZAVAROVANJE
PLAČIL ZA
INVESTICIJE
Ko je govor o nepravilnostih
pri zagotavljanju plačil za inve-

sticije je poudarjeno, da zakon
predpisuje ostrejše sankcije
kot v primeru , da gre za zavarovanje plačil iz naslova prometa blaga in storitev. Kljub
temu nekateri uporabniki
družbenih sredstev ne spoštujejo določb zakona o zavarovanju plačil za investicije. Na
podlagi podatkov Službe družbenega knjigovodstva je bilo v
letu 1980 477 uporabnikov
družbenih sredstev, ki niso zavarovali plačil za investicije na
podlagi pogodb, ki so jih sklenili dolžniki in sicer za več kot
3 milijarde dinarjev. V letu
1981 318 uporabnikov za 6,9
milijarde in v prvem trimesečju
leta 1982 46 uporabnikov za
417 milijonov dinarjev.
Po nalogih, ki so jih izdali
izvajalci del in dobavitelji
opreme, je bilo ugotovljeno,
da v letu 1980 sploh ni zavarovalo plačil 49 investitorjev v
znesku 970 milijonov dinarjev,
v letu 1981 42 investitorjev v
znesku 826 milijonov dinarjev
in v prvem trimesečju 1982 23
investitorjev v znesku 35 milijonov dinarjev.
So tudi primeri, da dolžnik,
ki ni izpolnil svojih zapadlih
obveznosti vzpostavlja nova
dolžniško-upniška razmerja iz
naslova investicij oziroma
odobrava kredite ali avalira
menice.
V poročilu so predložene tudi določene rešitve s katerimi
bi morali preprečiti naštete nezakonitosti in nepravilnosti pri
uporabi zakona. Med drugim
je predloženo, da se določbe
zakona dopolnijo na ta način,
da se predpiše prepoved izdajanja menic brez dolžniškoupniškega razmerja. V kazenskih določbah pa bi bilo mogoče predvidevati kazen za
gospodarski prestopek za kršilce te določbe. Predloženo je
tudi, da se v zakonu točno določi česa ni mogoče razumeti
kot storitev v smislu tega zakona, da bi odpravili dileme v
zvezi z zagotavljanjem plačil
temeljnih organizacij v sestavi
delovne organizacije do delovnih skupnosti za skupne zadeve.
Bilo je ocenjeno, da je treba
predpisani rok za dostavitev

obračuna skrajšati z 10 na 5
dni in da je treba določbe o
zavarovanju plačila za investicije precizirati tako, da so z
investicijami mišljena vlaganja
v opremo in objekte za skupno
porabo. To bi, kot je poudarjeno, prispevalo k temu, da bi se
dosledneje izvajale določbe o
zagotavljanju plačil tudi na
tem področju.
INSTRUMENTI ZA
ZAVAROVANJE
PLAČILA
Poseben del poročila je posvečen uporabi instrumentov
za zavarovanje plačila v zadnjih treh letih. Poudarjeno je,
da je od začetka uporabe tega
zakona stalna težnja za povečanje deleža instrumentov za
zavarovanje plačila v skupnem
plačilu, kar je v glavnem posledica vse večje uporabe menic
kot instrumenta zavarovanja
plačila in kot instrumenta plačila z indosiranjem.
Po podatkih, ki so v posebni
tabeli je bila uporaba predpisanih instrumentov za zavarovanje plačila v letu 1981 za 49
odstotkov večja kot v prejšnjem letu, medtem ko je bil
celotni prihodek večji za 43
odstotkov. Tako je bil delež
plačane realizacije z instrumenti za zavarovanje plačila v
celotni plačani realizaciji povečan s 36 odstotkov v letu
1979 oziroma s 40,3 odstotka v
letu 1980 na 43,6 odstotka v
letu 1981. Če pa iz plačane
realizacije izvzamemo prihodke, za katere ni mogoče uporabljati predpisanih instrumentov za zavarovanje plačila,
je bil delež instrumentov v letu
1981 58 odstotkov od vseh plačil.
Pri uporabi instrumentov za
zavarovanje plačil se še naprej
najbolj uporablja menica. Njen
delež v teh plačilih se je povečal od 84,9 odstotka v letu
1979 na 90,3 odstotka v letu
1981. Obenem pa se zavarovanje plačil s čeki in dokumentarnimi akreditivi manj uporablja pri uporabi instrumentov za zavarovanje plačil.
V poročilu je poudarjeno, da
precej uporabnikov družbenih
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sredstev krši določbe zakona,
ki se nanašajo na instrumente
zavarovanja plačila, tako na
podlagi prometa blaga in storitev, kot tudi na podlagi investicij. Najpogosteje se instrumentu za zavarovanje plačila
ne dajejo niti nanašajo na plačila v predpisanem roku in ne
izkazujejo instrumentov v svojih knjigah. Razen tega uporabniki družbenih sredstev često dobavljajo opremo in izvajajo investicijska dela, preden
je bilo zavarovano plačilo za
investicijo, ne zavarujejo plačila prekoračitve predračunske
vrednosti investicij.
Od ostalih nepravilnosti pri
uporabi instrumentov zavarovanja plačila so nepravilnosti,
da se menice indosirajo, preden upnik opravi obveznost,
da se Službi družbenega knjigovodstva ne dajejo nalogi za
obračun indosiranih menic.
Pri uporabi zakonskih določb o instrumentih zavarovanja plačila pa so tudi določeni
problemi in dileme, ki jih moramo odpraviti. Zaradi tega je
predlog, da se točneje določijo
te določbe, med drugim tudi
na ta način, da morata biti ček
in menica z avalom izdana z
datumom nastanka dolžniškoupniškega razmerja, s čemer
bi bila omogočena učinkovita
kontrola zagotavljanja plačila
v predpisanih rokih. V kazenskih določbah je treba predvideti kazen za gospodarski prestopek, če upnik indosira ali
eskontira menico preden je
izvršil obveznosti, na podlagi
katerih je prejel menico.
Predlog je tudi, da se predpiše, da je dobavitelj opreme
oziroma izvajalec del dolžan
ustaviti dobavo opreme in
izvajanje del, če investitor ni
zavaroval plačila za znesek
prekoračitve
predračunske
vrednosti investicije.
NEIZTERJANE
TERJATVE
Ko je govor o neizterjanih
terjatvah od kupcev so le-te v
zadnjih treh letih naraščale
počasneje od rasti celotnega
prihodka in so znašale v letih

1979 in 1980 le 1,7 odstotka
celotnega prihodka, v letu
1981 pa še manj - 1,59 odstotka. Neizterjane terjatve od
kupcev v državi so v glavnem
posledica nespoštovanja zakona, je poudarjeno v poročilu, bodisi da ta plačila sploh
niso zavarovana, bodisi da niso zavarovana v predpisanem
roku, ki znaša 15 dni od dneva
nastanka dolžniško-upniškega
razmerja, ali pa če so menice
izdane na dan, ki sega v čas po
poteku obračunskega obdobja
in sicer za terjatve, za katero je
dolžniško-upniško razmerje
nastalo v zadnjih 15 dneh
obračunskega obdobja.
Terjatev od kupcev v tujini
so posledica izvoza blaga in
opravljanja storitev na »odprt
račun«, t. j. brez zavarovanja z
ustreznimi instrumenti, ki se
uporabljajo pri plačilih s tujino, kot tudi zavarovanje plačila zunanjetrgovinske organizacije kot izvoznice. Po ocenah se bodo v letošnjem letu
zmanjšale neplačane terjatve
od kupcev v tujini in to zaradi
uporabe zakona o pogojih in
načinih razpolaganja ter uporabe ustvarjenih konvertibilnih
deviz v plačilih do tujine in o
zadolževanju v tujini v letu
1982, ker je 90 dnevni rok za
prinašanje deviz v Jugoslavijo
skrajšan na 60 dni od dneva,
ko je bilo blago izvoženo oziroma storitev opravljena.
PROBLEMI
LIKVIDNOSTI
V poročilu je poudarjeno, da
je s sprejetjem zakona rešen
problem dolžniško-upniških
razmerij in dosežena zadovoljiva stopnja likvidnosti organizacij združenega dela ter drugih uporabnikov družbenih
sredstev. To se je zlasti pokazalo v zmanjšanju neporavnanih obveznosti po sodnih sklepih in drugih izvršilnih naslovih ter v zmanjšanju števila
blokiranih žiro računov. Zaradi
tega Služba družbenega knjigovodstva v zadnjih letih ni vodila statistike evidentiranih neporavnanih obveznosti oziroma blokinih žiro računov.

Po teh podatkih je bilo od
1. januarja do 31. marca 1982
blokiranih 4.675 uporabnikov
družbenih sredstev za več kot
22,7 milijarde dinarjev, kar je
1,2 odstotka celotnega prihodka gospodarstva v prvem trimesečju letos. Najpomembnejši vzrok za blokado žiro računov je vračilo sredstev z računa garanta.
Čeprav znaša skupni znesek
blokad v prvem trimesečju letos samo 1 odstotek ustvarjenega prihodka, podatki o številu organizacij, ki so bile blokirane, o številu delavcev v teh
organizacijah, o zaračunanih
sodnih stroških in podobno,
kažejo na resno nelikvidnost
nekaterih organizacij združenega dela.
Vzroki za nelikvidnost, je
poudarjeno v poročilu, so seveda v samih organizacijah
združenega dela, verižno pa
vplivajo tudi na druge organizacije. Sicer pa je dejanske
vzroke treba iskati v izgubah
po zaključnem računu za leto
1981 in prejšnjih let, ki še niso
krite, v razmejenih izgubah iz
naslova negativnih tečajnih razlik po zaključnih računih za
leti 1980 in 1981, v tekočih izgubah v tem letu, kot tudi v
angažiranih oziroma vloženih
sredstvih v zmogljivosti, katerih izgradnja traja dlje, ali v
zmogljivosti, ki ne dajejo učinkov.
BLAGOVNI KREDITI
Del poročila je posvečen nepravilnostim in problemom pri
uporabi določb zakona o blagovnih kreditih. Bilo je ugotovljeno, da je določeno število
organizacij združenega dela
odobravalo blagovne kredite v
nasprotju s predpisi. Tako je v
letu 1980 58 organizacij združenega dela dalo blagovne
kredite v nasprotju s predpis^
in sicer za 2 milijardi, v letu
1981 pa 53 organizacij za 737
milijonov dinarjev.
Nepravilnosti pri dajanju
blagovnih kreditov pri prodaji
trajnih potrošniških dobrin na
blagovni kredit in pri prodaji
opreme in izvajanju del na kredit, so najpogostejše te, da ni-

so zagotovljena sredstva, iz
katerih se smejo dajati ti krediti.
Da bi preprečili dajanje blagovnih kreditov na način, ki
ustvarja povpraševanje brez
realnega kritja so predložene
dopolnilne zakonske določbe
in to tako, da se lahko menice,
prejete za zavarovanje plačila
blagovnih kreditov, indosirajo
samo v 90 dneh od dneva, ko
dospe plačilo, v kazenskih določbah pa predvideti kazen za
gospodarski prestopek, če se
ravna nasprotno. Prav tako je
predloženo, da je treba znova
preučiti določbe, v predzakonskih aktih v tem smislu, kaj se
šteje za zagotovljena sredstva
iz kreditov za te namene.
V poročilu so navedeni podatki o prijavah za kazniva dejanja in gospodarske prestopke po določbah zakona, ki so
bile vložene v letih 1980 in
1981 ter v prvem trimesečju
1982. Za kazniva dejanja so bile v letu 1980 vložene 203
ovadbe zoper 325 oseb, v letu
1981 67 ovadb zoper 104 osebe in v prvih treh mesecih leta
1982 42 ovadb zoper 52 oseb.
Obenem pa je bilo za gospodarske prestopke v letu 1980
vloženih 8.809 prijav zoper
10.575 oseb, v letu 1981 2.143
prijav zoper 2.617 oseb in v
prvem trimesečju leta 1982
2.120 prijav.
Od skupaj vloženih prijav za
gospodarske prestopke v letu
1980 se je 45 odstotkov naznanil nanašalo na gospodarske
prestopke po zakonu o zavarovanju plačila, v letu 1981 pa
celo 60 odstotkov naznanil. To
pomeni, da je kršitev določb
tega zakona na prvem mestu,
kar je v glavnem rezultat intenzivnejše kontrole njegovega
izvajanja. Na podlagi primerjanja števila posameznih prijav v
letu 1981 v primerjavi z letom
1980 lahko ugotovimo, da je
dala akcija Službe družbenega
knjigovodstva v letu 1980 za
zatiranje pojava izdajanja menic brez nastanka dolžniškoupniškega razmerja ugodne
rezultate, saj so se zmanjšale
nezakonitosti pri uporabi zakona o zagotavljanju plačila.
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POVZETEK
Informacija vsebuje v I. in li. poglavju povzetek izhodišč,
ki so bila podlaga obravnavanim dokumentom. Ta izhodišča predstavljajo aplikacijo in razčlembo ustavnih načel in
določb, ki se nanašajo na razmerja med družino in družbeno skupnostjo ter v družini, s posebnim poudarkom na
skupnem interesu tako staršev kot družbene skupnosti za
zdrav in vsestranski razvoj otrok.
V naslednjih poglavjih informacija skuša predstaviti in
oceniti dosežene uspehe in sedanje stanje na različnih
področjih, ki sodijo v okvir obravnavanih dokumentov.
Tako III. poglavje zajema snov s področja vzgoje, izobraževanja, svetovanja in obveščanja.
Po resoluciji morata ••vzgoja in izobraževanje otrok in
mladine obsegati tudi vzgojo za humane in odgovorne
odnose med spoloma, za medsebojno spoštovanje osebnosti, za tovarištvo in ljubezen, ki se gradi na medsebojni
naklonjenosti samostojnih in neodvisnih delovnih ljudi.
Sestavni del vzgoje za takšne odnose med spoloma je tudi
vzgoja k odgovornosti pri spočetju in rojstvu otroka.
Na osnovi teh stališč so bili dopolnjeni učni načrti in v
vsebino posameznih predmetov vnešene teme, ki naj prispevajo k uresničevanju tega cilja. Za učitelje v osnovnih
šolah je bilo organizirano dopolnilno izobraževanje v
obliki študijskih sestankov v vzgojnoizobraževalnih orga-

nizacijah, v strokovnih aktivih posameznih predmetnih
področij v okviru različnih seminarjev za posamezne vrste
pedagoških delavcev. Tudi skupna vzgojno izobraževalna
osnova v usmerjenem izobraževanju zajema ustrezno vsebino, tako med temeljnimi smotri kot posebej v okviru
posameznih področij.
V ta program so se še posebej v letih 1974—1978 vkljucevale tudi delavske univerze, ki so organizirale seminarje
pod naslovom -Šola za življenje« in "Šola za starše«,
vendar pa je ta oblika izobraževanja močno nazadovala
predvsem zaradi neurejenega financiranja ter nejasno
opredeljenega in izraženega družbenega interesa.
Pomembno vlogo pri razvijanju višje kakovosti medsebojnih odnosov ter zdravih družinskih razmerij so prevzele
zakonske svetovalnice, ki so jih morale skladno z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ustanoviti do
1. 1. 1980 občinske skupnosti socialnega skrbstva. Svetovanje je namenjeno obveščanju tako bodočim zakoncem
(predzakonsko svetovanje), kot tistim, ki že živijo v družinskih skupnosti (zakonsko-družinsko svetovanje), o tem
kakšno korist lahko pričakujejo od obiska svetovalnice,
odvisno od vprašanj, o katerih bi se radi posvetovali s
posebej za to usposobljenimi strokovnimi delavci: sociologi, socialni delavci, zdravniki, pravniki, psihologi in pedagogi. Dosedanje ugotovitve (vprašalnik RKZSV v letu
1981) kažejo, da v večini občin predzakonsko svetovanje
uspešno poteka. V prihodnjem obdobju pa bo potrebno

jk.

pospešeno razvijati še zakonsko svetovanje, kot pomoč
zakoncem pri reševanju medsebojnih razmerij in njihovih
razmerij do otrok v že oblikovanih življenjskih ali družinskih skupnostih. Z ustanovitvijo zakonskih svetovalnic je
sklenjen krog organizacijskih pogojev za izvajanje celovitega informacijsko svetovalnega programa na področju
humanizacije odnosov med ljudmi in za ustrezno pomoč
pri oblikovanju zakonskih in družinskih skupnosti. S programom, ki se izvaja v okviru zakonskih svetovalnic se
celoviteje uresničuje obveznost družbene skupnosti, ki se
mora zagotoviti ob socialni varnosti in zdravstveni pomoči
tudi potrebo izobrazbo, da se bo človek svobodno odločal
o rojstvu otrok in oblikovanju družine.
Na področju vzgoje, izobraževanja, svetovanja in informiranja bodo morali vsi izvajalci predvsem boljše koordinirati delo in sicer v vsebinskem, organizacijskem, materialnem ter kadrovskem pogledu. V vseh visokošolskih
organizacijah bo potrebno sproti dopolnjevati študijske
programe, da bo zagotovljeno izobraževanje za življenje in
družinske obveznosti na vseh stopnjah izobraževanja in
usposabljanja. Pripraviti bo potrebno ustrezne metodične
priročnike za učitelje ter ustrezne tekste za učence.
Predzakonsko, zakonsko in družinsko svetovanje, ki je
kljub začetnim težavam na dobri poti, mora preseči organizacijske okvire pretežno socialno-skrbstvene dejavnosti
da bi se razvijalo kot sestavina celovitega vzgojnoizobraževalnega sistema na vseh stopnjah in oblikah. Posebno
pomembno vlogo bo imela pri tem tudi Skupna komisija
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in Republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
IV. poglavje zajema vsebino zdravstvenega varstva.
Uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok v smislu zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju te pravice, se v okviru zdravstvenega varstva prebivalstva vključuje kot sestavni del programa zdravstvene
dejavnosti za žene, otroke in mladino. Ta program je
preventivno usmerjen. Ob dobri organizaciji dispanzerjev
in posvetovalnic, ki zagotavlja široko dostopnost po vseh
občinah, je mogoče pričakovati stalno izboljšanje zdravstvenega stanja celih generacij otrok in mladine, bodočih
staršev.
- Predzakonsko svetovanje vključuje veliko število
zdravnikov, ki v vse večji meri usmerjajo mlade pare k
svetovanju v zvezi z načrtovanjem družine, genetiko ali
slabo plodnostjo v ustrezne zdravstvene ustanove (dispanzerje).
- Poraba oralne hormonske kontracepcije (pilule) se po
letu 1976 zmanjšuje.
- Umetna prekinitev nosečnosti je po letu 1974 v porastu. Razlogi za to so različni. Med njimi relativno pomanjkanje ustreznih sredstev za kontracepcijo (ki se občasno
pojavlja), bistveno spremenjena strokovna doktrina glede
uporabe oralne, hormonske kontracepcije (omejevanje
uporabe pri mlajših skupinah in pri skupinah nad 35 let),
številni poljudni teksti, ki so pisani tako da odvračajo ljudi
od kontracepcije in ustvarjajo celo paniko (nevarnost pilule, odklonilno stališče posameznikov - tudi zdravnikov,
ki vplivajo na mnenje širšega okolja). Ob tem še spremenjeni odnos do umetne prekinitve nosečnosti spremenjene tehnike operacije, dostopnost do legalne strokovno
opravljene prekinitve.
- 98% nosečnic se poslužuje rednih zdravstvenih pregledov, okoli 40% nosečnic prihaja na pregled po prvem
tromesečju.
- V porodnišnicah rodi 99% vseh porodnic pod vodstvom specialistov ginekologov in ob sodelovanju specialistov pediatrov neonatologov.
- Po odpustu iz porodnišnice obišče patronažna sestra
vse družine z materami in novorojenci. Zdravstveni nadzor
dojenčkov se nadaljuje z obiskom v posvetovalnici, v otroškem dispanzerju v 1., 3., 6., 9. in 12 mesecu starosti. Temu
sledijo sistematični pregledi 3-letnih otrok, da se ugotovijo posebnosti zdravstvenega stanja posameznega otroka
in cele generacije v določenem kraju. Število delavcev v
otroških dispanzerjih še vedno počasi narašča in prav tako
tudi njihova strokovna usposobljenost.
Zdravstveno varstvo, kljub doseženim uspehom čakajo
na področju načrtovanja družine, materinstva in zdravja
otrok, še nove naloge, in sicer zlasti:

- več vzgoje in informiranosti uporabnikov, zlasti z vidika skrbi za lastno zdravje in zdravje otrok,
- preučiti pojav v zvezi s pogosto odsotnostjo staršev z
dela zaradi varstva obolelega otroka,
- zagotoviti boljšo povezanost med dispanzerji medicine dela in ginekološkimi oziroma za varstvo matere in
otroka, kar je pogoj za lažjo dostopnost za uporabnike in
za medicinsko - doktrinarno enotnost za izvajalce.
Na področju stanovanjskega gospodarstva, ki ga
obravnava V. poglavje, informacija daje poudarek predvsem razpravi Republiškega sveta za vprašanja družbene
ureditve ter Komisije za usklajevanj$ programov socialnega varstva Skupnosti socialnega varstva Slovenije o
vprašanjih glede dosedanjega sistema dodeljevanja stanovanj mladim družinam ter vprašanj v zvezi z novim
zakonom o stanovanjskem gospodarstvu (ta ne obravnava
več mladih družin kot posebne socialne kategorije.
Pri reševanju teh vprašanj mladih družin, ki jih po novem zakonu ni mogoče reševati z združevanjem solidarnostnih sredstev, vse dosedanje razprave podpirajo predlog, da mlade družine prispevajo lastno udeležbo..Treba
pa je zagotoviti ustreznejše pogoje zanje s tem, da se
odpravi toge kriterije določenega delovnega staža v delovni organizaciji kot pogoj, da delavec zaprosi za dodelitev stanovanja. Za uresničevanje teh zahtev se morajo
boriti mladi v okviru delovnih organizacij s spreminjanjem
samoupravnih splošnih aktov in njihovem usklajevanju z
zakonskimi akti in družbenimi dogovori s tega področja.
V naslednjem VI. poglavju informacija dokaj obširno
obravnava področje družbenega varstva otrok, ki zajema
zagotavljanje pogojev za varstvo materinstva (porodniški
dopust zaposlenih žensk med nosečnostjo in porodom,
porodniški dopust združenih kmetic), ter za zaščito standarda novorojenca (paket z najnujnejšo opremo za novorojenčka, ki ima poleg praktične predvsem tudi vzgojno
funkcijo). Poseben poudarek je dan najpomembnejši prvini družbenega varstva otrok - vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Organizirano dnevno varstvo in vzgoja namreč
predstavljata pomemben vidik pri načrtovanju družine.
Po ocenah Skupnosti otroškega varstva Slovenije je v
vzgojnovarstvene organizacije in družinsko varstvo zajetih
41,2% vseh otrok v starosti od 8. meseca do 6,5 let (stanje
31. 12. 1981). Od vseh otrok v tej starosti je evidentiraho
odklonjenih 5,7% otrok, 16,4% otrok pa je še potrebnih
vzgoje in varstva v organiziranem dnevnem varstvu.
Za otroke, ki niso vključeni v vzgojnovarstvene organizacije so pripravljeni tudi drugi vzgojni programi, saj se
utrjuje prepričanje o izrednem pomenu predšolske vzgoje
za otroke. Narašča tudi vključevanje Otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.
Zaradi pomanjkanja mest v vzgojnovarstvenih organizacijah, zlasti v večjih mestnih središčih se že nekaj časa
razvija varstvo otrok v varstvenih družinah (v letu 1981 je
bilo vključenih v družinsko varstvo 1.101 otrok). Na tem
področju obstaja še veliko neizkoriščenih možnosti, prizadevanja pa morajo teči v smeri iskanja novih družinskih
varuhinj ter njihovem izobraževanju, s čemer bo preprečeno tudi neorganizirano varstvo otrok ter zagotovljena
možnost zdravstveno higienskega nadzora te oblike varstva otrok. Pomembna vprašanja s tega področja na katera opozarja informacija se nanašajo nadalje na odsotnost staršev z dela zaradi obolelosti otrok (v Ljubljani je
bilo v letu 1980 na 1000 otrok v starosti do 3 let 4932
obiskov zdravnika); na ceno vzgojnovarstvenih storitev (v
nekaterih -11), sicer izključno podeželskih občinah so
ugotovili, da so starši zaradi visoke cene iz VVO izpisali
cca 150 otrok) ter na denarne pomoči otrokom. Denarne
pomoči prejema v Sloveniji 109.958 družin z 244.112 otroki
(stanje 30. 6. 1982). Pri odločanju o dodeljevanju pomoči
otrokom se upošteva dejanski socialni položaj družine z
otroki in se tudi v okviru domicilnega socialnega varstva
dodeli pomoč v denarju ali funkcionalni obliki. Z ugotovIjanjem dejanskega socialnega položaja družine se število
upravičencev zmanjšuje, izdatnejšo pomoč pa dobi družina z nižjimi dohodki na člana.
V samoupravnem sporazumu o temeljih planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji 1981-1985 kakor tudi v
skupnih izhodiščih za program zagotavljanja socialne var-

nosti v tem obdobju so določeni cilji in načini za razvoj
otroškega varstva v sedanjem času.
V okviru družbenega varstva otrok bo potrebno razvijati
v skladu s potrebami še druge nove oblike ter zagotoviti
bolj prožno izvajanje obstoječih pravic ob upoštevanju
razmer, pogojev in načinov življenja vsake družine. Pri tem
bo v veliko pomoč uvedba sistema enotne evidence prejemnikov denarnih pomoči s pomočjo katere bo mogoče
ugotavljati uresničene življenjske razmere v družini. S
pregledom nad temi razmerami pa bo mogoče smotrneje
razporejati sredstva in organizirati druge oblike pomoči
družini in otrokom.
Informacija obsega tudi poročilo o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je uvedel
nekaj pomembnih novosti s katerimi je področje rodbinskega prava prilagojeno spremenjenim družbenim odnosom, spremembam v družini in urejenemu položaju v
socialistični samoupravni družbeni ureditvi. Zakon je povečal število nalog socialnega skrbstva, bodisi, da jih je
določil na novo, ali jih je prenesel iz pristojnosti sodišč.
Vsebina zakona se je v praksi potrdila kot ustrezna pri
urejanju zadev s tega področja, skladno s splošno usmerjenostjo k odpravljanju ostankov neenakopravnosti, izkoriščanju in zlorab med zakonci in med starši in otroci, ter k
uresničevanju enakih pravic in dolžnosti z zakonskih in
družinskih razmerij.
Na posameznih področjih zakona se pojavljajo določena vprašanja, ki jih je potrebno sproti reševati, nimajo
pa takega obsega, da bi bilo zaradi njih potrebno spreminjati zakon.
Nekatera zahtevajo natančnejša navodila, predvsem pa

I. UVOD
V preteklem obdobju je Skupščina SR Slovenije
sprejela tri pomembne dokumente1, katerih sprejem
so narekovale družbene spremembe ter ustava iz
leta 1974. Te spremembe so se odrazile v družinskih
odnosih ter v odgovornosti do otroka kot skupni
odgovornosti staršev in družbene skupnosti.
Resolucija je zavezala vse družbene dejavnike, da
se vključijo v usklajeno in stalno družbeno akcijo, ki
bo temeljila na:
1. uresničevanju ustreznih pogojev za nastanek
in varnost družine,
2. uveljavljanju socialističnih in družbeno moralnih načel v odnosih med spoloma,
3. polni medsebojni odgovornosti do rojstva,
vzreje in vzgoje otrok, pri vstopanju v spolne in
zakonske odnose,
4. omogočanju proste odločitve glede uravnavanja časa spočetja in rojstva kot izraza odgovornosti
do otroka, da se rodi zaželen in da starši odgovorno
sprejemajo njegovo rojstvo. To je prvi pogoj, da bo
otrok živel v okolju, ki se bo odzivalo njegovim
čustvenim, biološkim, socialnim in drugim potrebam,
5. odpravljanju razmer, ki omejujejo starše pri
uresničevanju zelje po otrocih.
Resolucija je tako zavezala vse delovne ljudi in
občane v organizacijah združenega dela, krajevnih
skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih,
družbenopolitičnih skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah in društvih, da s svojim deiova1
Ti dokumenti so: Resolucija o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost (Ur. I. S RS, št. 18/74), Zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 15/76) ter Zakon o zdravstvenih
ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
(Ur. I. SRS, št. 11/77).

priloga poročevalca

enotnejše tolmačenje in boljše sodelovanje med pravosodjem in socialnim skrbstvom.
Druga vprašanja izvirajo iz novih pojavov, ki jih bo
potrebno še preučiti in poiskati zanje ustrezne rešitve.
Razveza zakonske zveze je z zakonom o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih temeljito spremenjena - zakon
pozna le en razvezni razlog- nevzdržnost zakonske zveze.
Sodišče odloča o razvezi zakonske zveze na podlagi
tožbe za razvezo ali predlaga za sporazumno razvezo, ki
ga je kot moderen institut družinskega prava zakon na
novo uvedel. Za zdaj institut sporazumne razveze v praksi
ni zaživel, saj je število predlogov za sporazumno razvezo
majhno. Treba bo preučiti zakaj je temu tako in odpraviti
ovire, zaradi katerih ni v celoti uresničena intencija zakona.
Spravni poskus, ki ga kot nalogo prenešeno iz pristojnosti sodišč, izvajajo organi socialnega skrbstva, dobiva vse
večji pomen pri pripravljanju sprtih zakoncev na sporazumno razvezo ne pa le na spravo v smislu odstopanja od
razveze.
Zakon je popolnoma izenačil zakonske in izven zakona
rojene otroke. Na področju varstva pravic otrok, ki so
rojeni izven zakonske skupnosti staršev - samohranilcev
ter ljudi, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih, se v praksi
pojavljajo nova vprašanja. Gre za sprevračanje pravice, ki
naj zaščiti pred izkoriščanji in zlorabo, v ugodnosti, kar
gotovo ni bil namen zakonodajalca. V izogib taki praksi bo
potrebno še zlasti pritegniti k sodelovanju krajevne skupnosti, ki bodo skupaj z organizacijami združenega dela v
skladu z dejansko ugotovljenimi življenjskimi pogoji preprečili izkoriščanje solidarnosti na škodo resnično upravičenih.

)

njem na področju stanovanjskega gospodarstva,
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, na področju varstva in vzgoje otrok ter varstva matere, s politiko
zaposlovanja in stalnim zboljševanjem delovnih pogojev, kakor tudi s prostorskim in družbenoekonomskim načrtovanjem ustvarjajo ugodne razmere
za rojstvo in uspešen razvoj otrok.
Resolucija o načrtovanju družine je bila sprejeta z
namenom, da se usmerita, uskladita in pospešita
družbena politika in akcija za uresničitev temeljne
človekove pravice o svobodnem in odgovornem odločanju staršev o času rojstev njihovih otrok in o
njihovem številu, pravice, ki povezujejo interes posameznika, družine in vse družbene skupnosti pri
zagotavljanju kar najboljših okoliščin.za zdravo in
srečno življenje in razvoj otrok.
Le s tako politiko in akcijo je možno presegati
nasprotja med posamičnimi in skupnimi interesi in
zagotoviti svobodno in odgovorno starševstvo. Če
človek, delavec, občan postane neposredni udeleženec vseh odločitev o javnih, družbenih in gospodarskih vprašanjih, če ima primerno znanje in če mu
je dostopna strokovna pomoč, je tudi kot oče ali
mati dovolj svoboden v svojih odločitvah o rojstvu
otrok. Zaveda se odgovornosti, ki je povezana z
njegovo odločitvijo. Ve, da bo otrok živel tako dobro, kolikor mu bosta starša to zagotovila v družini
ter v širšem družbenem okolju s svojim delom ter
aktivnim odnosom pri urejanju družbenih razmer.
Zna presoditi razmere, kjer živi in dela, tudi glede
možnosti za šolanje, zaposlitve, zagotovitve stanovanja za svoje bodoče otroke; pod temi pogoji se
odloča svobodno; pod temi pogoji je tudi subjekt
vsakršne politike - tudi populacijske.
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Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
skoraj trideset let stare družinsko pravne norme
prilagaja spremenjeni naravi družbenih odnosov,
posebno še preobrazbi družine in njenega položaja
v naši samoupravni družbi, Zakon ureja zakonsko
zvezo in razmerja med zakonci pa tudi v izvenzakonski skupnosti, z rojstvom otroka in s posvojitvijo
nastalo razmerje med starši in otrokom, rejništvo in
skrbništvo. Zakon dosledno izpeljuje ustavna načela:
- o enakopravnosti ženske z moškim na vseh
področjih življenja (197. člen Ustave SRS),
- o zakonskem urejevanju zakonske zveze in
pravnih razmerij v njej in družini (235. člen Ustave
SRS),
- o popolnem izenačenju nezakonskih otrok z
zakonskimi (235. člen Ustave SRS),
- o svobodnem odločanju o rojstvu otrok (233.
člen Ustave SRS),
- o posebnem varstvu mladoletnikov, za katere ne
skrbijo starši, in drugih oseb, ki ne morejo skrbeti

II. SPREMEMBE V DRUŽINI
Sodobna družina, kakršno poznamo v naši socialistično
samoupravni družbi, nastaja in se bo tudi še v bodoče spreminjala odvisno od spreminjanja celotne družbene strukture,
predvsem pa odvisno od spreminjanja položaja človeka v
združenem delu in družbeni skupnosti, z utrjevanjem njegovega samoupravnega položaja, z njegovim odločanjem o pogojih in rezultatih svojega dela.
Enakopravnost žensk, zlasti njihova resnična ekonomska
osamosvojitev ter njihov delež v združenem delu in samoupravljanju, je pomembno vplivala na spreminjanje odnosov v
družini. Delo v gospodinjstvu ter skrb za rast, zdrav razvoj in
vzgojo otrok ni več prepuščena samo ženskam oziroma materam, temveč se v to vse bolj enakopravno vključujejo tudi
možje in očetje. S tem, ko se ženske enakopravno vključujejo
v družbeno delitev dela, se tudi skrb in delo za zagotavljanje
obstoja družine bolj enakomerno razporeja, kar pomeni, da
očetje in možje vedno bolj prevzemajo in opravljajo naloge, ki
so prej tradicionalno sodile ženskam oziroma materam. Družina postaja vse bolj odprta skupnost, ker se nujno povezuje
in vključuje v različne organizirane družbene dejavnosti
(vzgojne, zdravstvene, socialne, izobraževalne).
Oče in mati kot delavca in občana - samoupravljalca aktivno prispevata k razvoju družbeno organiziranih dejavnosti
za potrebe lastnih in vseh otrok. Njihove skrbi ne »prevzema«
družba, da bi jih »razbremenila« pač pa jo starši kot svojo
pravico in dolžnost izpolnjujejo v samoupravni družbi.
Najpogostejša podlaga za družino je v naši družbi zakonska
zveza - skupnost moškega in ženske, ki je družbeno priznana
in varovana. Ni pa to edina podlaga za družino. Družino
določa otrok. Torej je družina tudi bodisi izvenzakonska
skupnost, kot jo priznava zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, bodisi skupnost enega od staršev z otrokom, posvojitelja ali npr. sorodnika, ki prevzame trajno skrb za otroka.
Za obravnavano obdobje je značilno, da je bilo pojasnjevanju in razlagi vprašanj v zvezi s spreminjanjem razmerij posameznika do družine, v družini ter med družino in družbeno
skupnostjo namenjenih precej prizadevanj. Izšlo je nekaj
knjig, v dnevnem in periodičnem tisku, v programu RTV ter v
javnih razpravah pa se tudi pogosto pojavljajo ta vprašanja kot samostojna ali pa posredno. Vendar kljub temu ugotavljamo, da je na razpolago premalo literature in drugih oblik
informiranja, ki bi bile dostopne vsem, zlasti pa mladini in
družinam.
čeprav se je pogled mlade generacije na družinsko življenje
in odnose med spoloma bistveno spremenil, pa še vedno niso
4

zase in za svoje koristi (232. člen Ustave SRS).
Z zakonom o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok so bili v skladu z 233. členom Ustave SRS
urejeni zdravstveni vidiki reguliranja rodnosti, kar
pomeni - vsi v sodobni medicini znani načini in
sredstva za preprečevanje ali prekinitev nezaželene
nosečnosti, kot tudi ugotavljanje in zdravljenje
zmanjšane plodnosti in pogoji za njihovo uporabo.
Na podlagi navedenih dokumentov so stekle
družbene akcije, s katerimi so bili doseženi pomembni uspehi na tem področju.
V nadaljevanju bomo skušali oceniti dosežene
uspehe in sedanje stanje na tem področju, zlasti z
vidika družbenega interesa za varstvo otrok in njihovih potreb, ter ugotoviti, kje družbena akcija zaostaja za danimi možnostmi in potrebami, da bi lahko
sprejeli ustrezne usmeritve za bodočo politiko na
tem področju, zlasti še v novih, težjih gospodarskih
pogojih.

preseženi tradicionalistični konzervativni pogledi na vlogo in
položaj družine. O teh vprašanjih se porajajo vedno nove
teorije in razlage, ki odražajo različne interese.
Gre za tisto stran življenja, kjer se na poti osvobajanja
človeka in posebej ženske premagujejo nasprotja med materinstvom; delom in političnim odločanjem o družbenih zadevah; nasprotja med ostanki patriarhale družine in novimi
težnjami po enakih pravicah in dolžnostih; nasprotja med
etatističnim in birokratsko-pokroviteljskim in skrbniškim
odnosom do občanov in pasivnim obnašanjem ljudi do skupnih zadev ter socialističnim samoupravljanjem kot zanikanju
starih razmerij med posameznikom in skupnostjo. Protislovij
pri vsem tem ne manjka, zato so tudi razlage marsikdaj
protislovne ter terjajo trajno pojasnjevanje v vseh sredstvih
javnega obveščanja pa tudi proučevanje in znanstveno obravnavanje novih pojavov v zvezi z družino.
III. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE,
OBVEŠČANJE
Po resoluciji morata »vzgoja in izobraževanje otrok in mladine obsegati tudi vzgojo za humane in odgovorne odnose
med spoloma, za medsebojno spoštovanje osebnosti, za tovarištvo in ljubezen, ki se gradi na medsebojni naklonjenosti
samostojnih in neodvisnih delovnih ljudi. Sestavni del vzgoje
za takšne odnose med spoloma je tudi vzgoja k odgovornosti
pri spočetju in rojstvu otroka.
Družbena, moralna in spolna vzgoja sta zato nepogrešljivi
sestavini celovitega vzgojnoizobraževalnega programa vseh
šol in drugih vzgojnoizobraževalnih organizacij na vseh stopnjah. Tisk, radio in televizija naj dosledno sodelujejo pri
uresničevanju enotnih družbenih smotrov na področju moralne in spolne vzgoje.
Uresničevanje načel socialistične morale je naloga in cilj
tudi v osebnostni in spolni vzgoji, v kateri sodelujejo starši,
vzgojnovarstveni zavodi, šole vseh stopenj z vsemi oblikami
izvenšolskih in pošolskih vzgojnoizobraževalnih, telesnovzgojnih, kulturnih, tehničnih, proizvodnih in narodnoobrambnih dejavnosti.«
Na osnovi sprejetih stališč so bili dopolnjeni učni načrti in v
vsebino posameznih predmetov vnešene teme, ki prispevajo k
oblikovanju humanih odnosov med spoloma.
1. Osnovne šole
Glede na to, da za to tematiko učitelji niso bili ustrezno
pripravljeni in usposobljeni v času svojega študija, je bilo
potrebno organizirati zanje dopolnilno izobraževanje, ki je
potekalo tako v obliki študijskih sestankov v vzgojnoizobraževalnih organizacij, v strokovnih aktivih posameznih predmetnih področij v okviru najrazličnejših seminarjev za posamezne
vrste pedagoških delavcev. Pomembno obliko pa predstavpriloga poročevalca
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Ijajo tudi roditeljski sestanki in drugi načini informiranja staršev.
Organizatorjev seminarjev je bilo več. V sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za šolstvo ter Koordinacijskim odborom
za načrtovanje družine pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije so
omogočili pripravo in izvedbo seminarjev bodisi Rdeči križ
Slovenije, področni Koordinacijski odbori za načrtovanje družine, Zavod SRS za zdravstveno varstvo, Zveza delavskih
univerz in Zveza prijateljev mladine. Od leta 1976 do 1979 je
seminarje, ki so obsegali program od 35 do 113 ur, obiskovalo
skupno 1.148 učiteljev.
2. Usmerjeno izobraževanje
Tudi skupna vzgojnoizobrazbena osnova v usmerjenem
izobraževanju zajema ustrezno vsebino, tako med temeljnimi
smotri kot posebej v okviru vzgojnoizobrazbenih področij samoupravljanje s temelji marksizma ter telesno in zdravstveno področje.
Zavod SRS za zdravstveno varstvo je že organiziral seminarje za učitelje zdravstvene vzgoje v srednjem usmerjenem
izobraževanju.
3. Zvezni svet za načrtovanje družine pri Zvezni konferenci
SZDLJ je organiziral v sodelovanju z republiškimi koordinacijskimi odbori za načrtovanje družine ter strokovnimi in znanstvenimi organizacijami več posvetovanj o vsebini in metodi
vzgoje in izobraževanja za humanizacijo medčloveških razmerij, za svobodno, odgovorno, ter družbeno aktivno starševstvo.
4. V letih 1974 do 1978 so delavske univerze organizirale
seminarje pod naslovoma »Šola za življenje« in »Šola za
starše«.
V teh šolah je dobivala mladina odgovore na vprašanje, ki
so zanjo aktualna - o ljubezni, spolnem življenju, zakonskem
in družinskem življenju, o negativnih pojavih pri mladih ipd.
Mladina se je v teh šolah seznanjala tudi z marksističnim
pojmovanjem morale, zakonskih in družinskih razmerij, načrtovanja družine, družbenega položaja žensk in z drugimi
aktualnimi vprašanji.
Staršem so take šole pomagale uspešno opravljati njihov
del odgovornosti pri vzgoji in pripravi otrok za življenje; s to
obliko želijo delavske univerze tudi pomagati staršem, da bi
laže premostili razvojne težave otrok, jim dajali znanje, ki je
potrebno za uspešno vzgojo in nego otrok.
Želijo pa tudi prispevati k osveščanju staršev o roditeljskih
pravicah in dolžnostih, ki jih imajo kot posamezniki ter kot
delavci in samoupravljalci v samoupravni socialistični družbi,
v kateri na podlagi dela in solidarnosti zagotavljajo potrebne
pogoje za zdrav razvoj otrok.
Sol za življenje je bilo, na primer, samo v šolskem letu
1977/78 116 s 6.560 slušatelji, šol za starše (isto leto) pa 329 s
15.864 slušatelji.
Zveza delavskih univerz je tej dejavnosti posvečala precej
pozornosti s pripravo programov, publikacij ali z organiziranjem seminarjev za delavce delavskih univerz in druge strokovnjake (samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami). Neurejeno financiranje ter nejasno opredeljen in izražen družbeni interes o tovrstnih oblikah izobraževanja pa sta
povzročila nazadovanje te dejavnosti in postopno ukinjanje
oblik izobraževanja staršev in mladine v okviru delavskih
univerz. Kljub temu, da smo razvili druge oblike izobraževanja
staršev in mladine v okviru programa predzakonskega in
družinskega svetovanja, pa bi morali še vedno razvijati tovrstni izobraževalni program tudi v okviru delavskih univerz in
tako razširiti možnosti za uveljavljanje različnih oblik informiranja in izobraževanja mladine in staršem na tem področju.
O tem je treba med nalogami za prihodnja leta razpravljati
in se dogovoriti za boljšo koordinacijo dela na celotnem
vzgojno-izobrazbenem področju in zagotoviti redno financiranje.
5. V prihodnjem obdobju bo treba posebno pozornost posvetiti tudi izobraževanju učiteljev na visokih šolah in fakultetah in jih usposobiti, da bodo lahko tematiko humanizacije
medsebojnih razmerij ter svobodnega odgovornega in družbeno aktivnega starševstva obravnaval kot sestavni del predmetnega področja. V vseh visokošolskih organizacijah bo
potrebno dopolniti študijske programe, s čimer bo omogočeno izobraževanje za življenje in družinske obveznosti na
vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanja.
priloga poročevalca

Prav tako bo treba poskrbeti za ustrezne metodične priročnike za učitelje, da bi obravnavali problematiko s tega vzgojnega področja življenjsko in na čim uspešnejši način. V ta
namen bo treba pripraviti ustrezne tekste za učence pa tudi za
starše, ki bodo poenoteni na skupno dogovorjenih doktrinarnih in idejnih izhodiščih, da bi preprečili neustrezne razlage
pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in zagotovili
upoštevanje novih spoznanj na tem področju.
Vse bolj se kaže tudi potreba po izdelavi ustreznih učnih
sredstev (dia-filmi, filmi, flanelogrami, TV oddaje), ki bi popestrili vzgojnoizobraževalno dejavnost na tem področju.
6. Pomemben nov člen v celovitem vzgojnoizobraževalnem
sistemu in v njegovi vlogi pri razvijanju višje kvalitete medsebojnih odnosov in pomoč pri graditvi zdravih družinskih razmerij pomeni razvoj in delovanje zakonskih svetovalnic.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je v 230.
členu zavezal vse občinske skupnosti socialnega skrbstva, da
morajo v treh letih po uveljavitvi zakona ustanoviti zakonske
svetovalnice.
Akcija za ustanovitev zakonskih svetovalnic se je pričela že
takoj po sprejetju zakona.
- V ta namen je bilo usposobljenih okoli 240 strokovnih
delavcev različnih profilov (podiplomski študij na Medicinski
fakulteti in Višji šoii za socialne delavce).
- V dopolnilno usposabljanje je bilo vključenih tudi okoli
80 svetovalcev za izvajanje informativnega svetovanja (prvi
stik).
- Organiziranih je bilo vrsto posvetov s strokovnimi delavci, izvajalci svetovalnega programa, organizatorji, z matičnimi službami in referenti za osebna stanja.
- Natisnjena je bila posebna zloženka za vse svetovance o
vlogi in pomenu svetovalnega dela ter o nalogah zakonskih
svetovalnic.
- natisnjen je strokovni priročnik za izvajalce svetovalnega
programa.
- Vse občinske skupnosti socialnega skrbstva so sprejele
potrebne sklepe in akte za delo zakonskih svetovalnic in
pravilnik o izvajanju spravnih poskusov.
- Ustanovljena je bila komisija za spremljanje in usmerjanje dela zakonskih svetovalnic (Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in Skupnost socialnega skrbstva
Slovenije).
- Sprejet je bil pravilnik o delu zakonskih svetovalnic in o
predzakonskem svetovanju, s katerim je bilo zakonsko določilo o ustanovitvi zakonskih svetovalnic podrobneje operacionalizirano (Ur. list SRS, št. 18/79).
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije je izdala v obliki
zloženke kratko besedilo, ki vabi bodoče zakonce in starše k
obisku zakonske svetovalnice. V besedilu je poudarjen skupni
interes tako bodočih zakoncev kot družbene skupnosti za
varnost in zdravje družine, Zakonsko svetovanje je namenjeno obveščanju tako bodočih zakoncev, kot tistih, ki že
živijo v družinski skupnosti o tem, kakšno korist lahko pričakujejo od obiska svetovalnice odvisno od vprašanj, o katerih
bi se radi posvetovali s posebej za to usposobljenimi strokovnimi delavci:
Naloga sociologov in socialnih delavcev je seznaniti udeležence s tem, kako zadovoljujemo potrebe družine z dejavnostjo staršev v organizacijah združenega dela, krajevnih
skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih; z možnostmi in pogoji za zdravstveno varstvo, vzgojo in izobraževanje, urejanje stanovanjskih vprašanj in vprašanj otroškega
varstva in z delovanjem drugih družbenih organizacij, ki so
pomembne za družino,
Naloga zdravnikov je, da odgovorijo na vprašanja v zvezi s
spočetjem, nosečnostjo, porodom, kontracepcijo, neplodnostjo, genetiko in drugih specifičnih medicinskih področij
načrtovanja družine ter zdravstvenega varstva mater in otrok.
Naloga psihologov in pedagogov je, da opozorijo na značilnosti in navade, ki so pomembne za skupno življenje, sposobnostmi prilagajanja, sprejemanja konfliktov kot sestavnega
dela življenja in reševanja vprašanj v družini, pa tudi na želje,
odgovornosti in dolžnosti staršev, o otrokovem razvoju, njegovih čustvenih in drugih potrebah, o pomembnosti dobrih
družinskih odnosov, posledicah neustrezne vzgoje in podobno.
Za seznanitev z določili Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter drugimi pravnimi vprašanji, ki so po5

membna za začetek zakonske skupnosti, za skupnost, ki se
znajde v težavah in za odnose staršev in otrok, pa so zadolženi pravniki.
Na podlagi odgovorov na vprašalnik Republiškega komiteja
za zdravstveno in socialno varstvo leta 1981 (odgovorilo je 58
občin) lahko v zvezi z izvajanjem oosameznih oblik svetovanja
ugotovimo naslednje:
V vseh občinah se svetovanje izvaja. Zakonske svetovalnice
dolujejo kot posebne enote v okviru centrov za socialno delo,
ponekod pa v okviru strokovne službe skupnosti.
Predzakonsko svetovanje se v skladu s pravilnikom izvaja
bodisi v minimalnem obsegu »prvi stik« ali »informativno
predzakonsko svetovanje« bodisi kot širše svetovanje. Krajšo
obliko izvajajo v vseh občinah dodatno usposobljeni socialni
delavci, v nekaterih pa sodelujejo tudi psihologi.
Pri izvajanju širšega predzakonskega svetovanja v pretežni
večini občin sodeluje ožji strokovni team, ki ga sestavljajo
zdravnik, psiholog (oziroma pedagog) in socialni delavec, v
sedmih občinah zraven teh sodeluje še pravnik.
Večinoma je urnik določen vnaprej, vendar pa so svetovalci,
če je potrebno, na razpolago tudi izven za to določenega
časa.
Glede uspeha pri motiviranju udeležencev za obisk širšega
predzakonskega svetovanja, so rezultati po občinah različni.
Približno polovica občin navaja, da se okoli 60-80 odstotkov
tistih, ki so se udeležili informativnega svetovanja, udeleži še
širšega svetovanja. V ostalih občinah pa je ta odstotek nižji.
Odnos udeležencev do širšega svetovanja je v vseh občinah
pozitiven. Tistih, ki imajo izrazito odklonilen odnos do svetovanja, je izredno malo,
S posebnimi težavami se v občinah pri izvajanju svetovanja
zdomcem in invalidom ne srečujejo. Zdomci (majhno število)
se udeležujejo navadno le informativnega svetovanja, ker so
doma le kratek čas.
V vseh občinah se pri informativnem svetovanju srečujejo
tudi s svetovanci iz drugih, zlasti sosednih krajev, vendar pa
število le-teh v večini občin ni veliko. V glavnem gre za
primere, kjer je eden izmed bodočih zakoncev iz druge občine. V ljubljanskih občinah je pa, nasprotno, udeležba iz
drugih krajev precejšnja (gre za osebe, ki imajo stalno bivališče v drugih krajih, začasno pa v Ljubljani).
Med njimi so tudi občani iz drugih republik. Zanje in za
pripadnike narodnostnih manjšin je Skupnost socialnega
skrbstva Slovenije poskrbela za prevode besedila »zloženke«.
To je komaj prvi korak, ki naj poveča dostopnost in razumljivost predzakonskega svetovanja pripadnikom drugih narodov, narodnosti in manjšin, ki sklepajo zakonsko zvezo v
Sloveniji.
V zvezi z izvajanjem predzakonskega svetovanja je Ustavno
sodišče SRS na pobudo občanke 17. aprila 1980 uvedlo
postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 15. člena in
prvega odstavka 26. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. (»Pred sklenitvijo zakonske zveze morata
osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, obiskati zakonsko svetovalnico« in «V prijavi izjavita osebi... ter predložita
potrdilo, da sta obiskala zakonsko svetovalnico...«). 24. februarja 1981 je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
Vzporedno s pripravami na izvajanje predzakonskega svetovanja so v občinah potekale tudi priprave na zakonsko
svetovanje - kot pomoč zakoncem pri reševanju njihovih
medsebojnih razmerij in njihovih razmerij do otrok v že oblikovani življenjski ali družinski skupnosti.
Ljudje to pomoč potrebujejo in iščejo. Potrebe po svetovanju, tako zakoncem zaradi njihovih medsebojnih odnosov, kot
tudi zaradi težav z vzgojo otrok itd., naraščajo. Zakonsko
svetovanje, ki je bilo v začetnih pripravah na svetovalno delov
občinskih skupnostih socialnega skrbstva nekoliko zapostavljeno na račun predzakonskega svetovanja, bo treba v sedanjem času pospešeno razvijati.
Za nadaljnji vsebinski, organizacijski in kadrovski razvoj
predzakonskega in zakonskega svetovanje je Zavod za zdravstveno varstvo SRS v svojem okviru oblikoval novo organizacijsko enoto. Njen program in dejavnost se vsebinsko in
finančno navezuje na skupno komisijo skupnosti socialnega
skrbstva in Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo Slovenije.
Nesporno je dejstvo, da imamo razvejan informativno svetovalni program, ki ga uresničujemo na različnih ravneh in v
različnih organizacijskih okvirih (šole, zakonske svetovalnice,
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delavske univerze, zdravstvene organizacije, družbene organizacije, javna občila itd.). Z ustanovitvijo zakonskih svetovalnic smo sklenili krog organizacijskih pogojev za izvajanje
celovitega in ustreznega informacijsko svetovalnega programa na področju humanizacije odnosov med ljudmi in za
ustrezno pomoč pri oblikovanju zakonskih, življenjskih in
družinskih skupnosti. S programom, ki ga izvajamo v okviru
zakonskih svetovalnic, smo začeli celoviteje uresničevati obveznost družbene skupnosti, ki mora zagotoviti ob socialni
varnosti in zdravstveni pomoči tudi potrebno izobrazbo, da se
bo človek svobodno odločal o rojstvu otrok in oblikovanju
družine.
Vendar pa nas čaka na tem še veliko zahtevnega dela, da
bomo dokončno oblikovali med seboj logično povezane svetovalne programe in da bomo v vseh okoljih dosegli ustrezno
kvalitetno raven informativno svetovalnega dela.
IV. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Uresničevanje pravic do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok v smislu zakona O zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju te pravice, se v okviru zdravstvenega varstva prebivalstva
vključuje kot sestavni del programa zdravstvene dejavnosti za
žene, za otroke in za mladino. Vsi elementi sodobnega načrtovanja družine z zdravstveno vzgojo, svetovanjem za sodobno kontracepcijo, v zvezi s prekinitvijo nosečnosti ter
sterilizacijo in obravnavo zmanjšane plodnosti, so vključeni v
načrtno, sistematično in splošno dostopno dispanzersko dejavnost (dispanzerji v vseh občinah). Zdravstvene usluge za te
namene pa so skladno z doktrino o etapni delitvi dela dostopne tudi na ravni bolnišnične in ambulantno-specialistične
ter univerzitetno-klinične obravnave.
Zaradi velikega preventivnega vpliva, ki ga ima sodobno
načrtovanje družine na zdravje v človekovi reprodukciji in s
tem tudi na zdravje otrok in mladine, je tudi svetovna zdravstvena organizacija v obdobju zadnjih petnajst let temu posvetila veliko pozornost. V naš sistem socializirane medicine,
kjer je zdravstveno varstvo matere in otroka posebej opredeljeno in dobro organizirano, se je načrtovanje družine idealno
vključevalo, in sicer predvsem zaradi naprednih načel, ki so
prevladovala in zaradi velike družbene podpore.
Socialno-medicinske naloge v zvezi s tem so predmet vseh
organiziranih podiplomskih študijev za zdravnike in tudi sestavni del pouka na srednji, višji in visoki stopnji do podiplomskega izobraževanja zdravstvenih delavcev. Podlaga za pouk
in diplomsko izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev so številna domača raziskovanja s področja somatske medicine in
epidemiologije. Za enotna diktirana stališča in metode dela
sta se posebej zavzemala, in sicer od leta 1960 dalje Inštitut za
načrtovanje družine pri Ginekološki kliniki ter Služba za
zdravstveno varstvo žena in otrok v Zavodu SRS za zdravstveno varstvo. Obe ustanovi sta se tudi aktivno vključevali v
priprave za spreminjanje zakonodaje, v priprave na predzakonsko svetovanje ter za vključevanje zdravstvene vzgoje kot
posebnega predmeta v srednje usmerjeno izobraževanje.
Program zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine je
preventivno usmerjen in daje celotnim skupinam prebivalstva
pomoč v skrbi za njihovo družinsko zdravje. Ob dobri organizaciji dispanzerjev in posvetovalnic, ki zagotavlja široko dostopnost po vseh občinah, je mogoče pričakovati stalno
izboljšanje zdravstvenega stanja celih generacij otrok in mladine, bodočih staršev. Dolgoročno to pomeni boljše zdravstveno stanje prebivalstva v celoti.
V nadaljnjem razvoju te dejavnosti je potrebno dvigniti
kvaliteto storitev in zagotoviti enakomernejšo porazdelitev
ustreznih kadrovskih in prostorskih razmer po vseh občinah.
Na tem mestu naj opozorimo, da je na podlagi demografskih pokazateljev o pričakovani življenjski dobi mogoče sklepati, da za moški del prebivalstva s preventivnim zdravstvenim
varstvom nismo učinkoviti. Življenjsko pričakovanje pri moških se ne podaljšuje; za ženske pa stalno narašča.
Naloge socialne medicine pri tem je, da stalno spremlja
izvajanje načrtovanega programa dejavnosti ter s pomočjo
izbranih indikatorjev ocenjuje, ali in kako zastavljene cilje
dosegamo.
Nekatere ugotovitve:
1. Predzakonsko svetovanje vključuje veliko število zdravnikov, ki v vse večji meri usmerjajo mlade pare k svetovanju v
zvezi z načrtovanjem družine, genetike ali slabo plodnostjo v
priloga poročevalca
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ustrezne zdravstvene ustanove, predvsem v lokalni dispanzer
za žene.
,
2. Svetovanje v zvezi s preprečevanjem nezaželene nosečnosti
Rast števila uslug v zvezi s kontracepcijo v dispanzerjih za
žene se v zadnjih letih umirja. Starostna struktura obiskovalk
se spreminja v korist mlajše skupine - do 19 let, s tem da so
zunaj evidence storitve nekaterih dispanzerjev za šolske
otroke in mladino, ki to dejavnost že vključujejo v redne
programe dela.
Poraba oralne hormonske kontracepcije (pilule) se po letu
1976 zmanjšuje. Tega leta je to zaščito uporabljalo okrog
16%, leta21981 pa le še slabih 12% žena v starostni skupini
15-44 let.
3. Umetna prekinitev nosečnosti je po letu 1974 v porastu.
Od okrog 9000 primerov letno, ki smo jih beležili v obdobju
1969-1974, je število narastlo na 19000 v letu 1981. Na 1000
živorojenih je bilo v opazovanem petletnem obdobju okrog
310 prekinitev, leta 1981 pa jih je okrog 700/1000 živorojenih?
Posebno velik porast prekinitev nosečnosti opažamo v starostni skupini do 19 let, kar je bilo tudi pričakovati ob lažji
dostopnosti tega na podlagi novih predpisov. Tako imamo
leta 1979 v starosti 15-19 let 23 splavov na 1000 žena. Značilno
za skupino mladoletnic je pa, da vzporedno z naraščanjem
prekinitev nosečnosti ugotavljamo zniževanje števila porodov.
Praktično vse prekinitve (98%) se opravi do 10. tedna nosečnosti, kar je z zdravstvenega vidika optimalno,4 saj je v tem
času najmanj možnih komplikacijzaradi posega. To je posledica novega predpisa.
Očitno so se v preteklih letih pojavili razlogi, ki so bolj
navajali ljudi k prekinitvi nosečnosti, bolj kot k sodobnemu
preprečevanju s kontracepcijo.
To pomeni, da je za uporabo kontracepcije več ovir za
uporabo prekinitve nosečnosti. V tem obdobju ne gre več za
vprašanja ali je moderna kontracepcija za prebivalstvo sprejemljiva ali ne. Prebivalstvo jo je pri nas sprejelo in zdravstvene usluge za te namene so relativno široko dostopne po
občinah, čeprav ne v vseh okoljih enako. V ocenjevanju slabe
uspešnosti te preventivne zdravstvene dejavnosti pa moramo
upoštevati relativno pomanjkanje ustreznih sredstev za kontracepcijo, ki se občasno pojavlja tako glede količin in glede
asortimentov. Dalje vemo, da se je bistveno spremenila strokovna doktrina glede uporabe oralne, hormonske kontracepcije in sicer v tem, da se omejuje predpisovanje predvsem pri
mlajših skupinah in pri starejših nad 35 let. Poleg teh objektivnih razmer pa imamo na tem področju zdravstvene dejavnosti
še izrazito velik vpliv osebnega odnosa posameznikov. Na
motivacijo za uporabo sodobne kontracepcije v veliki meri
vplivajo številni poljudni teksti, ki so včasih pisani tako, da
odvračajo ljudi od kontracepcije in ustvarjajo celo pravi preplah. Tu mislimo predvsem na slepo prenašanje vesti o nevarnosti pilule iz tujine, kjer uporaba ni pod zdravniško kontrolo
tako kot pri nas in na odklonilno stališče posameznikov-tudi
zdravnikov - ki vplivajo na mnenje in stališča širšega okolja.
Tudi odnos do umetne prekinitve nosečnosti se je zelo
spremenil. Manj je strahu pred telesnimi komplikacijami in
manj je psihičnih obremenitev glede tega posega tako med
zdravstvenimi delavci kot tudi med prebivalstvom. Za to obstojajo tudi stvafni razlogi, saj se je bistveno spremenila
tehnika operacije in tudi dostopnost do legalnega, strokovno
neoporečno opravljenega splava je za vse prebivalstvo skoraj
popolna.
Na podlagi podatkov o porodih, o splavih in uporabi sodobne kontracepcije za obdobje 1974-1981 lahko sklepamo,
da naše prebivalstvo načrtuje rojstva in sicer v vse večji meri z
zgodnjo prekinitvijo nosečnosti In v manjši meri z uporabo
sodobne kontracepcije v primerjavi z desetletjem pred tem.
'2 Podobni trendi so prisotni tudi v nekaterih evropskih državah: ltall|a od 4%
leta 1976 na 3% leta 1980, Velika Brltanl|a od 20% leta 1974 na 16% leta 1980,
Nizozemska
od 40% v letu 1974 na 28% leto 1980, Finska od 12% na 10%
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Obseg prekinitev nosečnosti v nekaterih republikah: SR Hrvatska lota 1979
700/1000 živorojenih (narašča), SR Srbija brez AP Kosova (ocena - nepopolni
podatki) 2000/1000 žlvoro|enlh, SR BIH 1000 na 1000 ilvoro|enlh. Za evropske
države nI novejših podatkov: Nemška demokratična republika 420/1000 leta
1977, Bolgarl|a 860/1000 leta 1976, Madžarska 510 na 1000 lete 1976, C88R
300/1000
leta 1976
4
Letno Je bilo v obdobju 1960-196S okoli 10 smrtnih primerov zeradl Ilegalnega
splava. Po letu 1974 pa takih primerov praktično nI.
priloga poročevalca

Verjetno je tudi res, da je v zadnjem obdobju boljša evidenca
o prekinitvah nosečnosti.
4. Zdravstveni nadzor v času nosečnosti
Ocenjujemo, da se le kakih 2% nosečnic ne poslužuje
rednih zdravstvenih pregledov in da je še okrog 40% nosečnic, ki prihajajo na pregled relativno pozno - po prvem tromesečju.
Materinska šola in šola za očete kot zdravstvenovzgojni
program dispanzerjev za žene se je posebno v letih 1978-1980
začel močno širiti, vendar še vedno ni dostopen v vseh občinah.
■ Ta del programa postaja v sedanjih razmerah vse bolj odločilen glede na to, da moramo doseči čim boljši izid nosečnosti
za vse matere in za novorojence. V razmerah zelo nizke
smrtnosti dojenčkov (14/1000 živorojenih) je naša naloga
preprečiti in odpraviti vse zane škodljive vplive na zdrav razvoj
ploda od spočetja dalje in ob porodu. Le tako lahko omejujemo naraščanje ob rojstvu prizadetih prvorojencev, ki bi
sicer iz tega sledilo (bodoči invalidi). Podatki kažejo, da v
osnovni mreži dispanzerjev za žene stalno raste število bolj
kvalificiranih zdravstvenih delavcev: višjih medicinskih sester
in ginekologov. Vse bolj pomembni postajajo patronažni obiski ogroženih nosečnic na njihovem domu, saj so socialni
faktorji v ospredju pri vseh bistvenih zdravstvenih problemih
(prezgodnji porod, primeri slabega izida nosečnosti, mladoletne porodnice). Prav tako pa je za te cilje pomembno delovanje organizirane medicine dela.
Značilno za naše nosečnice je, da so praviloma mlade (10%
do 19 let, 45% od 20-24 let in le 6% nad 35 let starosti) in da
so praktično vse zaposlene (85%).
5. Zdravstveno varstvo ob porodu oziroma ob rojstvu.
Zdravstveno varstvo ob porodu je organizirano v porodnišnicah, kjer rodi 99% vseh porodnic pod vodstvom specialistov
ginekologov in ob sodelovanju specializiranih pediatrov neonatologov. Tu smo dosegli v zadnjih petih letih velik strokovni
napredek, kar je skladno z našimi razmerami in nalogami, ki iz
teh izhajajo.
Kot posledico načrtnega in stalnega strokovnega razvoja v
osnovni mreži kot tudi na porodniških oddelkih v obdobju
zadnjih pet let ugotavljamo sledeče:
- nadaljnje počasno upadanje obrojstvene smrtnosti (novorojencev in mrtvorojenih),
- delež popolnoma zdravih novorojencev se povečuje
(47% leta 1974 in 63% leta 1980),
- ne narašča delež prezgodnjih porodov, ki znaša zadnjih
deset let okrog 6% od vseh živorojenih, kljub naraščanju
splavov in veliki zaposlenosti žena.
6. Zdravstveno varstvo otrok
Po odpustu iz porodnišnice obišče patronažna služba vse
družine z materami in novorojenci s ciljem, da strokovno
pomaga pri prilagoditvi obeh na domače okolje. Ta dejavnost
je izrednega zdravstvenega pomena za vse družinsko okolje
ne glede na njihove socialne in zdravstvene razmere. Po vseh
občinah ima že veliko tradicijo in jo ljudje radi sprejemajo.
Težko je izmeriti doprinos, ki jo ima ta specifična zdravstvena
dejavnost za neposredno pomoč družini v skrbi za lastno
zdravje, saj se preko patronaže uvajajo vedno novi elementi iz
programa zdravstvenega varstva: načrtovanje družine, zgodnje odkrivanje razvojnih motenj otrok, družinsko varstvo (najprej nadzor' privatnega, kasneje družbeno organiziranega
ipd.).
Zdravstveni nadzor dojenčkov se nadaljuje z obiskom posvetovalnice, v otroškem dispanzerju. Po programu zdravnik
pregleda vsakega dojenčka ob »mejnikih razvoja« v. 1, 3, 6, 9
in 12 mesecu starosti, izvaja predpisano cepljenje ob sočasnem programu zdravstvene vzgoje, ki teče individualno ali v
malih skupinah. Temu sledijo sistematični pregledi triletnih
otrok in imajo za cilj, da ugotovijo posebnosti zdravstvenega
stanja posameznega otroka in cele generacije v določenem
kraju. To je istočasno tudi priprava otrok za vstop v otroški
kolektiv.
Omenjeni programi se še ne izvajajo v vseh občinah enako
intenzivno, vendar število zdravstvenih delavcev v otroških
dispanzerjih še vedno počasi narašča in prav tako tudi njihova
strokovna usposobljenost.
Z večanjem števila otrok v otroških kolektivih so se dispanzerji za otroke vse bolj vključevali v zdravstveni nadzor na
območju, kar štejemo med zelo pomembne preventivne na7

loge. Danes že velik del svojega časa dispanzerji namenjajo
tej problematiki, ki je zelo kompleksna (prehrana, režim, infekti, odsotnost z dela zaradi varstva ipd.).
Posebej moramo omeniti, da v zdravstvenem varstvu dojenčkov in malih otrok močno rastejo tudi potrebe staršev po
kurativni dejavnosti. To marsikje resno ogroža izvajanje načrtovane preventive.
Zboljšanje delovnih pogojev (prostor, kadri) namreč ne
uspeva dohajati vedno večjih potreb okolja po dobrem zdravstvenem varstvu otrok. V veliko pomoč staršem in dispanzerjem je pri tem delu priročnik Zveze prijateljev mladine »Naš
malček«, ki ga prejmejo ob porodu matere skoraj v vseh naših
občinah in tudi priročnik Skupnosti otroškega varstva o negi
dojenčka, ki je sestavni del standardnega paketa.
V. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Od leta 1972 do 1981 (Zakon o stanovanjskem gospodarstvu) so bile mlade družine deležne posebne družbene pomoči pri urejanju stanovanjskih pogojev. Mladim družinam so
stanovanja dodeljevale samoupravne stanovanjske skupnosti
občin pod pogoji, določenimi v pravilnikih za dodeljevanje
stanovanj, zgrajenih s sredstvi solidarnostnega sklada. Stanovanja so jim bila dana v uporabo za določen čas, in sicer od 5
do 8 let.
Po podatkih Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je bilo
od leta 1973 do 1980 solidarnostno stanovanje pod temi
pogoji dodeljeno skupno 3873 mladim družinam.
Solidarnostna stanovanja so se dodeljevala mladim družinam med drugim pod naslednjimi pogoji:
- da mlada družina namensko varčuje za stanovanje,
- da predloži izjavo OZD, v kateri je v delovnem razmerju,
da bo skupno z upravičencem rešila njegovo stanovanjsko
vprašanje v določenem roku.
Mlade družine, ki jim je bilo dodeljeno solidarnostno stanovanje v prvih letih po uveljavitvi solidarnostnega reševanja
stanovanjskih vprašanj za dobo 5 let, bi že morale stanovanja
'izprazniti in jih predati samoupravni stanovanjski skupnosti.
Taki primeri so v praksi redki, pretežna večina teh družin se še
vedno nahaja v solidarnostnih stanovanjih, zato se že tudi
pojavljajo spori pred sodišči združenega dela, kjer je vloženih
že približno 100 zahtev za izpraznitev teh stanovanj.
O urejanju tega vprašanja je aprila 1982 razpravljal Republiški svet za vprašanja družbene ureditve na podlagi njegovih
mnenj in stališč pa 7. 6. 1982 še Komisija za usklajevanje
programov socialnega varstva Skupnosti socialnega varstva
Slovenije. Kratko povzeta so sprejeta stališča taka.
Od vseh, ki so obveznosti sprejeli, zahtevamo, da jih izpolnijo. Večiha prizadetih mora problem rešiti takoj oziroma v
enem letu, v izjemnih primerih pa se rok lahko podaljša,
vendar največ za tri leta.
Sprejete rešitve v občinskih stanovanjskih skupnostih ne
smejo v nobenem primeru zmanjšati obstoječega števila solidarnostnih stanovanj, zato naj bi bil odkup stanovanja izjemna rešitev, cena stanovanja v tem primeru pa takšna, da
zagotavlja nakup nadomestnega stanovanja.
V prihodnje naj se solidarnostna stanovanja dodeljujejo
hkrati s sklenitvijo varčevalne pogodbe za nakup novega
stanovanja, pri čemer je treba zagotoviti spremljanje uresničevanja te pogodbe. Novi zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 3/81) ne obravnava več mladih družin kot
posebno socialno kategorijo, ki bi imela pravico dobiti solidarnostno stanovanje. Za pridobitev družbenega stanovanja
veljajo za njo enaki splošni pogoji, kot za vse delovne ljudi in
občane.
Med tem so že v okviru javne razprave pred sprejetjem
sedanjega zakona o stanovanjskem gospodarstvu - postala
bolj jasna stališča, da je za mlade delavce že ob vstopu v
združeno delo varčevanje za pridobitev stanovanja v skladu s
splošnimi pogoji del načrta za lastno samostojno prihodnost,
ki vključuje tudi družine. K temu pa naj bi v splošnem družbenem interesu mlade delavce OZD bolj spodbujale.
VI. DRUŽBENO VARSTVO OTROK
1. V obdobju po letu 1974 jo bil uresničen velik razvoj
družbenega varstva otrok. Po zakonu o delovnih razmerjih
imajo v Sloveniji zaposlene žene med nosečnostjo in po
porodu pravico do nepretrganega porodniškega dopusta 105
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dni, po preteku tega pa imajo pravico do porodniškega dopusta 141 dni ali delati 21 ur na teden, tako da delajo praviloma 4
ure na dan do dvanajstega meseca otrokove starosti.
Po podatkih Skupnosti otroškega varstva Slovenije je v letu
1981 koristilo porodniški dopust 27.000 zaposlenih mater, 59
očetov ter 13 drugih oseb. Daljši porodniški dopust pa je
koristilo v tem letu 279 mater, 3 očetje in 1 druga oseba.
2. V samoupravnem sporazumu o temeljih planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji 1981-1985 so se delavci in
delovni ljudje zavezali, da bodo v tem obdobju zagotovili
dogovorjeni obseg porodnega varstva tudi kmetijskim proizvajalkam:
»Če združeni kmetje v Skupnosti otroškega varstva sklenejo sporazum o pravicah in obveznostih ter zagotavljanju
sredstev, bodo tudi združene kmetice prejemale denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta. Pogoje, obseg in
višino nadomestila bo določal sporazum« (12. člen sporazuma).
Doslej je k sporazumu pristopilo 24 zadrug oziroma drugih
organizacij, v katerih kmetje združujejo delo, sredstva oziroma zemljišča. Ker je sporazum odprtega tipa, omogoča tudi
kasnejši pristop, zato lahko pričakujemo, da bo do konca tega
leta pristopila k sporazumu večina kmetijskih zadrug in organizacij, ki združujejo kmete.
3. Pomoč pri opremi novorejenca (zavitek)
je zagotovljena vsakemu otroku. Ta je med oblikami negotovinskih pomoči uspešno prestala preizkušnjo. Iz ankete, ki
je bila izvedena med starši izhaja, da vsi izdelki, ki so uvrščeni
v zavitek, ustrezajo svojemu namenu. Ker so to le najnujnejši
kvalitetni izdelki, ki jih novorojenček potrebuje, ima zavitek
tudi vzgojno funkcijo, saj mlade starše usmerja k racionalni
porabi. Od 1 /7-1979, ko je bil zavitek za opremo novorojenčka
uveden, pa do 30/6-1982, je to obliko pomoči prejelo 86.263
otrok.
4. Organizirano dnevno varstvo otrok je pomemben vidik pri
načrtovanju družine, zlasti še pri odločanju staršev za rojstvo
drugega ali več otrok.
Skupnost otroškega varstva ocenjuje, da je po stanju 31/121981 od vseh otrok v starosti od 8. meseca do 6,5 let zajetih v
vzgojnovarstvene organizacije in družinsko varstvo 41,2%, od
vseh otrok v starosti od 8 meseca do 3 let je odstotek zajetja
nižji in je le 17,8%, medtem ko je otrok v starosti 3 let do 6,5
let zajetih v vzgojnovarstvene organizacije 57%. Celoletno
malo šolo obiskuje 62% otrok pred vstopom v osnovno šolo,
ostali pa skrajšane programe v obsegu najmanj 120 ur.
Ob upoštevanju obstoječih prostorskih normativov razpolagamo s 61.792 mest v vzgojnovarstvenih organizacijah. V
vzgojno-varstvenih organizacijah pa je vključenih 71.784
otrok (16% prekoračitev), kar pomeni, da je akcija za smoternejše koriščenje kapacitet v vzgojnovarstvenih organizacijah
imela ustrezne rezultate.
Od vseh otrok v starosti od 8. meseca do 6,5 let je evidentirano odklonjenih 10.480 otrok ali 5,7%, potrebnih vzgoje in
varstva v vzgojnovarstvenih organizacijah pa je še 30.129
otrok ali 16,4%.
V vzgojnovarstvenih organizacijah je bilo v preteklem letu
99% otrok zaposlenih staršev. 87% otrok je imelo zaposlena
oba starša, samo očeta 3% otrok in samo mater 1% otrok.
Med otroci, vključenimi v vzgojnovarstvene organizacije, je
8% otrok, ki živijo samo z materjo in je ta edina hranilka
družine, in 0,4% otrok, ki živijo samo z očetom in je ta edini
hranilec družine.
Po strokovni izobrazbi ali kvalifikaciji staršev so v vzgojnovarstvenih organizacijah na prvem mestu otroci, katerih starši
so kvalificirani delavci (26%), sledijo otorci staršev s srednjo
izobrazbo (25%) itd., najmanj pa je vključenih otrok zasebnih
kmetovalcev (1%).
V tem obdobju so se razvijali tudi drugi vzgojni programi za
otroke, ki niso v vzgojnovarstvenih organizacijah, katerih se
udeležujejo vedno več otrok, kajti starši teh otrok vedno bolj
spoznavajo izreden pomen predšolske vzgoje. Možnost vključitve otroka v vzgojni program, tudi če ni v vzgojnovarstveni
organizaciji, deloma znižuje šolske obveznosti s sedem na
šest let in pol, ima za posledico znižanje števila odklonjenih
otrok za sprejem v vzgojnovarstveno organizacijo skoraj za
eno tretjino (v letu 1980 - 15.170 na 10.480 v letu 1981).
Narašča tudi vključevanje otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju. Ocenjujejo, da bi z vključitvijo 1000 otrok v
priloga poročevalca

vzgojriovarstvene organizacije v glavnem pokrili potrebe teh
otrok v Sloveniji.
V letu 1981 je bilo v 35 razvojnih oddelkov v vzgojnovarstvene organizacije vključeno 205 otrok, v rednih oddelkih
vzgojnovarstvenih organizacij 183 razvojno motenih otrok,
okrog 100 otrok pa je bilo v 19 predšolskih oddelkih v zavodih
za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju.
5. V zadnjih letih se je zaradi pomanjkanja mest v vzgojnovarstvenih organizacijah razvijalo varstvo otrok v varstvenih
družinah. V letu 1976 so začele skupnosti otroškega varstva
skupaj z vzgojnovarstvenimi organizacijami uvajati varstvo
otrok v starosti od 8 mesecev do 3 let na domovih varuhinj. To
obliko varstva so uvajali predvsem v večjih industrijskih središčih zaradi izrednega pomanjkanja mest za dojenčke in
otroke do 3 let. Ker so v praksi že obstajale različne oblike
varstva na domu, so skupnosti otroškega varstva želele to
varstvo organizirati in ga družbeno nadzorovati, varuhinjam
pa zagotoviti določen družbeni status, ki ga pridobijo z delom
v delovnem razmerju. V letu 1981 je bilo vključenih v družinsko varstvo 1.101 otrok. Ker tudi v sedanjem srednjeročnem
obdobju ni mogoče pričakovati večjih vlaganj v izgradnjo
novih mest v vzgojnovarstvenih organizacijah, bo treba še
intenzivneje iskati nove, cenejše in racionalnejše oblike varstva otrok. Velike možnosti obstajajo še vedno prav pri načrtnem organiziranju in razširjanju varstva otrok v varstvenih
družinah, zlasti za otroke do 3. leta starosti. Ta oblika varstva
je še zlasti primerna za otroke, ki se težje prilagajajo večji
skupini v vzgojnovarstveni organizaciji in pogosteje obolevajo. Prizadevanja morajo teči v smeri iskanja in pridobivanja
novih družinskih varuhinj ter prosvetljevanju varuhinj v drugih
družinah, ki niso vključene v sistem vzgojnovarstvenih organizacij. S tem bo preprečeno neorganizirano varstvo otrok ter
zagotovljena možnost zdravstveno higienskega nadzora te
oblike varstva otrok. Iskati bo treba tudi druge racionalne
oblike varstva, tako v okviru organizacij združenega dela kot v
okviru krajevnih skupnosti, s sodelovanjem staršev, mladine
in drugih ter s ciljem: zagotoviti varstvo vsem otrokom zaposlenih staršev ter družbeno usmerjeno vzgojo vsem predšolskim otrokom neglede na socialni položaj družine.
6. Odprto je vprašanje, kako zmanjšati odsotnost z dela
zaradi obolelosti otrok (v Ljubljani je bilo v letu 1980 na 100
otrok v starosti do 3 let 4932 obiskov zdravnika).
Rešitve je iskati sporazumno med zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi otroškega varstva. O tem je že razpravljala III. konferenca Zveze sindikatov Slovenije.
O teh vprašanjih kot tudi o ostalih problemih s področja
družbenega varstva otrok je tekla razprava na posvetih, ki sta
jih v preteklem letu v občinah organizirala Svet za vprašanja
družbenoekonomskega in političnega položaja žensk ter Svet
za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu RK SZDL
Slovenije skupaj z Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije.
7. V razpravi je bil dan poseben poudarek tudi vprašanjem v
zvezi s ceno vzgojnovarstvenih storitev, posebno še zato, ker
so v nekaterih, sicer izključno podeželskih občinah (11) ugotovili, da so starši zaradi visoke cene iz vzgojnovarstvenih
organizacij izpisali okrog 150 otrok, poleg tega pa so pri
odpiranju novih vzgojnovarstvenih enot zapazili, da iz istega
razloga starši niso vključili že prijavljenih otrok.
Ko so organi Skupnosti otroškega varstva Slovenije obravnavali problematiko na področju vzgoje in varstva predšolskih
otrok so ugotovili, da je potrebno sprejeti take ukrepe, ki
bodo zagotovili smotrno porabo vseh sredstev. Ugotovili so,
da še denarne pomoči otrokom prepočasi preoblikujejo v
funkcionalne oblike pomoči in da predšolska vzgoja ni zagotovljena vsem otrokom. Sprejete so bile usmeritve, ki zahtevajo tako prestrukturiranje programov občinskih skupnosti
otroškega varstva, da bo ob enaki obremenitvi združenega
dela zagotovljena predšolska vzgoja vsem nad 3 leta starim
otrokom ter varstvo vsem otrokom, ki varstvo potrebujejo. Ob
prispevku staršev za varstvo in prehrano otrok, je potrebno
upoštevati dejanski socialni položaj družine, ter sredstva namenjena za socialne korektive smotrno uporabljati za to funkcionalno obliko pomoči otrokom.
8. V letu 1981 stanje 30. 6. je v Sloveniji prejemalo denarno
pomoč 109.958 družin z 244.112 otroki. Povečano denarno
pomoč je prejemalo 19.571 otrok z edinim hranilcem ter 3.375
priloga poročevalca

težje telesno ali duševno prizadetih otrok. Solidarnostno zagotovljena višina denarne pomoči otrokom znaša v letu 1982 v
skladu z dohodkovnimi pogoji 450.850 oziroma 1.200 din
mesečno. Otrokom, ki imajo enega hranilca, in tistim, ki so
telesno ali duševno prizadeti, se poviša za 200 oziroma 400
din.
Višine denarnih pomoči v posamezni občini nekoliko odstopajo od višin, ki so sprejete za zagotovljeni program. Pri
odločanju o dodeljevanju pomoči otrokom pa se upošteva
dejanski socialni položaj družine z otroki in se tudi v okviru
domicilne socialne zaščite dodeli pomoč v denarju ali funkcionalni obliki. Tako je v letu 1982 prejemalo tako pomoč
1.221 otrok v denarju in 305 otrok v funkcionalni obliki.
Avtomatizmi pri dodeljevanju socialne pomoči se počasi opuščajo. Z ugotavljanjem dejanskega socialnega položaja družine se število upravičencev zmanjšuje, sredstva pa razporedijo tako, da dobi družina z nižjimi dohodki na člana izdatnejšo pomoč.
Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega
položaja žensk in Svet za socialno in zdravstveno politiko pri
Predsedstvu RK SZDL Slovenije sta v gradivu »Razvijanje
družbene skrbi za otroke v SR Sloveniji« (2. decembra 1981) v
okviru poglavja »Združeno delo kot upravljalec v družbeni
skrbi za otroka« potrdila cilje pri zagotavljanju socialne varnosti na področju otroškega varstva. Ti so določeni tudi v
skupnih izhodiščih za programe zagotavljanja socialne varnosti v obdobju 1981-1985:
»Delavci, drugi delovni ljudje in občani bodo v organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih ter s solidarnostim združevanjem sredstev v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti, zagotavljali socialno varnost družinam z otroci, s
ciljem da bi:
- s hitrejšim ustvarjanjem pogojev za družbeno organizirano varstvo otrok omogočali zaposlenim staršem čimbolj
produktivno dela;
- uvajali in razvijali dogovorjene vzgojne programe za čimveč otrok in s tem prispevali k izenačevanju razvojnih možnosti vseh otrok in zmanjševanju socialnih razlik;
- pomagali družinam z otroci pri razreševanju vzgojnih,
osebnih in družinskih problemov, z razvijanjem svetovalnega
dela in izboljševanjem strokovne usposobljenosti služb za
pomoč ljudem v stiskah, ter z večjim sodelovanjem družbenih
organizacij in društev;
- zagotavljali pogoje za varstvo, vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju.« (člen 8).
Pri reševanju tako določene usmeritve bo kot podlaga za
denarne pomoči upoštevan socialni položaj družine, ob tem
pa se bodo nadaljevala prizadevanja za spreminjanje oblik
solidarnostne pomoči iz denarne v funkcionalne.
VII. URESNIČEVANJE ZAKONA O ZAKONSKI
ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
Zakonska zveza je v naši družbi najpogostejša podlaga za
družino, skupnost moškega in ženske, v kateri se rojevajo
otroci. Področje zakonske zveze, razmerij med starši in otroci,
posvojitev, rejništvo in skrbništvo je kompleksno uredil Zakon
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je pričel veljati 1.
januarja 1977.
Zakon je uvedel nekaj pomembnih novosti, s katerimi je
področje rodbinskega prava prilagojeno spremenjenim družbenim odnosom, spremembam v družini in njenemu položaju
v socialistični samoupravni družbeni ureditvi.
Povečal je število nalog socialnega skrbstva, bodisi da jih je
določil na novo (ustanavljanje zakonskih svetovalnic, valorizacija preživnin), ali pa jih je prenesel iz pristojnosti sodišč
(dovolitev sklenitve zakonske zveze, spravni poskus); pristojnost sodišč pa je ohranil glede odločanja o zakonskih sporih,
sporih o spodbijanju in ugotavljanju očetovstva oziroma materinstva, sporih o preživljanja, ugotavljanju skupnega premoženja, odločanja glede podaljšanja oziroma prenehanja roditeljske pravice ter odvzema roditeljske pravice.
V Sloveniji se v zadnjem obdoju povprečno letno sklene
okoli 13.000 zakonskih zvez. Ob tem beležimo vsako leto okoli
2.000 razvez. Število razvez se od leta 1973 ni bistveno spremenilo.
V predhodnih poglavjih je vsebinsko že zajet del informacij
tudi o uresničevanju Zakona o zakonski zvezi in družinskih
r
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razmerjih. Tako zlasti pod III. o predzakonskem in zakonskem
svetovanju. Osnovna načela in družbenopolitična ter gospodarska usmeritev, kot je zapisana v Ustavi, pa so skupna vsem
v tej informaciji zajetim poglavjem. Povzeta so v poglavjih I. in
II.
1. Razveza zakonske zveze je z Zakonom o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih temeljito spremenjena. Zakon pozna le
en razvezni razlog: nevzdržnost zakonske zveze.
Zakonsko zvezo je treba razvezati ne glede na to, na čigavi
strani je krivda, ker nadaljnji obstoj zakonske zveze ni niti v
interesu zakoncev niti v interesu otrok, s tem pa tudi ne v
interesu družbe. Vprašanje krivde se ne ugotavlja. Z navedenim je dosledno izpeljano sodobno pojmovanje razveze kot
sredstva, da se zakonci rešijo nevzdržne zakonske zveze.
Nevzdržnost zakonske zveze ugotavlja v postopku sodišče.
Sodišče odloča o razvezi zakonske zveze na podlagi tožbe
za razvezo ali predloga za sporazumno razvezo, ki ga je kot
moderen institut družinskega prava zakon na novo uvedel.
Zakonca, ki se želita razvezati, prehodno razrešita vsa vprašanja tako glede otrok, glede preživljanja, glede stanovanja in
glede skupnega premoženja, temu pa lahko hitro sledi razveza zakonske zveze. Postopek je torej obraten kot prej.
Odpravljeno je dolgotrajno pravdanje po sami razvezi, ker se
o vseh spornih vprašanjih zakonca dogovorita že pred razvezo.
Kot ugotavlja Višje Sodišče v Ljubljani, pa institut sporazumne razveze v praksi ni zaživel,
saj je število predlogov za
sporazumno razvezo majhno5. Glede vzrokov za to so mnenja
različna. O tem so tehtno razpravljali udeleženci strokovnega
posvetovanja »Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
v teoriji in praksi«, ki so ga ob 5. obletnici zakona organizirali
Višja pravna šola Univerze v Mariboru in drugi (v Mariboru
junija 1982).
Težnja je spoznati in odpraviti ovire, zaradi katerih se razveza zakonske zveze še ni spremenila v skladu z intencijami
zakona.
2. V vsakem razveznem postopku, bodisi po tožbi ali po
predlogu za sporazumno razvezo, mora pristojni organ socialnega skrbstva opraviti spravni poskus.
Izvajanje spravnih poskusov je bilo iz pristojnosti sodišč
prenešeno v pristojnost socialnega skrbstva z namenom, da
bi se predvsem bolj življenjsko in strokovno obravnavale
okoliščine, ki so pripeljale do postopka za razvezo. Zakonca
naj bi s pomočjo svetovalcev različnih strok ustrezneje uredila
svoje medsebojne odnose in se pred zadnjim postopkom za
razvezo glede tega dogovorila.
Vodenje spravnega poskusa terja od izvajalcev veliko posebnega znanja in izkušenj. Izvajalci spravnih poskusov sami
opozarjajo, da jim obojega primanjkuje. Pogrešanjo ustrezno
literaturo, dodatno usposabljanje in dopolnjevanje znanja ter
tudi možnosti za medsebojno izmenjavo izkušenj.
Nujno potrebno bi bilo tesnejše sodelovanje in povezovanje
izvajalcev spravnih poskusov s sodišči oziroma sodniki, ki
vodijo razvezne postopke. (Tudi temu je bilo namenjeno posvetovanje v Mariboru).
3. Posebno občutljivo vprašanje ob razvezi je, s katerim od
staršev bodo živeli otroci.
Razen v primerih sporazumne razveze, odloča o tem sodišče, ki upošteva otrokove koristi, o čemer da svoje mnenje
tudi pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva.
V praksi sodišč se otroci le redko dodeljujejo očetom. V
90% sodišča dodeljujejo otroke materam. Mnenje, naj bi se
otrok dodelil očetu, morajo strokovni delavci socialnega
skrbstva veliko bolj utemeljevati. Kljub natančnemu poročilu
pa so v posameznem takem primeru tudi po večkrat zaslišani
kot priče na sodišču.
Prevladujoče stališče v sodni praksi, da je praviloma majhnega otroka treba zaupati v vzgojo in varstvo materi, bo
treba spremeniti. Odločilne morajo biti izkazane koristi za
otroka, saj odrinjanje očeta od roditeljstva, do katerega ima
po ustavi in zakonu enake pravice in odgovornosti kot mati, ni
dopustno.
Po razvezi obdrži tisti od staršev, ki mu otrok ni bil zaupan v
vzgojo in varstvo, pravico do osebnih stikov z otrokom. Zakon
te pravice ne omejuje - stiki naj bi bili praviloma neomejeni.
'(V l«tlh 1980-81 - 15% vseh tuvu)
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Pravico do stikov lahko sodišče v odločbi o tem, pri kom bo
otrok živel, odvzame ali ome!ji samo, če meni, da stiki ne bi bili
v otrokovo korist.
Tudi v primerih, ko starša ne živita skupaj, bodisi da sta
razdrla življenjsko skupnost, ne da bi se razvezala, ali če gre
za izvenzakonske starše, ki ne živijo skupaj, obdrži tisti od
staršev, ki ne živi z otrokom, pravico do osebnih stikov z
otrokom. Stike obdrži roditelj tudi v primeru, daje otrok dan v
rejništvo, da bi se preprečila medsebojna odtujitev.
Način izvrševanja osebnih stikov zakon ne ureja. Roditeljema je prepuščeno, da se o tem sporazumeta; če se ne
moreta sporazumeti, odloča o stikih pristojni skrbstveni organ z odločbo. Teh primerov je letno okoli 300, Vendar starši
pogosto tudi teh odločb ne upoštevajo. V močni čustveni
obremenitvi zastopajo predvsem lastne interese in preprečujejo stike otroka z drugim roditeljem iz najrazličnejših vzrokov. Svoja negativna čustva pogosto prenašajo tudi na
otroke, zaradi česar otroci drugega roditelja prično odklanjati. Delo strokovnih delavcev je v takšnih okoliščinah zelo
težavno.
Določeni premiki na boljše se že kažejo po uvedbi spravnih
poskusov v razveznih postopkih, kjer je poudarek zlasti na
urejanju razmerij roditeljev do otrok po razvezi in z možnostjo
usmerjanja sprtih zakoncev na zakonsko oziroma družinsko
svetovanje.
4. Na področju preživnin je bila uzakonjena pomembna
novost, s katero se je dosti zboljšal položaj upravičencev.
Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva namreč vsako leto na podlagi uradno ugotovljenega povišanja
življenjskih stroškov sprejme sklep o odstotku povišanja življenjskih stroškov in opravi valorizacijo preživnin.
Ppred tem so morali upravičenci vsako leto znova na sodišču s tožbo zahtevati zvišanje preživnine.
Valorizirajo se tako sodno določene preživnine kot preživnine, določene na podlagi dogovora o preživljanju.
V zvezi z uradno valorizacijo preživnin se v zadnjem času
pojavljajo nekateri problemi,
Tako stanje je odraz gibanj v zadnjih letih, ko so življenjski
stroški naraščali znatno hitreje kot osebni dohodki, ki so za
zavezance največkrat glavni vir preživljanja. V zvezi z omenjenim problemom je bila pripravljalcu zakona dana tudi pobuda
za spremembo ustreznega člena zakona v tem smislu, naj bi
se odstotek uradnega povišanja preživnin gibal v skladu z
gibanjem osebnega dohodka. Pobuda zaenkrat ni bila sprejeta, saj obstoječe določilo zakona omogoča, da se upoštevajo tudi gibanja osebnih dohodkov ter druge okoliščine.
(Poleg valorizacije preživnin so težave tudi v zvezi s »simbolično preživnino« za razvezanega zakonca in v primerih zavestnega izmikanja zavezanca dolžnosti plačevanja preživnine.)
5. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je v skladu
z ustavo popolnoma izenačil pravni položaj otrok, ki so rojeni
v zakonski zvezi, in otrok, ki so rojeni izven zakonske zveze
(nezakonski otroci). Pravice in obveznosti otroka do staršev
ter pravice in dolžnosti staršev do otroka so enake ne glede
na to, ali je otrok rojen v zakonski zvezi ali izven nje.
V praksi se pojavljajo specifični problemi v zvezi s postopki
za ugotavljanje očetovstva (dokazi, stroški, dolgotrajnost postopka idr.). Poleg omenjenih problemov pa se v praksi pojavljajo tudi razmišljanja o smiselnosti prisilnega ugotavljanja
očetovstva v primerih, ki sta se npr. moški in ženska dogovorila, da se očetovstvo ne bo ugotavljalo, ker si otroka želi le
ženska, moški pa se je odločil aoper otrokovo spočetje. Moški
je lahko kljub svoji odločitvi kasneje s sodno odločbo spoznan za očeta otroku, ki si ga ni želel, zato se ob tem postavlja
vprašanje njegove svobodne odločitve pri rojstvu otroKa. Svobodna odločitev o rojstvu otroka je individualna pravica in
dolžnost.
Že z dosedanjimi prizadevanji družbene skupnosti so bile
na raznih področjih (otroško varstvo, stanovanja itd.) sprejete
določene ugodnosti, ki naj bi olajšale položaj otroka, rojenega izven zakonske zveze, in njegovega hranilca. Praksa pa
kaže, da vse pogosteje prihaja do izkoriščanja tega položaja
zaradi večjih materialnih ugodnosti za edine hranilce. Te
pojave bo treba raziskati, zaenkrat pa bolj aktivirati krajevne
skupnosti pri reševanju teh vprašanj. Z njihovo pomočjo bodo
strokovni delavci lahko bolje spoznali resnične razmere posapriloga poročevalca

meznikov in preprečevali tovrstno izkoriščanje na škodo tistih, ki jim je pomoč res potrebna.
6. Na področju posvojitve je Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih prinesel pomembno novost - popolno
posvojitev, s katero nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je me*d starši in otroci.
Namen posvojitev v naši družbeni ureditvi je predvsem
varstvo in preskrba mladoletnikov, zlasti tistih, ki nimajo staršev, obenem pa je z institutom posvojitve omogočeno ljudem,
ki ne morejo imeti svojih otrok, da uresničijo željo po otrocih.
Pri pregledu stanja na področju posvojitev je v zadnjih letih
v Sloveniji opazen porast števila prosilcev za posvojitev
otroka, število otrok, za katere so dani pogoji za posvojitev, pa
se zmanjšuje. Ta pojav lahko povezujemo z načrtnim prizadevanjem družbe pri zagotavljanju pogojev za rojstvo zaželenih
otrok ter s povečano 6družbeno skrbjo za otroke, ki se rodijo
izven zakonske zveze.
Starši imajo pravico in dolžnost skrbeti za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih otrok.
Če svojih dolžnosti ne izpolnjujejo ali jih zanemarjajo, ima
družbena skupnost zaradi posebnega varstva, ki ga daje mladoletnikom, pravico poseči v to razmerje staršev do otrok z
ustreznimi ukrepi.
7. Če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo, ali če
je to iz drugih važnih razlogov v otrokovo korist, pristojni
organ socialnega skrbstva lahko odvzame otroka staršem in
ga da v varstvo in vzgojo drugi osebi ali zavodu.
Če starši grobo zanemarjajo svoje dolžnosti do otroka ali
zlorabljajo pravice in dolžnosti, ki jih imajo do otrok, sledi
najstrožji ukrep zoper starše - odvzem roditeljske pravice, ki
ga izreče sodišče.
V naši sodni praksi je izrek tega ukrepa le izjemen, čeprav
se skupnosti socialnega skrbstva pri svojem delu ne srečujejo
tako redko s primeri, ko bi bil odvzem roditeljske pravice
umesten. Poudariti je treba, da bodo morala sodišča in skrbstveni organi glede tega ukrepa zagotoviti enotno prakso in
se v ta namen dogovoriti o nekaterih enotnih kriterijih, na
podlagi katerih bi bilo mogoče učinkoviteje izvajati ta ukrep.
Če starši v svojih vzgojnih prizadevanjih niso uspešni zaradi
osebnostne ali vedenjske motenosti otroka, lahko pristojni
organ socialnega skrbstva na lastno pobudo odda otroka v
zavod, lahko pa ga odda v zavod tudi na predlog staršev.
8. Mladoletne otroke, za katere ne skrbijo starši, oziroma
katerim starši ne morejo zagotoviti v zadostni meri pogojev za
normalno rast in življenje, in pa mladoletne otroke z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju, odda pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva v skladu z določili Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v rejništvo ali jih
postavi pod skrbništvo.
Namen rejništva je, da se vsem navedenim otrokom v tuji
družini omogoči zdravo rast, Izobraževanje, skladen osebnostni razvoj ter usposobitev za samostojno delo in življenje.
V rejništvo odda otroka organ, ki ima po zakonu tudi pravico
in dolžnost nadzorovati izpolnjevanje namena rejništva. To
pravico ima skrbstveni organ tudi v primeru, če starši sami
oddajo otroka v rejništvo.
Rejništvo je odplačno razmerje in rejnik prejema za svoje
delo rejnino.
Po Zakonu o socialnem skrbstvu pa je rejništvo ob določenih pogojih lahko tudi samostojna poklicna dejavnost.
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Center za socialna delo v občini Ljubljana-Center je leta
1981 obravnaval 119 vlog za posvojitev, v prvih 4 mesecih
1982 pa že 53.

Z namenom, da bi ugotovili stanje na področju rejništva v
SR Sloveniji, je Skupnost socialnega skrbstva Slovenije ob
sodelovanju z občinskimi skupnostmi socialnega skrbstva
sofinancirala posebno raziskavo o problematiki rejništva v SR
Sloveniji, ki jo je opravila v letu 1981 Višja šola za socialne
delavce v Ljubljani. Podatki navedene raziskave kažejo, da je
ta oblika varstva, ki jo nudi družbena skupnost otrokom brez
staršev, ali za katere starši ne skrbijo, tudi v sedanjem času
zelo porebna.
V Sloveniji je v rejništvu 2.596 otrok ali 0,46% vseh otrok in
mladostnikov v starosti do 18 let, od tega je 422 takih, ki so v
rejništvu zaradi usposabljanja.
Raziskava je opozorila na vrsto vprašanj, ki jim bo v prihodnje treba posvetiti posebno pozornost;
Ugotovljeno je bilo, da število rejencev v Sloveniji relativno
pada, vendar pa počasneje, kot bi pričakovali glede na hiter
družbenoekonomski razvoj.
Rejništvo bi bilo koristno povezati z drugimi oblikami družbenega varstva otrok. Skupnost otroškega varstva in Skupnost socialnega skrbstva bi ob sodelovanju lahko uspešno
razvijali sorodni obliki družinskega varstva otrok in rejništva.
K sodelovanju bi lahko pritegnili mlajše rejniške družine in to
iz krajev, kjer so zagotovljene večje možnosti za izobraževanje.
Potrebno je tudi intenzivnejše delo strokovnih služb z matičnimi družinami rejencev pri odpravljanju ovir za življenje
otrok pri starših, oziroma za vrnitev otrok iz rejniške v matično
družino.
Strokovne službe socialnega skrbstva se morajo pri reševanju teh vprašanj povezovati s stanovanjskimi skupnostmi,
skupnostmi za zaposlovanje ter z zdravstvenimi, organizacijami (predvsem zaradi zdravljenja alkoholizma).
Potrebno je tudi kontinuirano In sistematično delo z rejniškimi družinami. Večji poudarek je treba dati predvsem odgovornosti rejnikov za izobraževanje in poklicno usposabljanje
rejencev.
9. Poleg rejništva družbena skupnost ogroženim otrokom
zagotavlja v skladu z zakonom tudi varstvo in pomoč v obliki
skrbništva.
Skrbništvo je v Sloveniji dokaj razširjena oblika varstva in
pomoči mladoletnikom kot tudi osebam, ki niso sposobne
skrbeti zase in za svoje koristi.
Področje zaenkrat ni bilo podrobneje obdelano, v praksi pa
se kažejo posamezni problemi, na katere je treba opozoriti.
Skupnosti socialnega skrbstva in njihovi organi opravljajo na
področju skrbništva pomembne naloge in to v vseh fazah, v
katerih se odvija skrbništvo.
Za uspešno delo na področju skrbništva potrebujejo strokovni delavci precej pravnega znanja, ki pa ga nimajo. Svoje
pravnike imajo le redki in večji centri za socialno delo.
Zato bi bilo nujno, tako kot pri delu na ostalih področjih, ki
so urejena v sklopu Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, tudi na področju skrbništva skrbeti za sistematično
in kontinuirano dopolnilno izobraževanje strokovnih delavcev.
Funkcija skrbništva je častna in brezplačna. Kot kaže, je
vedno manj ljudi pripravljenih prevzeti pod takimi pogoji
določeno odgovornost, saj drugače ni mogoče razložiti dejstva, da se vedno težje najde ustreznega človeka, ki bi prevzel
skrbniške dolžnosti zlasti pri polnoletnih osebah, ki jih je
treba postaviti pod skrbništvo.
Vse več je zato primerov, ko nalogo skrbnika prevzamejo
posamezni strokovni delavci, ki opravljajo dela v okviru strokovne službe skupnosti socialnega skrbstva, in to pogosto
tudi za več varovancev naenkrat.
Skrbništvo nad mladoletniki največkrat prevzamejo mladoletnikov) sorodniki, zato ti problemi niso tako pereči.
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Nekateri kazalci gibanja prebivalstva in njegovih struktur v SFRJ, SR in AP leta 1971
Prebivalstvo
v tisočih

Gostota2na km

Vitalne mere (%)

Koeficient reprodukcije

Mera Splošna
Delež
Delež Sklenjene Razvezane
smrtnosti
mera kmetijskega mestnega zakonske zakonske
dojenčkov aktivnosti
preb.
preb.
zveze
zveze
(v%)

smrti naravnega
bruto
neto
prirasta
49,5
43,3
38.2
38.6
8.9
SFRJ
1,14
1,01
1.0
20522
80
18,3
8,7
9,6
36,7
27,9
54.7
40,0
9.4
0,8
15,4
1,19
BiH
22,0
6.6
1,37
3746-,
73
34,2
32,7
35.0
7.8
0,5
14,4
1,29
1,13
27.8
38
20.5
530
6.1
Č. g.
41.0
8.5
0,94
0,87
29,5
45,5
32.3
14.6
10,1
4,5
Hrvatska
4426
76
1.2
48.1
15,4
82.2
38.3
39,9
8.9
0,3
64
7,5
1,41
Makedonija
1647
22,9
1/18
8,2
48.4
20.4
37.7
6,2
1,03
0,99
25.5
Slovenija
1727
85
16.3
10.1
1.1
44.1
51.5
40.8
8.7
0,90
0,82
37.3
94
14,8
6.1
9,2
Srbija (brez AP)
5250
1.2
8,8
0,2
51.5
26.9
2,73
2,09
89.6
26,0
114
37,5
8.2
29,3
Kosovo
1244
9,4
42,7
39,0
48,7
13.4
0,83
0,76
34,5
10.2
3.2
1,8
Vojvodina
1953
91
X - Vrednost neto koeficienta reprodukcije 1 zagotavlja enostavno reprodukcijo prebivalstva. Vrednosti nad 1 pomenijo razširjeno reprodukcijo,
vrednost pod 1 pa zoženo reprodukcijo
rojstev

Nekateri kazalci gibanja prebivalstva in njegovih struktur v SFRJ, SR in AP leta 1981
(ali najnovejši razpoložljivi podatki)
Prebivalstvo
v tisočih

Gostota2 Vitalne mere (%0) (predhodni podatki) Koeficienti reprodukcije
na km
rojstev

smrti naravnega bruto (1978) neto (1978)
prirasta
1,03
0,96
9,0
7,8
0,97
0,89
6,3
10,6
1,06
6,0
11,8
1,11
3,4
0,89
11,3
0,93
1,06
13,6
7,2
1,19
1,01
10,3
6,0
1,05
0,85
4,6
0,89
9,7
1,98
6,2
25,6
2,28
0,87
0,91
1,8
11,1

Mera Splošna
Delež
Delež Sklenjene Razvezane
smrtnosti
mera kmetijskega mestnega zakonske zak.zveze
dojenčkov aktivnosti preb. (ocena preb. (ocena zveze (na (na 1000
(v%0) (ločeno za 1980) za 1980) 1000 preb., preb. 1980)
.za 1980)
1980)

28,9
47,3
7,8
31.3
42,5
SFRJ
22.354
87
16.8
1,1
0,8
29.6
35.5
8.2
28.4
37,3
BiH
16.9
4116
81
0,4
25,4
7.6
34,7
45.6
20,7
42
17,8
583
Cg
22.1
49.8
7.5
1.3
18,9
44,3
14.7
81
Hrvatska
4578
0,4
8.7
38.2
30.2
58.9
55,4
74
20.82
Makedonija
11914
45,9
7.3
1.4
14,1
47.3
10.3
Slovenija
1892
93
16,3
49.4
34.7
50,9
7.6
1.4
24,6
101
14,3
Srbija (brez AP)
5666
7,5
0,3
27,3
43,2
33,6
66,3
1585
146
31.8
Kosovo
7.7
44,2
32,0
58,1
1.5
12,3
94
12.9
Vojvodina
2028
1
X končni
podatek
2
Mera je previsoko izračunana, ker v imenovalcu izračuna vsebuje oceno prebivalstva brez migracij. Izračun na osnovi popisnih podatkov daje
15,4%0
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
OSNUTEK

UGOTOVITEV,

UGOTOVITVE:
- To, kar je pod pojmom načrtovanja družine do danes
postalo ena med prvinami načina življenja, razmerij med
ljudmi, zdravstvenega in socialnega varstva s posebnim poudarkom na otrokovi dobrobiti, se je razvijalo 50 let kot sestavina programa delavskega gibanja v boju za odpravo izkoriščanja za osvoboditev dela in človeka.
- Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvu otrok. Ta
pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. V zvezi
z uresničevanjem te pravice zagotavlja družbena skupnost
potrebno izobrazbo ter ustrezno socialno varstvo in zdravstveno pomoč v skladu z zakonom (233. člen Ustave SRS).
Vsebina, ki danes izpolnjuje naša prizadevanja na tem področju vedno bolj predstavlja tudi uresničevanje svobodnega,
odgovornega in družbeno aktivnega starševstva.
To je rezultat dosedanjega razvoja in uresničevanja široko
interdisciplinarno zasnovanega programa z izhodiščem, da je
odločanje o rojstvih človekova pravica. Obenem pa je sprejeto
ustavno določilo tudi začetek nove etape uresničevanja socialističnih samoupravnih družbenih razmerij v široko zasnovani socialni politiki, posebej v tistem njenem delu, ki je
namenjen zdravju, varnosti in vsestranskemu razvoju otroka.
- Istočasno se naš družbenoekonomski razvoj z globokimi
spremembami razmerij med ljudmi v družini, v združenem
delu, v družbeni skupnosti odraža tudi v spreminjanju demografskih značilnosti prebivalstva (rodnost, umrljivost, reprodukcija prebivalstva, notranja in zunanja migracija, starost,
aktivnost in drugi kazalci).
Del teh sprememb, predvsem tistih, ki zadevajo rodnost, se
pogosto povezuje z učinki zavestnega načrtovanja rojstev kar
je razumljivo zlasti zato, ker je gibanje prebivalstva v SFRJ
izrazito neenakomerno. V Družbenem planu Jugoslavije za
obdobje 1981-1985 je bilo postavljeno naslednje izhodišče:
Aktivno populacijsko politiko bomo uveljavili kot sestavni
del celotne politike dolgoročnega razvoja; usmerjena bo k
ustvarjanju pogojev za skladnejši družbenoekonomski razvoj,
za humanizacijo življenjskih razmer in za uravnovešeno reprodukcijo prebivalstva v vseh okoljih. Na vseh področjih
bomo ustvarjali ugodnejše izobraževalne, zdravstvene, materialne in kulturne, življenjske in delovne pogoje, ki bodo
omogočili aktivnejši in večji vpliv na smeri demografskih
sprememb, pa tudi planiranje družine.
Ocenjujemo, da bo celotni prirastek prebivastva 0,7% povprečno na leto nekoliko manjši kot v prejšnjem petletnem
obdobju in bo znašal skupaj približno 820 tisoč oseb.
V skladu z družbenoekonomskim razvojem bo spremenjena
tudi ekonomska struktura prebivalstva. Zavrli bomo prehod
aktivnega kmetijskega prebivalstva v nekmetijske dejavnosti.
- V strokovnih publikcaijah in razpravah so ta vprašanja
bolj temeljito obravnavana in razčlenjena. Zamisli o tem, kako
vplivati na bodoči razvoj prebivalstva, so različne in tudi
protislovne.
To kaže tudi na pomanjkljivo koordiniranost vseh dejavnosti, strokovnih in znanstvenih delavcev v okviru skupnega
interdisciplinarnega programa uresničevanja človekove pravice, da svobodno odloča o rojstvu otrok po socialistični
samoupravni poti.
- Biološka reprodukcija prebivalstva ni le zadeva staršev
temveč celotne družbene skupnosti. S široko zastavljeno socialno politiko smo družbeno soodgovornost do obnove prebivalstva postavili na temelj, ki v načelu izravnava pogoje za
zagotavljanje enakih razmer za rast in razvoj vseh otrok.
V zaostrenih razmerah godpodarjenja in v realizaciji konkretnih ciljev socialne politike bo potrebno na novo ovrednotiti sredstva za uresničevanje družbene soodgovornosti za
biološko reprodukcijo prebivalstva.
V takih razmerah se na vedno večjem številu segmentov
socialne politike pojavljajo nove ovire in odstopanja, ki rušijo
dosedanja načela porazdelitve stroškov za otroke med starše
priloga poročevalca

in družbeno skupnostjo. To velja zlasti za politiko obdavčitve
proizvodov, ki so namenjeni otrokom, za stanovanjsko politiko in za delež stroškov staršev za organizirano vzgojo in
varstvo ter šolanje.
Odstopanje od načela ustrezne porazdelitve stroškov je tem
bolj drastično tudi zato, ker živi več kot polovica otrok v 1/3
družin, od katerih jih je več kot polovica v materialno najšibkejših družinah.
- Rezultati uresničevanja Resolucije o načrtovanju družine
in o družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost,
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Zakona o
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok dokazujejo, da se sprejeta
ustavna načela potrjujejo v praksi. V širokem okviru samoupravno zasnovane socialne politike se uresničuje preobrazba
razmerij med ljudmi ne le v združenem delu, pač pa tudi v
družini ter med družino in skupnostjo. Več zdravja in socialne
varnosti, več solidarnosti in svobode so rezultati, ki so že
merljivi. Pokažejo se zlasti v skladnosti prizadevanj staršev in
skupnosti za korist otroka.
- Glede razmer v Sloveniji je na podlagi podatkov in znanih
demografskih ocen mogoče zapisati: V pogojih splošne možnosti kontrole rojstev so v Evropi redke dežele, kjer bi bila t. i.
stopnja reprodukcije prebivalstva dolgoročno na ravni, ki
zagotavlja obnovo prebivalstva. Pri nas je to bilo dosedaj
edino v Sloveniji. Znotraj te sintetične trditve je zajeta vrsta
analiz, ki jih je treba nadaljevati in povezovati z mnogimi vidiki
našega družbenega in ekonomskega razvoja, kot se nam
odpirajo v sedanjih razmerah.
- Razveza zakonske zveze je še obremenjena z dolgotrajnimi postopki, sporazumna razveza se uveljavlja počasi; že
obstoječe sodelovanje med pravosodnimi in socialno skrbstvenimi organi je treba poglobiti, zainteresiranim občanom
pa nuditi več pomoči z informacijami in svetovanjem.
- Spravni poskus je treba bolj jasno opredeliti v njegovi
vlogi pripravljanja sprtih zakoncev na sporazumno razvezo,
če so razmere v zakonu nevzdržne, ne pa le na spravo v smislu
odstopanja od razveze.
- Praksa poraja na področju varstva pravic otrok, ki so
rojeni izven zakonske skupnosti staršev - samohranilcev ter
ljudi, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih nova vprašanja.
Ta se kažejo kot sprevračanje pravice, ki naj zaščiti pred
zlorabo in izkoriščanjem, v ugodnost.
Posamezne primere lahko najbolje presodijo organi KS v
sodelovanju z OZD in v skladu z dejansko ugotovljenimi
življenjskimi pogoji prepreči izkoriščanje solidarnosti na
škodo resnično upravičenih.
- Popolna posvojitev kot jo je uvedel zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih se v praksi uveljavlja v korist otrok in
zadovoljstvo posvojiteljev.
Pri tem so s strani centrov za socialno delo ugotovljena
nekatera vprašanja, ki terjajo natančnejše in enotno tolmačenje veljavnih predpisov ter poglobljeno sodelovanje z drugimi
udeleženci v uresničevanju tega instituta tako v Sloveniji kot v
drugih republikah in pokrajinah.
STALIŠČA:
1. Razvoj in spremembe v letih 1974-1982 so v praksi potrdile pravilnost izhodišč, ki so bila v skladu z ustavo podlaga
Resoluciji o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih
za njen nastanek in varnost, Zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih in Zakonu o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok. Kar pri izvajanju posameznih zakonskih določil povzroča manjšo učinkovitost ali nejasnosti, je mogoče popraviti
z usklajeno družbeno akcijo in z ustreznimi navodili, zaradi
česar ni potrebno dopolnjevati in spreminjati obstoječe zakonodaje in drugih dokumentov s tega področja.
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V zaostrenih gospodarskih razmerah bo potrebno ponovno
oceniti deleže za ustrezno izravnavo stroškov obnove prebivalstva in postaviti dolgoročne projekcije. Eno izmed poti
vidimo v racionalnejšem razporejanju obstoječih materialnih
možnosti, v doslednem izvajanju principa domicilne socialne
varnosti in z določitvijo tistih prioritetnih nalog in ciljev na
področju socialne politike, ki sledijo ciljem zagotavljanja
ustreznih pogojev za nastanek in razvoj mlade družine.
2. Da bi v bodoče uspešno odpravljali ovire na sprejeti poti
do višjih kvalitet medsebojnih razmerij, zdravja in socialne
varnosti, ki naj jih uživajo zlasti otroci, je treba v družbenem
načrtovanju vseh komplementarnih dejavnosti široko pojmovane socialne politike več pozornosti nameniti predvidevanju
sprememb v načinu življenja, ki naj bi jih povzročile spremembe pogojev dela in življenja (zaposlovanje, naselitve,
delovni čas, delitev dohodka, preskrba idr.), kakor tudi spremljanje in ugotavljanje odzivanja ljudi na objektivne spremembe življenjskih pogojev.
3. še naprej je treba sistematičnč in koordinirano spremljati, analizirati in ovrednotiti doseženo stanje z vidika ciljev
Resolucij o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za
njen nastanek in varnost, kar je pogoj za oceno dobrih in
slabih posledic dosedanjega razvoja. Obenem se moramo
sproti odzivati na nove pojave, jih analizirati ter nova spoznanja vgrajevati v načrtovanje. To so pogoji, da bi bilo bodoče
načrtovanje razvoja še bolj skladno z možnostmi in potrebami
in zato še bolj učinkovito. Iz dosedanjih izkušenj lahko povzamemo, da so pri tem bistveni trije pogoji: dvig kvalitete storitev in organiziranosti, boljša strokovna in znanstvena podlaga
in več aktivne udeležbe uporabnikov v vseh fazah načrtovanja
in izvajanja razvojnih programov.
4. Koordinacija in trajno vsklajevanje programov in analiz
med udeleženci interdisciplinarnega načrta sta še naprej potrebna.
5. Ker se je vsebina Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v praksi potrdila kot ustrezna pri urejanju zadev s
tega področja, zakona ni potrebno dopolnjevati in spreminjati.
Vprašanja, ki se pojavljajo na posameznih področjih tega
zakona, bo mogoče rešiti s podrobnejšimi navodili za izvajanje zakonskih določb in enotnejšimi tolmačenji teh določb,
predvsem pa tudi z boljšim sodelovanjem med pravosodjem
in skrbstvenimi organi.
Glede na navedene ugotovitve in stališča predlaga Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, da sprejme naslednja
PRIPOROČILA:
1. Na področju vzgoje, izobraževanja, svetovanja in informiranja so pred vsemi izvajalci predvsem nekatere skupne naloge:
- boljša koordinacija dela v vsebinskem, organizacijskem
in materialnem ter kadrovskem pogledu;
- vzgojnoizobraževalno delo na tem področju moramo
stalno bogatiti in ga dopolnjevati z novimi in sodobnejšimi
spoznanji, omogočiti je potrebno pogovor o novih vidikih in
spremembah, ki nastajajo v družinski skupnosti in odnosih
med ljudmi ter spodbujati ustvarjalno delo in ustrezneje vrednotiti vzgojnoizobraževalno, svetovalno in informativno
delo;
- v vseh visokošolskih organizacijah je potrebno v okviru
obstoječih programov dosledneje in kvalitetneje izvajati izobraževanje za življenje in družinske obveznosti na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanja; prav tako bo treba poskrbeti za ustrezne metodične priročnike za učitelje, da bi
obravnavali problematiko s tega vzgojnega področja življenjsko in na čim uspešnejši način. V ta namen bo treba pripraviti
ustrezne tekste za učence pa tudi za starše in strokovnjake, ki
bodo poenoteni na skupno dogovorjenih doktrinarnih in idejnih izhodiščih;
- predzakonsko, zakonsko in družinsko svetovanje, ki je
vkljub začetnim težavam že na dobri poti, mora preseči organizacijske okvire pretežno socialno-skrbstvene dejavnosti, da
bi se razvijalo kot integralni del celovitega vzgojnoizobraževalnega sistema na vseh stopnjah in v vseh oblikah. Pri tem je
potrebno koordinirano delovanje skupnosti socialnega
skrbstva, izobraževalnih skupnosti, zdravstvenih skupnosti,
matične službe, SZDL ter občin. Vsebinsko, organizacijsko ter
kadrovsko razvijanje svetovanja je naloga vseh udeležencev v
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tem programu. Skupna komisija Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije in Republiškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo se bo morala še bolj uveljaviti pri razvijanju
te naloge.
2. Zdravstveno varstvo, ki ima za seboj najdaljšo pot in zato
največ uspehov, stoji tudi pred novimi nalogami: v okviru
samoupravnih sporazumov o pravicah in obveznostih iz
zdravstvenega varstva in delitve dela ter v okviru prizadevanj
za reorganizacijo v smeri dviga kvalitete storitev, večje racionalnosti in dostopnosti, je treba upoštevati posebne potrebe
zdravstvenega varstva v zvezi z načrtovanjem družine, materinstvom in zdravjem otrok.
- Spoznana je že potreba po boljši povezanosti med dispanzerji medicine dela in ginekološkimi oziroma za varstvo
matere in otroka; to je pogoj za lažjo dostopnost za uporabnike in za medicinsko-doktrinarno enotnost za izvajalce;
- v zvezi s pogosto odsotnostjo staršev z dela zaradi varstva obolelega otroka je potrebno pojav proučiti in se dogovoriti za prožnejši način ugotavljanja obolelosti z olajšanim
dostopom do zdravnika, kakor tudi za širjenje novih oblik
varstva obolelega otroka;
- kot je za splošen razvoj zdravstvenega varstva res, da je
pomemben pogoj večja aktivnost uporabnikov, velja to tudi za
naš posebni vidik: več vzgoje in informiranosti, večja skrb za
lastno zdravje in zdravje otrok, aktivno obnašanje do zdravih
pogojev dela in življenjskega okolja - vse to povezuje delne
vidike v celoto prizadevanj za zdravje posameznika, družine in
skupnosti;
- glede demografskih gibanj je treba spodbuditi širše informiranje javnosti s kvalificiranim strokovnim tolmačenjem,
da bi tako lažje objektivno ocenili stanje ter opredelili razvojno smer, cilje in sredstva razvoja prebivalstva v skladu s
splošno smerjo našega razvoja.
3. Stanovanjsko gospodarstvo
V okviru splošno veljavnih načel in prakse, da si občan
zagotovi stanovanje z lastnim delom, je tako v interesu družbene skupnosti kot mladih ljudi samih - določanje takih
pogojev v zvezi s stanovanjskim varčevanjem, ki bi bili za
mlade delavce spodbudni.
Pri reševanju novo nastalih vprašanj mladih družin, ki jih po
novem zakonu ni mogoče reševati z združevanjem solidarnostnih sredstev, vse dosedanje razprave podpirajo predlog,
da mlado družine prispevajo lastno udeležbo po in pred
vselitvijo. Treba pa je zagotoviti- ustreznejše pogoje za mlade
posojilojemalce s tem, da se odpravi toge kriterije določenega
delovnega staža v delovni organizaciji kot pogoj, da delavec
zaprosi za dodelitev stanovanja in s tem, da morajo v delovnih
organizacijah vse bolj upoštevati tudi dejstvo, daje pridobitev
stanovanja pomembna materialna osnova za oblikovanje družine. Boj za uresničevanje teh zahtev morajo voditi mladi v
okviru delovnih organizacij, s spreminjanjem samoupravnih
splošnih aktov in njihovem usklajevanju z zakonskimi akti in
družbenimi dogovori s področja stanovanjskega gospodarstva.
To je pomemben prispevek za sprejemanje konkretnih odločitev v združenem delu in v stanovanjskih skupnostih in v
družbenopolitičnih skupnostih.
4. Družbeno varstvo otrok
Poleg dosedanjih načinov uresničevanja družbenega varstva otrok se odpirajo še druge možnosti, da se na tem
področju razvijajo nove oblike in da se obstoječe pravice
izvajajo bolj prožno in v skladu z razmerami, pogoji in načinom življenja posamezne družine.
Na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok bo morala
družbena akcija steči zlasti v smeri zagotovitve pogojev za
vključitev večjega števila otrok v organizirano dnevno varstvo
in vzgojo, in sicer z iskanjem cenejših oziroma alternativnih
oblik. Pri tem se ponuja vrsta dosedaj ne dovolj uveljavljenih
oblik varstva in vzgoje, ki z obstoječimi navodili in predpisi ter
tudi strokovnimi izhodišči niso bile spodbujene v zadostni
meri. Več pozornosti bo tako potrebno posvetiti:
- razvijanju varstva v varstvenih družinah,
- ustanavljanju določenih oblik varstva v okviru organizacij
združenega dela v materialni proizvodnji,
- razvijanje oblik vzgoje in varstva predšolskih otrok po
načelih neposredne svobodne menjave dela med vzgojnovarstvenimi organizacijami in organizacijami združenega dela
materialne proizvodnje,
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- razvijanju programa dela vzgoje in varstva predšolskih
otrok v okviru krajevnih skupnosti.
Pri tem pa bo potrebno prilagajati obstoječe standarde in
normative tako, da bodo upoštevali specifičnosti vzgojnovarstvenega dela v takih okoliščinah, zlasti v zvezi s kadri in
prostori.
Hitreje bo potrebno uresničiti tudi sprejete družbene usme-

ritve glede preoblikovanja denarnih pomoči za otroke v funkcionalne oblike.
Pomemben prispevek k nadaljnjemu uspešnemu organiziranju družbenega varstva otrok in nuđenju pomoči družinam,
bo nedvomno dala tudi uvedba sistema evidence prejemnikov
družbenih pomoči. Omogočila bo, da bodo pomoči deležni
res tisti otroci oz. družine, ki jo resnično potrebujejo.
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