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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE   '*• » 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE <=««» s 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ o poteku 13., 14. in 15. seje 

Zbora republik in pokrajin 

13. seja 30. in 31. marca 1983 
1. Na predlog Zveznega zbora je Zbor republik in pokrajin 

kot zainteresirani zbor obravnaval zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o načinu razpolaganja s presežki prihod- 
kov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti v letu 1983, predvsem z vidika usklajenosti določil 
tega zakona z usmeritvami Resolucije o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije 1981-1985 v letu 1983. V odboru za 
finance in v razpravi na seji zbora je delegacija poudarila, da 
predlagane rešitve niso v skladu z resolucijo za leto 1983, ki 
na podlagi dolgotrajnih razprav v decembru lani opredeljuje 
zaostajanje rasti splošne in skupne porabe za rastjo ustvarje- 
nega dohodka. Predlagana dopolnitev zakona omogoča anti- 
cipirano porabo, ker indeksira splošno in skupno porabo 
glede na porabo v letu 1982 ne glede na ustvarjeni dohodek. 
Na podlagi naknadnega predloga in pojasnila predstavnika 
Zveznega izvršnega sveta, »da predlog zakona ni povsem v 
skladu z resolucijo ter velja le za prvo polletje 1982«, je bilo v 
odboru za finance doseženo soglasje na podlagi katerega je 
Zbor republik in pokrajin sprejel sklep in opredelil sledeče 
mnenje Zveznemu zboru: 

- da se skupna in splošna poraba v prvem četrtletju gibljeta 
nad resolucijskimi opredelitvami in da zato zbor podpira 
prizadevanja Zveznega izvršnega sveta, da se ti obliki porabe 
uskladita z realnimi materialnimi možnostmi; 

- da predlagani zakon ni povsem v skladu z resolucijskimi 
omejitvami z vidika kvantitativne omejitve stopnje rasti 
splošne in skupne porabe v prvem polletju. 

Na podlagi tega mnenja je Zvezni zbor zakon sprejel 
2. Zbor je združil obravnavo 
- poročila o gospodarskih gibanjih v prvem četrtletju 1983 
- poročila o uresničevanju plačilne in devizne bilance Ju- 

goslavije v prvem četrtletju 1983 in 
- poročila Zveznega izvršnega sveta o lanskoletnih oktobr- 

skih intevencijskih ukrepih o čemer je predstavnik ZIS podal 
skupno obrazložitev. 

V razpravi so sodelovale vse delegacije in izrazile dokaj 
nasprotujoče poglede o izvajanju letošnje ekonomske poli- 
tike, zlasti glede pospeševanja izvoza, kreditno-monetarne 
politike, devizne politike in zadolževanja v tujini ter gibanja 
vseh oblik porabe. Posamezni razpravljalci so dali mnogo 
kritičnih pripomb na nepreučene posledice, ki jih za položaj 
organizacij združenega dela in za stopnjo inflacije v letošnjem 
letu povzroča stalno drsenje tečaja dinarja, bistveno poveča- 
nje obrestnih mer ter restriktivna kreditno-monetarna poli- 
tika. Prisotne so bile trditve, da so ti ukrepi bistveno poslab- 
šali položaj OZD, ki so veliki izvozniki in imajo velike obvezno- 
sti na podlagi kreditov do tujine ter da je sedanja politika 
koristila izključno in preveč samo izvoznikom. Poudarki so 
bili na prepočasnem uresničevanju skupaj dogovorjene poli- 
tike in sprejetih obveznosti za hitrejše pospeševanje manj 
razvitih republik in SAP Kosovo (SR Makedonija, SR BiH, SAP 
Kosovo, SR Črna gora), na zastojih pri prizadevanjih za nemo- 
teno oskrbo s surovinami, repromaterialom in zaščitnimi 
sredstvi ter umetnimi gnojili (SAP Vojvodina, SR Srbija, SR 
Hrvatska), neugodnem energetskem položaju (elektroener- 
gija v SR Srbiji, naftna industrija v SR Hrvatski in SAP Vojvo- 
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dini), neusklajenosti cen v energetiki, zlasti v premogovništvu 
(SR Bosna in Hercegovina), motnjah v oskrbi in problemih 
pomladanske setve, zlasti sladkorne pese ter proizvodnje 
hrane in sploh (SAP Vojvodina) ipd. 

Delegacija je sodelovala s tremi razpravami in poudarila: 
- da gre le za prikaz gospodarskih gibanj, ki ne more biti 

osnova za sklepanje, da se bodo pozitivni rezultati nadaljevali 
in da bo dosežen večji izvoz ter da lahko bolj jasne odgovore 
pričakujemo šele ob majski analizi, zlasti z vidika ocene 
dolgoročnejših pozitivnih in negativnih trendov; samo stati- 
stično spremljanje bo spet narekovalo nove administrativne 
posege (primer za to je administrativno reguliranje cen) in 
povečevanje inflacije, nenazadnje tudi s povsem fiskalnega 
vidika, torej iskanje višjega priliva od izvirnih prihodkov pro- 
računa federacije (temeljni prometni davek); zato bi morali 
majsko analizo pripraviti tako, da bodo jasni odgovori, ali je 
sprejeta resolucija zasnovana na stvarno ugotovljenih teme- 
ljih, pri čemer je treba povprečja obravnavati diferencirano in 
ne kot podlago za linearno ukrepanje; da se nadaljuje negoto- 
vost v združenem delu, ko še vedno niso samoupravno dogo- 
vorjeni kriteriji za razpolaganje oziroma združevanje deviz po 
deviznem zakonu in samoupravnem sporazumu; da je z vidika 
deviznega priliva od storitvenih dejavnosti, zlasti od turizma, 
nesmotrno da ob drsečem tečaju dinarja sklepamo pogodbe s 
tujimi organizacijami v tujih valutah, pri čemer je bila n. pr. 
uvedba dinarskih čekov povsem nepripravljena, pa se po tako 
na hitro sprejetih ukrepih iščejo modalitete in tolmačenja, 
povzročena škoda pa je nenadomestljiva; da so povsem na- 
sprotne informacije o rezultatih jesenske in pomladanske 
setve in oskrbe z mineralnimi gnojili, mehanizacijo, semeni 
ipd.; da so gibanja vseh oblik porabe nad resolucijskimi 
predvidevanji in v nasprotju z protiinflacijskim programom ter 
da zaradi tega linearno ukrepamo, nismo pa sprejeli trajnih 
sistemskih rešitev za skladno gibanje porabe z realnim do- 
hodkom; splošna posledica takega stanja je sprejemanje 
ukrepov na ukrepe, namesto da bi najprej, tudi s predpisova- 
njem v skladu z ustavo, izvedli postopek samoupravnega 
sporazumevanja; 

- da poročilo o rezultatih lanskih oktobrskih intervencij- 
skih ukrepov ne daje realne slike, ker gre le za statistični 
prikaz dejstev, ne pa za analizo učinkov, za kar je bil ZIS 
zadolžen s sklepi Zbora republik in pokrajin; to velja npr za 
t. i. menjalniški zakon, ko se priliv tujega denarja v menjalni- 
cah drastično zmanjšuje, narašča pa edino prodaja bencin- 
skih bonov; prav tako pa je bilo treba pet mesecev dogovarja- 
nja o popustih pri uporabi dinarskih čekov; ukrepati je tudi 
treba, da bodo dosledno izpeljane obveznosti združevanja 
deviz za nafto, za fiksne in garantirane obveznosti in za 
potrebe federacije za leto 1982 in tekoče za 1983; da so bile 
od oktobra sprejete tri spremembe in dopolnitve uredbe o 
pravicah uvoza fizičnim osebam pri prehodu meje ter določe- 
nih olajšavah pri carinjenju določenega blaga za osebno 
porabo in proizvodnjo; da se zaradi povečanega administrira- 
nja povečujejo zastoji na mejnrh prehodih; da je uvedba 
depozita na pravico iznosa dinarja čez mejo neživljenjska, pri 
čemer sploh niso bili uporabljeni drugi zakonski predpisi, ki 
za kršilce predvidevajo vrsto drugih ukrepov, obenem pa 
uvedba depozita povzroča vrsto motenj v maloobmejnem 
sodelovanju; da je v zvezi z deviznimi računi občanov treba 
zagotoviti večjo izbiro v konsignacijskih skladiščih; da je 
treba z uvedbo »uvoz zaradi izvoza« zagotoviti, da se ne 
omejujejo že odobreni posli iz lanskega leta, za katere je 
pridobljeno soglasje, predvsem glede zagotavljanja nemo- 
tene oskrbe; da so v zvezi z omejitvami v preskrbi z gorivi 
republiški predpisi prinesli veliko diferenciacijo med posa- 
meznimi porabniki in nameni porabe, pri čemer pa je treba 
kljub težavam prednostno zagotoviti oskrbo turističnega go- 
spodarstva in kmetijstva, da so učinki devalvacije zaradi neu- 
činkovite družbene kontrole rasti cen v precejšnji meri razvre- 
dnoteni, pri čemer še vedno niso odpravljane nekajkrat ugo- 
tovljene disparitete v cenah oziroma z resolucijo predvideni 
program odpravljanja disparitet še ni sprejet; učinki devalva- 
cije tudi niso obravnavani z vidika vpliva na povečanje izvoza, 
zmanjšanje uvoza, povečanje deviznega varčevanja ipd; 

- da je skupna ugotovitev iz vseh razprav, da je gospodar- 
ski položaj zelo zapleten in da to narekuje tesno skupno 
sodelovanje Skupščine SFRJ in Zveznega izvršnega sveta ter 
drugih pristojnih organov in organizacij v republikah in v 

federaciji; saj o vseh številnih vprašanjih v odborih Zbora 
republik in pokrajin v dvodnevni razpravi stališč ni biblo 
možno poenotiti, zato so še mnoge razlike v pogledih do 
nekaterih vprašanj, kar izhaja tudi iz predloženih gradiv; zato 
bi bilo treba: 

- na podlagi predloženih gradiv nadaljevati razpravo o 
problemih tekoče ekonomske politike in pri teh izhajati iz 
spremenjenih predpostavk pogojev gospodarjenja; 

- takoj obravnavati problematiko realnosti tečaja dinarja, 
izvoznih spodbud, pozitivnih in negativnih posledic določene 
politike ekonomskih odnosov s tujino, ker gre za ključna 
vprašanja razvojne politike; 

- ponovno proučiti realnost ukrepov kreditno-monetarne 
politike in problemov v zvezi s spremenjenimi obrestnimi 
merami; 

- da mora Zvezni izvršni svet vendarle, na podlagi sklepov 
Zbora republik in pokrajin, čimpreje poročati o spremenjenih 
indikatorjih razvoja in bilancah, vključno z energetsko in 
plačilno in devizno, o problemih izvoznih spodbud, o omeje- 
vanju administrativnega urejanja cen, o odpravljanju dinarske 
nelikvidnosti med uporabniki družbenih sredstev, o neporav- 
nanih deviznih obveznostih za dogovorjene skupne potrebe, 
o programu zadolževanja v tujini in o obveznostih, ki bodo iz 
tega nastale tudi po letu 1986 itd. ter da se o vseh teh 
vprašanjih razprava nadaljuje v pristojnih delovnih telesih. 

Na podlagi vseh razprav je medodborovska delovna sku- 
pina pripravila predlog sklepov, ki jih je Zbor republik in 
pokrajin brez razprave sprejel v nadaljevanju seje 31. 3. 1983 
in v katerih so vsebinsko zajeta tudi stališča delegacije. 

3. V odboru za finance Zbora republik in pokrajin je bilo 
doseženo soglasje glede sprememb zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu. Skupščina SR Slovenije je 
delegacijo na sejah zborov 24. 3. 1983 pooblastila (na podlagi 
njenega poročila o poteku usklajevanja), da še naprej uveljav- 
lja pripombe glede obdavčitve sladkorja, naravnega vina, po- 
gonskih goriv ipd., ter druge pripombe glede sistema obdav- 
čevanja proizvodov in storitev v prometu ter jo pooblastila, da 
po končanem usklajevanju da soglasje k predlogu zakona. Na 
podlagi tega pooblastila je delegacija po uveljavitvi zahtev 
Skupščine SR Slovenije za nižjo obdavčitev sladkorja od 
prvotno predlagane (od 17% na 10%), za nižjo obdavčitev 
naravnih vin in za to, da je ostala osnova za obdavčitev vseh 
alkoholnih pijač nabavna cena ter za oprostitev plačila pro- 
metnega davka za drobno kmetijsko orodje, dala soglasje k 
tako usklajenem besedilu predloga zakona. 

4. Pismo Sobranja SR Makedonije v zvezi s težavami, ki jih 
ima SR Makedonija s svojim energetskim položajem. 

Sobranje SR Makedonije je v svojem pismu z dne 3. 3.1983 
opozorilo na velike težave pri zagotavljanju čimbolj nemotene 
preskrbe z energijo, zlasti električno. Zbor je bil seznanjen 
tudi s predlogi za solidarnostno pokrivanje teh težav in s 
stališči oziroma predlogi Zveznega izvršnega sveta za odprav- 
ljanje teh težav. V delovnih telesih so bili pripravljeni predlogi 
sklepov. Delegacija je kot edini razpravljalec (poleg člana 
delegacije SR Makedonije) v svoji razpravi opozorila, da pi- 
smo Sobranja SR Makedonije kaže na resnost in težavnost 
problemov pri zagotavljanju najnujnejših količin električne 
energije v državi in hkrati na razkorak med ugotovljenimi 
potrebami v državi in razvojem elektroenergetskih zmogljivo- 
sti. Sklicujoč se na informacije JUGEL v zvezi z izgradnjo 
novih zmogljivosti, na razloge za zakasnitve pri sklepanju 
samoupravnega sporazuma o izgradnji elektroenergetskih 
objektov za tekoče srednjeročno obdobje in na obveznosti iz 
dogovora o temeljih plana Jugoslavije, po katerem bi morale 
republike in pokrajini v okviru svojih poblastil ukrepati, da 
samoupravne organizacije in skupnosti s področja energetike 
zagotove celotne potrebe gospodarstva in prebivalstva z elek- 
trično energijo, je delegacija poudarila: 

- da so vse delegacije izrazile pripravljenost za solidarno 
pomoč SR Makedoniji; 

- da smo že pri usklajevanju družbenega plana Jugoslavije 
poudarjali, da je treba opredeliti konkretne obveznosti posa- 
meznih nosilcev planiranja za izvajanje posameznih planskih 
nalog, vendar pa iz pisma izhaja, da smo v planskih aktih 
opredelili preveč ambiciozne cilje in naloge; razlog za to je, 
da imamo preširoko fronto investicij, da za vse te investicije 
nimamo zagotovljenih vseh potrebnih sredstev in da se zato 
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prav izgradnja elektroenergetskih objektov v nedogled po- 
daljšuje; 

- da je po informaciji JUGEL o oskrbljenosti z električno 
energijo po republikah in pokrajinah različna in da bi, če bi 
analizirali vzroke za ugotavljanje razlike, ugotovili, da povsod 
tam, kjer je združeno delo na podlagi konkretnih planskih 
nalog v samoupravnih interesnih skupnostih' samoupravno 
zagotavljalo potrebna sredstva za izgradnjo elektroenerget- 
skih objektov, danes ni večjih težav, ker so ustvarjeni medse- 
bojni odnosi, v katerih se da skupaj oceniti potrebe, programe 
in potrebna sredstva, s čemer pa je že zagotovljena osnova za 
združevanje dela in sredstev za uresničevanje načrtovanih 
nalog; kljub temu, da ta pot ni bila lahka in enostavna, so bili 
vendarle doseženi zadovoljivi rezultati v oskrbi z elektroener- 
gijo; 

- da je iz teh razlogov treba odpraviti spoznane vzroke za 
občasno pomanjkanje električne energije v državi in da lahko 
v doglednem času le z aktiviranjem združenega dela pri izpol- 
njevanju dogovorjenih nalog in s povezovanjem proizvajalcev 
in porabnikov energije v jugoslovanskem prostoru prebro- 
dimo ugotovljene težave, ki v bistvu zavirajo razvoj vseh 
republik in pokrajin, pri čemer se moramo zavedati, da je 
najdražja tista energija, ki je nimamo. 

Zbor republik in pokrajin je nato sprejel sklepe, ki jih je 
pripravil odbor za družbeni plan in razvojno politiko in ki 
smiselno vsebujejo tudi opozorila delegacije Skupščine SR 
Slovenije. V sklepih je med drugim tudi opredeljeno, da je 
treba pospešiti sklenitev dogovora o solidarnosti pri zagotav- 
ljanju energije v SFRJ. 

5. Zbor je ugotovil, da je tudi Skupščina SR Slovenije 
pooblastila delegacijo, da glasuje za predlog zakona o spre^ 
minjanju kratkoročnih kreditov narodnih bank republik in 
Narodne banke SAP Vojvodine dane Jugoslovanski banki za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje, v dolgoročne kredite 
za dopolnilno kreditiranje izvoza opreme in ladij ter izvajanje 
investicijskih del v tujini na kredit in sprejel predlog zakona v 
predloženem besedilu 
6. Zbor je sprejel tudi odlok o spremembah odloka o skupni 
devizni politiki v letu 1983 z nekaterimi redakcijskimi popravki 
odbora za ekonomske odnose s tujino, opravil volitve in 
imenovanja in se na zaprti seji, v skladu z veljavnimi akti 
zbora, seznanil s platformo za nadaljnje razgovore z Irakom. 

14. seja 24. aprila 1983 
1. V zvezi s pismom Sabora SR Hrvatske o problemih 

proizvodnje in predelave nafte je bilo že v odborih Zbora 
republik in pokrajin, posebej pa tudi v razpravah na seji zbora 
poudarjeno, da ne kaže širiti problematike iz tega pisma, ki se 
nanaša na trenutni položaj, da je treba razpravo o vprašanjih 
sistemskega reševanja preskrbe z nafto, zmogljivostjo naftne 
predelovalne industrije in obveznostmi do tujine nadaljevati v 
pristojnih delovnih telesih ter v povezavi z energetsko bilanco 
irj plačilno ter devizno bilanco Jugoslavije, Zbor je nato spre- 

jel sklepe, ki jih je pripravila medodborovska delovna skupina 
in v katerih je opredeljeno, da zbor podpira stališča in ukrepe 
Zveznega izvršnega sveta za razreševanje težav v naftnem 
gospodarstvu in za tekoče oskrbovanje domačega tržišča z 
nafto in derivati ter da naj ZIS sproti ukrepa za zagotavljanje 
deviznih in dinarskih sredstev za nemoteno oskrbo; da je 
treba položaj naftnega gospodarstva reševati v okviru ener- 
getske bilance in sprememb družbenega plana Jugoslavije, 
da je treba čimprej sprejeti dolgoročni program razvoja ener- 
getike in da morajo OZD naftnega gospodarstva z medseboj- 
nim povezovanjem in sodelovanjem z drugim gospodarstvom 
z združevanjem dela in sredstev prispevati k zmanjševanju 
težav njihovega gospodarjenja. 

2. Zbor je sprejel tudi družbeni dogovor o organiziranju in 
financiranju XIV. zimskih olimpijskih iger 1984. v Sarajevu in 
program sodelovanja Skupščine SFRJ s predstavniškimi te- 
lesi drugih držav za leto 1983, opravil tudi volitve in imenova- 
nja in sprejel periodični delovni načrt za obdobje april-junij 
1983. 

15. seja - 13. maja 1983 
Zbor je poslušal informacijo ZIS o zagotavljanju sredstev za 

kreditiranje izvoza opreme, ladij in investicijskih del v tujini na 
kredit. 

V odboru za kreditno-monetarni sistem je bilo izraženo 
nezadovoljstvo zaradi kasnitve pri zagotavljanju sredstev za 
JUBMES, in opozorjeno, da zaradi nizke akumulativnosti go- 
spodarstva ni moč zagotoviti sredstev za financiranje izvoza 
kapitalnih dobrin, čeprav je kreditiranje tega izvoza izredno 
pomembno v pogojih velike konkurence na svetovnem trgu; 
na predlog odbora za kreditno-monetarni sistem je zbor spre- 
jel sklepe, v katerih je opredelil: 

- da naj združenje bank Jugoslavije pospeši postopek pod- 
pisovanja samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev 
za JUBMES v letu 1983; 

- da naj ZIS nemudoma sprejme potrebne ukrepe in zago- 
tovi sklenitev dogovora o načinu zagotavljanja sredstev za 
JUBMES za obdobje 1981 - 1985; 

- da naj ZIS do konca junija predloži rešitve za zagotovitev 
trajnih virov sredstev za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin 
in da se ob tem dokončno izjasni, če so pogoji za realizacijo 
sprejetih opredelitev za pomembnejše povečevanje izvoza; 

Zbor je brez razprave ratificiral sporazum med SFRJ in 
Republiko Avstrijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb 
v kazenskih zadevah ter opravil volitve predsednika in pod- 
predsednika zbora ter predsednike delovnih teles za nasled- 
nje enoletno mandatno obdobje. 

• 

Delegacija bo zborom Skupščine SR Slovenije ustno poro- 
čala o problematiki najemanja tujih kreditov, o problematiki 
blagovnih in tržnih rezerv, o razgovorih z Irakom in o stališčih 
in ukrepih ZIS v zvezi s problemi naftnega gospodarstva. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih odraslih oseb (ESA-256) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 19. 4. 
1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽBENEM VAR- 
STVU DUŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH ODRASLIH 
OSEB, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 
- Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 15. točka prvega od- 

stavka 321 člena Ustave SR Slovenije. Po tej določbi repu- 
blika z zakonom ureja varstvo invalidnih otrok in mladine. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Za družino pomeni rojstvo prizadetega otroka posebno 

obremenitev, kajti nega, vzgoja in varstvo prizadetega otroka 
zahtevajo od staršev veliko več osebnega odrekanja in tudi 
izdatkov. Dostikrat se matere zaradi stalne nege in skbi za 
prizadetega otroka ne morejo zaposliti. Zakon o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 15/76) določa, da 
morajo starši preživljati in skrbeti za otroka, dokler se ne 
usposobi za samostojno življenje in delo. Če pa je otrok zaradi 
težje duševne telesne prizadetosti nesposoben za samostojno 
življenje, ga morajo starši preživljati v skladu s svojimi mož- 
nostmi in ob pomoči družbene skupnosti. 

Po veljavni zakonodaji imajo zmerno, težje in težko duševne 
ter težko telesno prizadete osebe zagotovljeno popolno 
zdravstveno varstvo. Po določbah zakona o zdravstvenem 
varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80) je uvrščeno v zagotovljeni pro- 
gram zdravstvenega varstva, za katerega se v SR Sloveniji 
sredstva solidarnostno združujejo. Čimprej je odkrita more- 
bitna motenost pri otroku, lažje mu je uspešno pomagati in 
čimbolj razviti vse njegove zmožnosti, zato so v zagotovlje- 
nem programu pomembne tudi aktivnosti za odkrivanje raz- 
nih okvar in razvojnih motenj pa tudi poznejša posebna 
obravnava v zdravstvenih organizacijah. Otrokom so poleg 
tega zagotovljeni varstvo in vzgoja v predšolski dobi, uspo- 
sabljanje in pridobivanje delovnih in socialnih navad v organi- 
zacijah za usposabljanje, kar je urejeno z zakonom o izobra- 
ževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju, in sicer od 1976. leta, ko je bilo 
to področje izločeno iz sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Otroci, ki so zaradi prirojenih okvar, bolezni ali poškodb 
nezmožni za samostojno delo in življenje in če celotni doho- 
dek družine, v kateri otrok živi, ne dosega določene višine 
dohodka na družinskega člana, imajo pravico do denarne 
pomoči občinske skupnosti otroškega varstva, dokler traja 
nezmožnost, če je nastala, preden so dopolnili 15 let starosti 
ali med rednim šolanjem. To pravico imajo tudi kmečki otroci. 

Delavci v temeljni oranizaciji združenega dela pa lahko 
določijo v samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmer- 
jih v skladu s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
skupnosti otroškega varstva, da ima delavka, ki rodi težje 
telesno in duševno prizadetega otroka, daljši porodniški do- 
pust ter da ima delavka ali delavec, ki neguje in varuje težje ali 
težko duševno ali težje telesno prizadeto osebo, povečan letni 
dopust (vendar največ za 5 delovnih dni). 

Najpomembnejša pravica teh otrok in njihovih družin pa je 
pravica do usposabljanja. Zato je zelo pomembno, da se 
zgodaj ugotovi motenost pri otroku in da se ga čimprej napoti 
na ustrezno obliko usposabljanja. Ugotovitev in določitev 
motnje ter napotitev na usposabljanje je dolžnost občinskih 

skupnosti socialnega skrbstva, pri katerih delujejo posebne 
komisije za razvrščanje na podlagi pravilnika o razvrščanju in 
razvidu otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju. 

Če je le mogoče, naj tudi tako prizadeti otroci čim dlje 
ostanejo v družini. V posebne ustanove jih napotimo le, če 
potrebujejo stalno strokovno pomoč ali iz kakršnegakoli ra- 
zloga ne more živeti v družini. 

Zmerno in del težje duševno prizadetih otrok ni sposobnih 
za izobraževanje in usposabljanje po programu osnovne šole 
s pcilagojenim programom, zato se usposabljajo v oddelkih za 
delovno usposabljanje pri osnovnih šolah s prilagojenim pro- 
gramom in v posebnih organizacijah za delno usposabljanje 
(Dornava, Črna na Koroškem itd ). Preostali del težje duševno 
prizadetih in vsi težko duševno prizadeti otroci niso sposobni 
za delovno usposabljanje. Tem otrokom zagotavljamo varstvo 
in osnovno usposabljanje v zavodu Dornava, vendar jih je 
velika večina doma ali v rejniških družinah. 

Zmerno, težje in težko duševno prizadeti niso sposobni za 
samostojno življenje in delo, zato se po končanem delovnem 
usposabljanju ne morejo normalno zaposliti. Zanje je po- 
membno, da ohranjajo sposobnosti in spretnosti, ki so si jih 
pridobili med usposabljanjem. Da bi jim to omogočili in da bi 
hkrati vsaj delno razbremenili njihove družine, smo za zmerno 
in del težje duševno prizadetih oseb, ki so končale program 
delovnega usposabljanja, že pred leti začeli ustanavljati de- 
lavnice za delo pod posebnimi pogoji (V SR Sloveniji imamo 
18 delavnic s 437 varovanci). Delo v njih poteka po načelu 
delovne terapije, varovanci opravljajo preprosta ročna dela, 
dobivajo pa tudi minimalne denarne nagrade kot spodbudo 
za delo. Te delavnice so po določbah zakona o socialnem 
skrbstvu (Ur. I. SRS, št. 35/79) posebni socialni zavodi. Usta- 
navljajo jih občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki skupaj 
s starši tudi pokrivajo stroške delovanja teh delavnic. Še 
vedno pa ni dovolj domov za take osebe, ki zaradi starosti ne 
morejo več biti v Dornavi ali nimajo družine. 

Iz opisanega je razvidno, da imamo sorazmerno dobro 
1'rejeno varstvo in usposabljanje prizadetih otrok do njiho- 
vega 15. oz. 18. leta, dokler so vključeni v program osnovnega 
izobraževanja in usposabljanja. Po njihovem 18. letu pa straši 
skoraj povsem prevzamejo skrb za njihovo nadaljnje življenje 
in socialno varnost, čeprav smo v Ustavi SR Slovenije zapisali, 
da imajo občani, ki niso zmožni za delo in nimajo potrebnih 
sredstev za preživljanje, pravico do pomoči družbene skupno- 
sti in sicer v takem obsegu, ki jim zagotavlja socialno varnost. 

Predvsem moramo vsem zmerno, težje in težko duševno 
prizadetim osebam po dopolnjenem 18. letu starosti zagoto- 
viti varstvo, vzdrževanje pridobljenih delovnih in socialnih 
navad ter materialna sredstva za zagotovitev minimalne so- 
cialne varnosti. Zato bi morali z zakonom celovito zajeti in 
urediti vse temeljne oblike družbenega varstva tej skupini 
oseb, kot novo pravico pa bi z zakonom uredili še pravico do 
nadomestila za zagotavljanje minimalne socialne varnosti. 
Temeljne oblike družbenega varstva bi po našem mnenju 
morale izhajati iz sedanjih delavnic pod posebnimi pogoji, 
razvijati pa bi jih morali v naslednje oblike: dnevne centre za 
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varstvo in zaposlovanje in centre za bivanje, varstvo in zapo- 
slovanje zmerno in težje duševno prizadetih odraslih oseb ter 
centre in domove za dnevno, občasno in domsko varstvo in 
oskrbo dela težje in težko prizadete odrasle duševno priza- 
dete osebe. 

Z ustanavljanjem delavnic za delo pod posebnimi pogoji se 
je razvijal tudi koncept teh delavnic. Njihov pomen ja v tem, da 
zmerno in težje prizadetim omogočijo tri bistvene prvine 
življenja: delo, bivanje in prosti čas. Najpomembnejša prvina 
je delo, ki je osnovna potreba vsakega človeka. Za delo 
prizadetega varovanca je značilno, da je njegova storilnost 
znižana, da niha, da se težje prilagaja novim delom, da mora 
menjati čimveč različnih del, da ne bi ob ponavljanju le nekaj 
gibov še bolj otopel. Naslednji zelo pomemben element tudi 
za človeka z duševno prizadetostjo je prosti čas. Ker si ga 
sami težko organizirajo, jim pomagajo v društvih za pomoč 
prizadetim, še bolj pa naj bi jim pomagali v bodočih centrih. 

Tudi za zmerno in težje prizadete se pojavlja problem dom- 
skega varstva, predvsem za tiste, ki so brez staršev. Občasno 
bi v takih domovih živeli preko tedna tisti, ki se sicer ne bi 
mogli vsakodnevno voziti na delo ter varovanci, katerih starši 
bi bili bolni ali iz drugih razlogov nekaj časa odsotni. 

Vse to nam kaže, da moramo pospešiti preraščanje delavnic 
pod posebnimi pogoji v centre - dnevne in z domskimi eno- 
tami, ki naj bi bili v perspektivi regionalne ustanove z disloci- 
ranimi enotami. 

Popolnoma odprt pa je problem varstva in oskrbe dela težje 
in težko duševno prizadetih. Zavoda zanje v Sloveniji sploh 
nimamo, tako, da jih je bilo I. 1981 434 v posebnem socialnem 
zavodu Hrastovec-Trate med duševnimi bolniki, 451 v raznih 
splošnih socialnih zavodih, večinoma pa doma. 

Za socialno varnost vseh teh oseb pa je zelo pomembna 
pravica do nadomestila, ki bi jo po tem zakonu pridobili vsi 
zmerno, težje in težko duševno ter težko telesno prizadeti, pri 
katerih je razvojna motnja v smislu pravilnika o razvrščanju 
nastala pred 18. letom starosti in ki so zaradi prizadetosti 
pridobitno nesposobni. 

Po podatkih Zveze društev za duševno prizadete je v SR 
Sloveniji približno 6000 takih oseb. Večina teh je nesposobna 
za pridobitno delo že od rojstva, nekatere oblike, predvsem 
živčno-mišičnih obolenj, pa povzročajo nesposobnost za delo 
običajno do 15. leta starosti. Polovici teh oseb je zagotovljena 
socialna varnost v obstoječem sistemu s tem, da so uživalci 
družinske pokojnine, s plačilom oz. doplačilom oskrbnih stro- 
škov v socialnih zavodih ali s kakšno drugo obliko družbene 
denarne pomoči. Približno 3000 takih oseb, ki so stare več kot 
18 let, pa nima nobenih prejemkov, niti jih ne more pridobiti. 

3. Načela, na katerih temelji predlagani 
zakon in poglavitne rešitve 

Pri oblikovanju tega zakona je potrebno izhajati iz 236. 
člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da imajo občani, ki niso 
zmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za preživljanje, 
pravico do pomoči družbenih skupnosti, da jim je zagotov- 
ljena socialna varnost. 62. člen Ustave SR Slovenije pa do- 
loča, da delovni ljudje skupaj z delavci v organizacijah social- 
nega skrbstva ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zago- 
tavljajo pomoč med drugim tudi osebam, ki niso zmožne 
skrbeti zase. S tem zakonom v bistvu zagotavljamo možnosti 
za uresničitev ustavno določenih pravic za prizadete. Z zako- 
nom o družbenem varstvu duševno ter telesno prizadetih 
odraslih oseb bi zagotovili združevanje sredstev za to pravico 
v skupnostih socialnega skrbstva po načelih popolne solidar- 
nosti. - 

Z zakonom bi morali določiti: 
1. osebe, ki pridobijo status invalida po tem zakonu; 
2. oblike dejavnosti družbenega varstva; 
3. nadomestilo za invalidnost, pogoje za pridobitev pravice, 

način uveljavljanja; 
4. vire in način združevanja sredstev; 
5. izvajalce. 
1. V zakonu bi določili, da status invalidne osebe pridobi 

tista prizadeta oseba, ki je: 

- zmerno, težje ali težko duševno prizadeta, ki je dopolnila 
18 let in je nesposobna za samostojno življenje in delo; 

- težko telesno prizadeta oseba, ki je dopolnila 18 let in 
katere varstvo ni urejeno po kakšnem drugem predpisu; 

2. Z zakonom bi določili organizirane oblike društvenega 
varstva teh oseb, ki potrebujejo primerno zaposlitev glede na 
ostale psihofizične spobosnosti v delavnicah pod posebnimi 
pogoji pa tudi v organizacijah združenega dela ne glede na 
zmanjšane delovne zmogljivosti in spobosnosti; možnost 
ustrezne organizacije prostega časa; dnevno in občasno var- 
stvo in domsko varstvo. 

Z zakonom bi določili tudi oblike za izvajanje tega pro- 
grama, ki so: 

- dnevni centri za varstvo in zaposlovanje zmerno in Težje 
duševno prizadetih odraslih oseb, 

- centri za bivanje, varstvo in zaposlovanje zmerno in težje 
duševno prizadetih odraslih oseb, 

- centri in domovi za dnevno, občasno in domsko varstvo 
in oskrbo dela težje in vseh težko duševno prizadetih oseb. 

3. Z zakonom bi določili, da vse te osebe pridobijo pravico 
do nadomestila za invalidnost ne glede na materialni položaj 
njihovih družin, da je to izvirna in osebna pravica vseh 
zmerno, težje in težko duševno in težko telesno prizadetih 
oseb, ko dopolnijo 13. leto starosti in ki se zaradi prizadetosti 
ne morejo usposobiti za delo in so pridobitno nesposobne ter 
stalno prebivajo v SR Sloveniji. 

4. Vir sredstev, potrebnih za zagotavljanje dajatev po tem 
zakonu, je določen" z 19. členom zakona o socialnem 
skrbstvu. To je bruto osebni dohodek delavcev. Na tej osnovi 
bi se sredstva zagotavljala s (povečanimi) prispevnimi stop- 
njami iz osebnih dohodkov po načelih solidarnosti. 

5. Strokovna opravila pri postopku za ugotavljanje upravi- 
čenosti bi opravljali centri za socialno delo v sodelovanju z 
zdravstvenimi delovnimi organizacijami in organizacijami za 
usposabljanje. 

4. Ocena finančnih sredstev, potrebnih za 
izvedbo zakona 

Za izvedbo pravic po tem zakonu bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva. Glede na to, da delavci v okviru socialnega 
skrbstva že združujejo sredstva za nekatere oblike družbe- 
nega varstva starejših duševno in telesno prizadetih oseb in 
glede na to:, da v okviru te družbene dejavnosti strokovne 
organizacije opravljajo nekatera opravila predlagamo, da se 
združujejo sredstva za pravice po tem zakonu v okviru pove- 
čane prispevne stopnje v socialnem skrbstvu. 

Po grobih ocenah bi potrebovali (npr. ugotovljena višina 
življenjskih stroškov za starostnike na dan 31. 3. 1983 znaša 
6.450 din) za uresničevanje pravice do nadomestila za invali- 
dnost po tem zakonu približno 220 milijonov din. V primeru, 
da bi se sredstva za te pravice združevala v okviru prispevne 
stopnje za socialno skrbstvo, bi bilo potrebno povečati seda- 
njo za cca 11%. Na področju socialnega skrbstva se iz pri- 
spevka iz bruto osebnega dohodka združi približno 2 mili- 
jardi. Povprečna prispevna stopnja v SRS je 0,93 in bi se s tem 
povečala na 1,03%. Sredstva bi se združevala po načelih 
popolne solidarnosti v okviru skupnega programa republiške 
skupnosti socialnega skrbstva. 

5. Nove naloge skupnosti socialnega skrbstva 
in centrov za socialno delo 

Zakon najaga nove naloge skupnostim socialnega skrbstva 
in centroni za socialno delo. V skupnostih socialnega 
skrbstva bO potrebno s statutom ali drugim samoupravnim 
splošnim aKtom porobneje določiti pogoje in način uveljavlja- 
nja pravice do nadomestila za invalidnost, predvidenih s tem 
zakonom. Potrebno bo določiti tudi organ skupnosti, ki bo 
odločal o teh pravicah. 

Vsa strokovna in administrativna dela pri odločanju o pravi- 
cah po tem zakonu pa bodo morali opravljati v sodelovanju z 
drugimi strokovnimi institucijami centri za socialno delo, ki 
opravljajo tudi druge naloge na področju socialnega skrbstva. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. in 29. junija 1983 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
je sklicana za torek, 28. junija 
1983, seji Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije pa sta sklica- 
ni za sredo 29. junija 1983. 

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

- poročilo o uresničevanju 
politike zaposlovanja v letu 
1982 (ESA 259); 

- analizo o spremljanju pri- 
dobivanja prihodkov občanov 
ter o ugotavljanju izvoza pre- 
moženja (ESA 258); 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Jugoslavije o poteku 
preteklih sej Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije. 

Na dnevnem redu sej vseh 
treh zborov Skupščine SR 
Slovenije so tudi: 

- volitve članov Sveta repu- 
blike in 

- volitve sodnikov Ustavne- 
ga sodišča SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 
- poročilo o uresničevanju 
socialne politike z ugotovitva- 
mi, priporočili in stališči k po- 
ročilu (ESA 253) 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o enetgetskem gospodar- 
stvu (ESA 262); 

- poročilo o stanju in razvo- 
ju energetskega gospodarstva 
v SR Sloveniji (ESA 262); 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti (ESA 213); 

- prelog zakona o spre- 
membah zakona o obračuna- 
vanju in plačevanju prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih 
dejavnosti (ESA 212); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o davku na promet nepre- 
mičnin (ESA 146); 

- osnutek zakona o zaklju- 
čnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1982 
(ESA 251); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah z 
osnutkom zakona (ESA 247); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred poža- 
rom (ESA 236); 

- pobudo za sklenitev druž- 
benega dogovora o pogojih za 
organiziranje in sofinanciranje 
mednarodnih športnih tekmo- 
vanj v Jugoslaviji (ESA 263); 

- predlog, naj bo Skupščina 
SFR Jugoslavije udeleženka 
pri sklenitvi družbenega dogo- 
vora med republikami in avto- 
nomnima pokrajinama o var- 
čevanju, smotrni porabi in so- 
lidarnosti pripomanjkanju 
električne energije; 

- prdlog zakona o ratifikaci- 
ji sporazuma o garanciji (pro- 
jekt varstva človekovega oko- 
lja - Tuzla) med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU-2233) 
(ESA 261); 

- osnutek odloka o spre- 

membi odloka o pripravi in 
sprejetju dolgoročnega druž- 
benega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1986 do leta 1995 
oziroma za določena področja 
tudi do leta 2000 (ESA 260); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti za ceste 
Slovenije in statut Skupnosti 
za ceste Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta nadaljevala 
razpravo in usklajevala odlo- 
čitve o: 

- predlogu zakona o prekr- 
ških; 

- dogovoru o izdaji dopla- 
čilne poštne znamke »XIV. 
zimske olimpijske igre, Saraje- 
vo 1984« 

- predlogu za izdajo zakona 
o plačevanju doplačilne pošt- 
ne znamke »XIV. zimske olim- 
pijske igre, Sarajevo 1984« z 
osnutkom zakona. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja. Družbenopoli- 
tični zbor bo obravnaval tudi 
pobude, predloge in vpraša- 
nja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij, 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin pa predloge in vpraša- 
nja delegatov. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi informacije 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 

Skupščina skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije je ob obravnavi informa- 
cije o uresničevanju resolucije o načrto- 
vanju družine in družbenih prizadeva- 
njih 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 sprejela na- 
slednje 

SKLEPE 
1. Skupščina Skupnosti socialnega 

varstva Slovenije se je seznanila z infor- 
macijo o uresničevanju zakona o zakon- 
ski zvezi in družinskih razmerjih in reso- 
lucije o načrtovanju družine in družbenih 
prizadevanjih za njen nastanek in varnost 
in zakona o zdravstvenih ukrepih pri ure- 
sničevanju pravic za svobodno odločanje 
o rojstvu otrok. 

2. Skupščina sprejema ugotovitve, sta- 

lišča in priporočila skupaj s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 

3. Skupčina priporoča občinskim 
skupnostim socialnega varstva, da 
obravnavajo lastne ocene izvajanja teh 
dokumentov in sprejmejo ustrezne 
usmeritve in ukrepe. 

4. Skupščine skupnosti socialnega var- 
stva in ustanoviteljice skupnosti naj pri 
pripravi programov dela za 1984. leto 
upoštevajo aktualne naloge na tem po- 
dročju. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Skupina delegatov za področje gospodarstva občine Ljub- 
ljana Center je na seji dne 14. 4. 1983 pri obravnavi »Poročila 
o nadaljnji aktivnosti na področju racionalizacije in preuredi- 
tve informacijskega sistema, ki ga zagotavlja SDK« sklenila 
posredovati zboru združenega dela naslednjo 

DELEGATSKO POBUDO 
Iz omenjenega poročila izhaja, da ima SDK v svojem pred- 

logu in načrtih za racionalizacijo in preureditev družbenega 
informacijskega sistema tudi: 

- Predlog za spremembo bilančnih shem periodičnih obra- 
čunov in zaključnih računov. 

Skupina delegatov daje v zvezi s tem pobudo, da bi se 
spremenilo tudi obdobje za katero se izdelujejo periodični 
obračuni in sicer, da jih ne bi več izdelovali vsake tri mesece, 
temveč za obdobje 4 mesecev: januar-april, maj-avgust sep- 
tember-december. 

Svoj predlog utemeljujemo s tem, da se iz podatkov za prve 
tri mesece leta ne da ugotoviti realnih perspektiv poslovanja. 
Nekaj podobnega se dogaja tudi v poletnih mesecih, ko imajo 
OZD kolektivne dopuste, kar velja tudi za tuje poslovne part- 
nerje in kar se še posebej odraže pri izvozno usmerjenih OZD. 

Mnenja smo, da bi na tak način dobili obenem mnogo bolj 
realno sliko rezultatov poslovanja med letom, pa zmanjšali 
stroške za vrednost dela in obrazcev enega obračunskega 
obdobja in tako prispevali k stabilizaciji in racionalizaciji. 

Podobna pobuda je bila posredovana zboru združenega 
dela že v prejšnjem mandatnem obdobju vendar delegati 
kasneje nismo zasledi i, kakšna je bila usoda te pobude. 

Služba družbenega knjigovodstva Slovenije je poslala na- 
slednji pismeni odgovor: 

V svojem pismu ste na posredovali pobudo skupine delega- 

tov za gospodarsko področje 2. okoliša Ljubljana Center. 
Skupina delegatov predlaga, da bi periodične obračune se- 
stavljali in predlagali za obdobja štirih mesecev (januar-april, 
maj-avgust) in ne kot doslej vsake tri mesece. V zvezi s 
temželite naše stališče. 

Za zakonom o knjigovodstvu so predpisani roki za sestavi- 
tev in predložitev periodičnih obračunov. Periodične obra- 
čune je treba sestavljati in predlagati za obdobja: 

- januar-marec 
- januar-junij 
- januar-september. 
S predlagano pobudo za spremembo obdobij bi periodične 

obračune sestavljali ter predlagali za obdobja: 
- januar-april in 
- januar-avgust, 
V zvezi s pobudo moramo povedati,da je tak predlog pred- 

laganja periodičnih obračunov bil prisoten in obravnavan že 
pri zadnjih spremembah zakona o knjigovodstvu leta 1981. 
Takrat je prevladovalo mnenje da so vsi statistični podatki in 
njihovo spremljanje koncipirani na trimesečnih obračunih in 
da bi se s spremembo obračunskih obdobij izgubila kontinui- 
teta spremljanja poslovanja, ter da je za vpogled v rezultate 
poslovanja temeljnih organizacij štiri mesečno obdobje pre- 
dolgo. Zato je bil tak predlog zavrnjen. Ker ti razlogi praktično 
obstajajo še danes, menimo, da v tem trenutku ne bi kazalo 
posebej dajati zveznim organom pobude za spremembo za- 
kona o knjigovodstvu. 

Pri tem pa menimo, da bi vprašanje periodičnih obračunov 
ponovno postavili o obravnavali ob prvih spremembah in 
dopolnitvah zakona, saj obstajajo tudi določeni utemeljeni 
razlogi za zmanjšanje števila periodičnih obračunov. Zato bo 
naša Služba ta predlog ob prvih spremembah in dopolnitvah 
zakona ponovno podprla. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o temeljih skupne politike zdravstvenega 

varstva prebivalstva  

• V najširšo razpravo o osnutku te resolucije naj se vključijo delovni ljudje in 
občani, zdravstveni delavci, organizacije združenega dela s področja zdravstva, 
samoupravne interesne skupnosti in delovna telesa teh skupnosti za področje 
zdravstvenega zavarovanja, zdravstva in drugi 
• Posvetovanja in razpravo je treba opraviti do začetka oktobra 1983 
• Predvideno je da bo resolucija sprejeta do konca leta 1983 * 

Po daljših pripravah in razpravah v delovnih tele- 
sih je Zvezni zbor Skupščine SFRJ obravnaval na 
svoji 15. seji 13. maja Osnutek resolucije o temeljih 
skupne politike zdravstvenega varstva prebivalstva 
z Analizo o zdravstvenem stanju prebivalstva. Po 
razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

1. Zvezni zbor sprejma Osnutek resolucije o teme- 
ljih skupne politike zdravstvenega varstva prebival- 
stva z Analizo o zdravstvenem stanju prebivalstva in 
ugotavlja, da bo treba pri pripravi predloga te reso- 
lucije vključiti v razpravo vse zainteresirane občane, 
organe in organizacije. 

2. Zbor priporoča Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva Jugoslavije naj začne najširša posvetovanja 
v katera bodo vključeni delovni ljudje in občani, 
zdravstveni delavci, organizacije združenega dela s 
področja zdravstva, samoupravne interesne skup- 

nosti in delovna telesa teh skupnosti za področje 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstva, skupnosti 
zdravstvenih organizacij, Zveza sindikatov, zvezni in 
republiški upravni organi pristojni za zadeve zdrav- 
stva, kot tudi pristojna delovna telesa skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

3. Pri izdelavi Predloga resolucije bo Odbor za 
delo, zdravstvo in socialno politiko upošteval mne- 
nja in predloge s posvetovanj in druge oblike sode- 
lovanja s pristojnimi organi in organizacijami. 

4. Osnutek resolucije bo objavljen v celotnem 
besedilu v Glasilu Skupščine SFRJ, da bi bila omo- 
gočena čim širša udeležba vseh zainteresiranih v 
bližnjih posvetovanjih. 

5. Posvetovanja in razpravo je treba opraviti do 
začetka oktobra 1983, da bi bila lahko resolucija 
sprejeta čim prej - v četrtem trimesečju 1983. 

Glede na doseženo stopnjo razvoja zdravstva in rezultate 
pri varstvu zdravja občanov, zahtevo za zboljšanje zdrav- 
stvenega stanja in družbenoekonomskih in samoupravnih 
odnosov na področju zdravstva ter glede na dejstvo, da je 
ohranitev in zboljševanje zdravja prebivalstva bistven ele- 
ment družbene reprodukcije, rasti produktivnosti dela, 
obrambne sposobnosti države, socialne varnosti in življenj- 
skega standarda ter upoštevajoč določene težave pri ure- 
sničevanju ustavne pravice občanov do zdravstvenega var- 
stva in zdravega človekovega okolja ter potrebo, da v 
skladu z resolucijo XII. kongresa ZKJ in temelji dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije in programa stabili- 
zacije v družbenih dejavnostih razčlenimo družbena stali- 
šča in sistematično organizirano dejavnost pri nadaljnjem 
razvoju zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavnosti je 
skupščina SFRJ na podlagi 2.. 3., 10. in 18. točke prvega 
odstavka 281. čl^ng ustave SFRJ v zvezi s 126. členom 

poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ na seji Zvez- 
nega zbora dne  , sprejela 

RESOLUCIJO 
o temeljih skupne politike 
zdravstvenega varstva prebivalstva 

i. 
1. Hkrati z družbenoekonomskim razvojem naše države se je spremi- 

njalo na boljše tudi zdravstveno stanje prebivalstva, ki vse bolj dobiva 
značilnosti razvitih držav. 

Stalno se je zmanjševala smrtnost prebivalstva, zlasti otrok in žensk 
med nosečnostjo in pri porodih, precej se je povečala življenjska doba, 
izkoreninjenih je več nalezljivih bolezni, pa tudi v celoti jih je vse manj, 
stalno pa se povečuje tudi psiho-fizična razvitost otrok in mladine. 
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Poleg rasti življenjskega standarda je na zboljševanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva vplivalo tudi vse kvalitetnejše zdravstveno varstvo, 
boljše higienske razmere življenja in dela ter vse večja izobraževalna in 
zdravstveno-kulturna raven prebivalstva. 

Z uvedbo obveznih oblik zdravstvenega varstva za celotno prebival- 
stvo smo ustvarjali pogoje za njegov enakomernejši razvoj, širjenje 
pravic, hitrejše reševanje preventivnih zdravstvenih problemov ter kre- 
pitev solidarnosti in vzajemnosti. 

Na načelih nove ustave so se zboljšali družbenoekonomski odnosi 
tako v zdravstvenih dejavnostih kot tudi na področju samoupravnega 
interesnega organiziranja. Precej se je okrepila kadrovska in mate- 
rialna osnova zdravstvenih delovnih organizacij, ki so usposobljene, 
da na vseh ravneh dela uporabljajo dosežke sodobne medicinske 
znanosti in tehnologije. 

2. Takšen pozitiven trend zboljševanja, zdravstvenega stanja prebi- 
valstva in razvoja zdravstvenega varstva pa so spremljali tudi številni 
problemi. Nezadostna usmeritev v preventivno varstvo je imela nega- 
tivne posledice, zlasti na področju zdravstvenega varstva delavcev, kar 
je vplivalo na to, da se je stalno povečevalo število invalidov dela in 
nezmožnih za delo. Posledica tega so bili tudi neugodni učinki pri 
preprečevanju in zatiranju množičnih nenalezljivih bolezni , kjer je 
treba za zdravljenje in rehabilitacijo angažirati velika sredstva, čeprav 
je mogoče nastanek teh obolenj uspešno preprečevati 

Na celotno zdravstveno stanje prebivalstva naše države negativno 
vpliva stanje na manj razvitih območjih (visoka smrtnost dojenčkov, 
tuberkuloza in druge nelezljive bolezni). S preventivnimi ukrepi in 
boljšo organizacijo bi lahko te probleme hitreje in uspešneje reševali, 
kar bi imelo velik pomen za zboljšanje celotne slike zdravstvenega 
stanja naše države, zlasti v primerjavi z mednarodnim stanjem. 

3. Na področju zdravstvenega varstva delavcev smo že dosegli dolo- 
čene rezultate. Zmanjšuje se število poškodb pri delu in število poklic- 
nih bolezni. Vendar pa se zdravstveni problemi delavcev ne rešujejo v 
skladu s potrebami in možnostmi ter se tako povečuje število izgublje- 
nih delovnih dni in število nezmožnih za delo. V nasprotju z družbenimi 
in političnimi opredelitvami zdravstveno varstvo delavcev ni organizi- 
rano v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje, ali pa za 
več organizacij združenega dela (z manjšim številom delavcev). Posle- 
dica tega je, da je z ukrepi zdravstvenega varstva med delovnim 
procesom zajeto razmeroma majhno število delavcev. 

4. Zboljšalo se je zdravstveno varstvo žensk, otroJ< in mladine. Okoli 
90 odstotkov vseh porodov poteka ob strokovni medicinski pomoči. 
Tudi na področju načrtovanja družine se je število storitev precej 
povečalo Še vedno pa se ne izvaja v zadostni meri preventivno zdrav- 
stveno varstvo žensk, ki je velikega pomena za reproduktivno funkcijo 
in za varstvo materinstva. Zaradi množičnosti in zaradi posledic, ki jih 
ima za zdravje žensk, je splav eden izmed največjih zdravstvenih 
problemov v dobi plodnosti. 

Čeprav je še vedno precej visoka, se je smrtnost dojenčkov zmanj- 
šala (od 55, 5 promila v letu 1971 na 30,7 promilavletu 1981), in sicer z 
usmerjanjem aktivnosti v sistematične preglede žensk in otrok, zdrav- 
stveno vzgojo in pomoč pri negi otroka Tako visoka stopnja smrtnosti 
je posledica visoke smrtnosti dojenčkov v posameznih delih države 
(Kosovo, Zahodna Makedonija, Sandžak, del Bosne). 

Prav tako je z različnimi oblikami zdravstvenega varstva zajetih vse 
več otrok in mladine, ki sestavljajo okoli 33 odstotkov prebivalstva 
(sistematični pregledi, imunizacija proti določenim nalezljivim bolez- 
nim, zgodnje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija prirojenih ali 
pridobljenih motenj). Pri njihovem pobolevanju se najpogosteje pojavlj 
ajo akutne infekcije dihalnih organov, okvare zob, parazitarne in nalez- 
ljive bolezni, kožne bolezni in bolezni podkožnega tkiva ter poškodbe. 

5. Pri preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni smo dosegli 
pomembne rezultate. Precej se je zmanjšala pogostnost teh obolenj, 
več bolezni pa je povsem izkoreninjenih. Še vedno pa so problem 
tuberkuloza in črevesne nalezljive bolezni, zlasti na manj razvitih 
območjih. 

Za spremenjeno strukturo obolenj so sedaj vse bt)1j značilna pogo- 
stejša obolenja srca in krvnih žil, maligna obolenja in druge množične 
nenalezljive bolezni. Ta obolenja zahtevajo velika sredstva za zdravlje- 
nje in rehabilitacijo, čeprav so precejšnje možnosti za njihovo preven- 
cijo. Z ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje teh obolenj bi 
precej zmanjšali visoko invalidnost, pa tudi stroške zdravljenja in 
rehabilitacije ter smrtnost, zlasti pri mlajših starostnih skupinah prebi- 
valstva. 

6. V vseh družbenopolitičnih skupnostih so bile sprožene številne 
pobude in pomembne aktivnosti glede varstva in zboljševanja človeko- 
vega okolja. Ocenjeno je, da je onesnaženost človekovega okolja 
dosegla tako stopnjo, da pomeni nevarnost za zdravje ljudi in za 
njihove dobrine, vse to pa je posledica nespoštovanja predpisov in 
njihovih temeljnih elementov pri uporabi človekovega okolja. Nepopol- 
nosti pravnih in strokovnih regulativ, kršenje veljavnih predpisov ter 
nezadostna uporaba razpoložljivih strokovnih kadrov in ustanov za 
učinkovito nadzorstvo in zboljševanje človekovega okolja zmanjšujejo 
učinkovitost ukrepov za ohranitev in zboljševanje človekovega okolja. 
Nimamo rednega, sistematičnega registriranja, spremljanja in analizi- 
ranja škodljivih snovi in pojavov v človekovem okolju, tako da na tem 
področju ne dosegamo zadovoljivih rezultatov, družbena akcija pa še 
naprej zaostaja za proklamiranimi cilji. 

7. Dosegli smo visoko raven razvitosti omrežja in zmogljivosti zdrav- 
stvenih organizacij, zlasti za temeljno zdravstveno varstvo. Zdrav- 

stveno varstvo nudi okoli dvanajst tisbč ambulantnopolikliničnih orga- 
nizacij oziroma organizacijskih enot, stacionarne zdravstvene storitve 
pa nudijo organizacije, ki imajo na razpolago okoli 140.000 postelj 
oziroma 6 postelj na 1000 prebivalcev. Te zmogljivosti zdravstvenih 
organizacij pa so neenakomerno razporejene, kar neugodno vpliva na 
dostopnost zdravstvenega varstva. 

Z zdravstvenim varstvom so zajete vse kategorije prebivalstva in vse 
manjše so razlike glede pravic. Še vedno pa so velike razlike glede 
možnosti za uživanje zdravstvenega varstva, in sicer zaradi koncentra- 
cije zdravstvenih organizacij in kadrov v mestih. 

8. Na področju samoupravnega organiziranja zdravstva v vseh oko- 
ljih še vedno niso zagotovljene bistvene osnove združevanja. Ker ni 
enotnih meril, obstajajo velike razlike glede organiziranja temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih organizacij. 

Čeprav smo na področju samoupravnega organiziranja temeljnih 
organizacij združenega dela zdravstva dosegli določene rezutlate, se 
še vedno pojavljajo pomanjkljivosti in slabosti, ki se kažejo v glavnem v 
nedosledni uporabi načela pridobivanja dohodka s svobodno menjavo 
dela, v nezadostnem samoupravnem dohodkovnem povezovanju, po- 
časnem premagovanju stare prakse pri organiziranju zdravstvene de- 
javnosti. Za temeljne organizacije so bili razglašeni posamezni oddelki, 
odseki, laboratoriji, postaje, lekarne, bolnišnice in podobno. Posledice 
takega pristopa so izoliranost temeljnih organizacij, pomanjkanje vza- 
jemnosti in solidarnosti, privatizacija nad družbenimi sredstvi in celo 
nad delavci, odvečno administriranje, neenakost v družbenoekonom- 
skih odnosih idr Počasi potekajo tudi procesi strokovnega in dohod- 
kovnega povezovanja in medsebojne delitve dela v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela zdravstva. Poleg tega je nezadostna tudi funk- 
cionalna povezanost, in sicer ne le v okviru delovne organizacije, 
temveč tudi v okviru občine, regije, republike ali pokrajine, pa tudi vse 
države. Vse to negativno vpliva na učinkovitost in smotrnost pri izvaja- 
nju zdravstvenega varstva, pa tudi na poslovanje temeljnih organizacij 
združenega dela zdravstva. 

9. Iz številnih kazalcev je razvidna povečana izraba zdravstvenega 
varstva. Še vedno pa se pojavljajo velike razlike pri zdravstvenem 
varstvu po posameznih območjih in po posameznih populacijah prebi- 
valstva. Kmetje na vseh območjih skoraj štirikrat manj uporabljajo 
zdravstvene storitve, delavci pa precej več. Stopnja uporabe zdravstve- 
nih storitev je precej manjša tudi na manj razvitih in vaških območjih. 

10. V minulem obdobju so se zboljšali družbenoekonomski odnosi v 
zdravstveni dejavnosti. Okrepila se je materialna in kadrovska osnova 
zdravstvene dejavnosti. Zaostajamo pa pri uveljavljanju načela svobo- 
dne menajve dela in pridobivanja dohodka, ki bi moral biti rezultat 
prispevka zdravstva h krepitvi materialne osnove združenega dela in 
celotnemu razvoju družbe. V samoupravnih interesnih skupnostih se 
še vedno mani dogovarja, več pa odloča. 

11. Planiranje in programiranje zdravstvenega varstva je bolj organi- 
zirano, še vedno pa se ne uresničujejo temeljna stališča sistema 
družbenega planiranja. Nismo ažurni pri zbiranju podatkov o določe- 
nih pojavih na področju zdravstva, kar otežuje statistične raziskave in 
uporabo teh podatkov za planiranje. Nimamo enotne metodologije 
planiranja in programiranja. Nimamo organiziranega načina zbiranja 
in izmenjave informacij o dosežkih medicinske vede in prakse v državi 
in v svetu. 

12. Za zdravstveno varstvo izločamo sredstva v skladu z realnimi 
možnostmi družbe. Hkrati pa so v vseh republikah in avtonomnih 
pokrajinah precej razširili pravice do zdravstvenega varstva, pa tudi 
pravice iz zdravstvenega zavarovanja (stari, nosečnice, posamezne 
skupine bolezni, na področju zavarovanja kmetov, nadomestila in 
drugo). 

Ta sredstva pogosto trošimo neracionalno. Znatna sredstva pora- 
bimo za ponovljene preiskave, pregledi in zdravljenje bolnikov počasi 
tečejo, zdravila se uporabljajo nesmotrno. Dohodek zdravstvenih de- 
lovnih organizacij ni direktno odvisen od racionalne uporabe sredstev, 
ki se zagotavljajo po samoupravnih interesnih skupnostih. Na neracio- 
nalno porabo sicer omejenih sredstev vplivata velika razdrobljenost 
zdravstvenih organizacij in velika administracija, zaprtost v lastna 
okolja, kar med drugim vpliva tudi na uveljavljanje pravice do zdrav- 
stvenega varstva zunaj območja skupnosti, hkrati pa je tudi vzrok za 
podvojitev zmogljivosti zdravstvenih organizacij. 

13. Uveljavljanje zdravstvenega varstva zunaj območja samoupravne 
interesne skupnosti za zdravstveno zavarovanje, v kateri je občan 
zavarovan, je želo težavno, kar pa je posledica prizadevanja interesnih 
skupnosti, da preprečijo odliv svojih sredstev, za vračanja posameznih 
zdravstvenih organizacij, da nudijo zdravstvene storitve vsem obča- 
nom pod enakimi pogoji kot občanom, ki so zavarovani v interesni 
skupnosti, na katere območju je sedež zdravstvene organizacije, pogo- 
jevanja zdravstvenih storitev s plačilom v gotovini in drugo. 

Pri odobravanju zdravljenja v tujini ne upoštevamo dovolj razvoja 
zdravstvene službe pri nas, niti dosežka pri zdravljenju v posameznih 
medicinskih panogah, zlasti na področju kardiokirurgije, malignih in 
očesnih obolienj. Zato se neutemeljeno trošijo sredstva samoupravnih 
interesnih skupnosti, namenjena za neposredno zdravstveno varstvo. 
Obseg in pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ki jih lahko zavarova- 
nec uveljavlja v tujini, so v posameznih republikah in pokrajinah 
različni in se odobravajo na podlagi različnih medicinskih meril. 

14 Farmacevtska dejavnost ter proizvodnja, promet in uporaba 
zdravil so integralni deli zdravstvenega varstva in imajo splošen druž- 
beni pomen. Farmacevtska industrija lahko krije več kot 90% potreb 
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po zdravilih, čeravno je v glavnem predelovalna. Izmed 15 organizacij 
združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo zdravil, in 3 organizacij, 
ki proizvajajo serume in vakcine, se ukvarja s proizvodnjo surovin za 
zdravila v večji meri le 5 organizacij. Druge organizacije pa so usmer- 
jene v proizvodnjo po licenci in na konfekcioniranje, kar kaže, da je 
uporaba uvoznih surovin precej večja kot pa uporaba domačih surovin 
oziroma da je naša farmacevtska industrija zelo odvisna od uvoza 
(okrog 80%). Zaradi odvisnosti od uvoza v razmerah deviznih težav 
države so nastale zlasti v zadnjih letih motnje v redni oskrbi domačega 
trga z zdravili, pojavlja pa se celo pomanjkanje prednostnih (vitalnih) 
zdravil, kot so citostatiki, insulin, hormoni, antibiotiki, kontrastna sred- 
stva in drugo. Izkazalo se je, da do sedaj predpisani in dogovorjeni 
ukrepi za redno oskrbo z zdravili niso dovolj učinkoviti. 

15. Zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci so vedno bolj 
usposobljeni za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe, ni pa 
še končan proces njihovega prilagajanja in usposabljanja za delo v 
izrednih razmerah Poleg tega nimamo dovolj posameznih profilov 
zdravstvenih delavcev, kot so kirurgi, anasteziologi in drugi. 

16 Z zdravstvenim varstvom prebivalstva se ukvarja okrog 250 tisoč 
delavcev, od tega 32.850 zdravnikov, 6.772 stomatologov, 5.174 farma- 
cevtov in 119.494 zdravstvenih delavcev z višjo in srednjo izobrazbo, 
kar ustreza doseženi ravni srednje razvitih držav, ne ustreza pa njihova 
razporeditev. Mnoge fakultete in medicinske šole še naprej izobražu- 
jejo zdravstvene kadre, pri tem pa ne mislijo na možnosti za njihovo 
zaposlitev. 

Nezadostna usklajenost med sedanjim sistemom izobraževanja 
zdravstvenih delavcev in potrebami združenega dela vpliva tudi na 
kakovost zdravstvenih storitev in na zaposlovanje teh delacev. 

Znanstvenoraziskovalno delo na tem področju ni dovolj usmerjeno v 
aktualne probleme zdravstvenega varstva in dejavnosti, še zlasti ne v 
najhujša in najpogostejša obolenja in stanja, pa tudi v raziskovanje 
tehnike in metod za boljše in smotrnejše reševanje teh problemov 
Zato je treba uskladiti programe raziskovalnih institucij, izvesti delitev 
dela, specializacijo in rešiti izmenjavo raziskovalnih dosežkov. 

Ni popolnoma razčlenjen sistem odgovornosti zdravstvenih delovnih 
organizacij in zdravstvenih delavcev za opravljanje nalog, ki so jim 
zaupane, nitj sistem nadzorstva nad strokovnim delom zdravstvenih 
organizacij in zdravstvenih delavcev. 

II. 
Na podlagi ocen o doseženih uspehih in o problemih zdravstvenega 

stanja prebivalstva, organizacije zdravstvene dejavnosti in sistema 
zdravstvenega varstva Jugoslavije opozarja Skupščina SFRJ: 

17. Dosežena raven razvitosti zdravstvenega varstva in zdravstvene 
dejavnosti omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje sedanjih zdrav- 
stvenih problemov. Preventivnim ukrepom, vštevši tudi sanacijo člove- 
kovega okolja, je nujno zagotoviti prednost v dolgoročnih in tekočih 
planih zdravstvenega varstva 

Pri nadaljnjem delu v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva naj se 
zdravstvena dejavnost preusmeri v sistematično izvajanje ukrepov, ki 
so pomembni za zboljšanje in varstvo zdravja prebivalstva. Prednost v 
razvoju naj ima temeljno zdravstveno varstvo (ambulantno-poliklinične 
in dispanzerske službe). 

Zagotoviti je treba hitrejši razvoj preventivnega zdravstvenega var- 
stva in doseči precej večji vpliv na zdravstveno vzgojo ljudstva. Začeti 
je treba širšo družbeno akcijo za varstvo zdravja prebivalstva in pri tem 
poudarjati odgovornost vsakega človeka za ohranitev njegovega 
zdravja, pa tudi drugih subjektov, ki so zainteresirani za zboljšanje 
zdravstvenega stanja in za boljše življenjske razmere in delovne pogoje 
ljudstva. Uporaba predpisanih ali znanstveno priznanih ukrepov in 
metod je prvenstvenega pomena za varstvo pred nalezljivimi bolez- 
nimi, pred nevarnostmi, ki povzročajo množične kronične nenalezljive 
bolezni, pred poškodbami in invalidnostjo, prezgodnjo smrtjo, širje- 
njem bolezni zasvojenosti, ustnimi in zobnimi boleznimi ter pred vrsto 
drugih nevarnosti, ki jim je izpostavljeno zdravje prebivalstva. 

Potreben je radikalen preobrat, da bo zdravstvo v funkciji združe- 
nega dela, ob prizadevanju, da se večina zdravstvenih delavcev usmeri 
v primerno zdravstveno varstvo v krajevnih skupnostih in organizacijah 
združenega dela. 

Zdravstvene delovne organizacije morajo biti v okviru aktivnega 
zdravstvenega varstva usmerjene v sistematične preglede otrok in 
mladine, delavcev, žensk v času materinstva in drugih grupacij prebi- 
valstva, katerih zdravje je izpostavljeno večji nevarnosti, da bi pravoča- 
sno odkrili bolezni in faktorje nevarnosti, ki škodljivo delujejo na 
zdravje te populacije, ter programirali in sprejeli potrebne ukrepe za 
njihovo varstvo oziroma zdravljenje. 

Z aktivnim raziskovanjem vzrokov nalezljivih boleznimi, s saniranjem 
človekovega okolja, vakciniranjem in drugimi ustreznimi ukrepi je 
treba vplivati, da se zmanjšajo nalezljive bolezni in ustvarijo pogoji za 
njihovo izkoreninjenje, kjer je to mogoče. Ta naloga naj bi imela 
absolutno prednost na območjih, kjer so nalezljive bolezni zdravstveni 
problem 

Z zagotavljanjem varstva pri delu in izvajanjem varstvenih ukrepov, z 
organizacijo in dejavnostjo služb medicine dela. s programi zdravstve- 
nih organizacij in organizacij združenega dela materialne proizvodnje 
ter z zagotavljanjem materialnih sredstev na načelih solidarnosti in 
vzajemnosti ali z neposredno menjavo naj se zaustavita trenda rasti 
delovne nezmožnosti zaradi bolezni in rast števila delovnih invalidov 
ter ustvarjajo pogoji,' da bo odsotnost z dela vse manj vplivala na 
storilnost organizacij združenega dela. 

V krajih, kjer je smrtnost dojenčkov velika, naj se določi program 
prevencije in dejavnosti za preprečevanje smrtnosti otrok. Pri izvajanju 
teh programov naj se zagotovi dejavnost organizacij Socialistične 
zveze, Rdečega križa in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti, da bi se odstotek smrtnosti otrok zmanjšal do ravni, ki jo 
omogočajo sedanji razvoj zdravstvene dejavnosti in splošne družbene 
razmere. 

Zagotoviti je treba tudi popolno zajetje ter dostopnost sredstev in 
ukrepov za preprečevanje neželenega spočetja, razvijati dejavnost za 
sistematično širjenje znanja in možnosti za uporabo sredstev in metod 
ter drugih ukrepov za načrtovanje družine, ki so predvideni v resoluciji 
Zvezne skupščine o načrtovanju družine. 

18. Alkoholizem, narkomanija, kajenje in druge bolezni zasvojenosti 
je treba zaradi vse večje razširjenosti in številnih škodljivih posledic 
preprečevati s sistematičnimi in trajnimi ukrepi in dejavnostmi organi- 
zacij Socialistične zveze, Zveze sindikatov, Zveze socialistične mla- 
dine, organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, organizacij Rdečega križa in državnih organov. 
Povsod, kjer imamo probleme, je treba pripraviti skupen program 
dejavnosti, da bi pravočasno preprečili nadaljnje širjenje tega družbe- 
nega zla, pa tudi za zdravje težke posledice. 

Pri pripravi in izvajanju teh skupnih programov je treba posebej 
določiti naloge zdravstvenih organizacij glede zdravstvene vzgoje, 
spremljanja in proučevanja stanja ter glede zdravljenja obolelih za 
boleznimi zasvojenosti. Za te potrebe pa je treba organizirati tudi 
specializirane institucije ali oddelke. 

19. Vse več obolenj in stanj nastaja zaradi onesnaženosti življenj- 
skega in delovnega okolja onesnaženosti zraka, vode in hrane, seva- 
nja, hrupa idr Razvojni plani in programi organizacij združenega dela 
in družbenopolitičnih skupnosti morajo vsebovati ukrepe za varstvo 
življenjskega in delovnega okolja. Nujno moramo razvijati sistem 
spremljanja onesnaženosti človekovega okolja, sistematično kontroli- 
rati stopnjo onesnaženosti zraka, zemljišč, rek, jezer in morij, pitne 
vode, hrane in krmil, kontrolirati hrup in druge škodljive vplive na 
človekovo življenjsko in delovno okolje, analizirati vpliv onesnaženosti 
človekovega okolja na človekovo zdravje in izvajati predpisane ukrepe 
za varstvo in zboljšanje človekovega okolja. 

20. Za uspešno izvajanje zdravstvenega varstva in dejavnosti v zvezi 
s prevencijo obolenj in varstvom zdravja prebivalstva je treba izpopol- 
niti omrežje zdravstvenih delovnih organizacij, zlasti za temeljno 
zdravstveno varstvo. Prizadevati si je treba, da se sedanje omrežje 
racionalizira in zagotovi prebivalstvu dostopnost storitev, teh organi- 
zacij. 

Eden temeljnih pogojev za učinkovito, kakovostno, smotrno in eko- 
nomično zdravstveno varstvo je regionalno organiziranje zdravstva. 
Cilji regionalne orgnizacije se ne smejo omejevati na skupno izkorišča- 
nje bolnišničnih in drugih zmogljivosti, speciliziranih institOcij, pač pa 
morajo predvsem omogočiti uveljavljanje vseh oblik zdravstvenega 
varstva pod enakimi pogoji, še zlasti pa temeljnega zdravstvenega 
varstva. 

Pogoj za racionalno organizacijo zdravstvenega varstva je dogovor o 
določitvi enotnih temeljev in meril za ustanavljanje temeljnih organiza- 
cij združenega dela na področju zdravstva, izhajajoč iz ustave SFRJ, 
zakona o združenem delu in številnih posebnosti zdravstvene dejavno- 
sti. 

Nujno je nadalje razvijati dispanzersko metodo dela in usmeriti 
dejavnost zdravstvenih delovnih organizacij v zdravljenje bolnikov na 
domu in dnevnih bolnišnicah, če so za to pogoji. Tako se bo poleg 
ekonomičnejšega zdravljenja zmanjšala potreba po novih zmogljivo- 
stih, skrajšal pa se bo tudi čas zdravljenja v stacionarnih organizacijah. 
Zaradi sprememb, ki so nastale v strukturi obolenj, je treba poleg tega 
spremeniti tudi strukturo sedanjega posteljnega fonda ter zboljšati 
kakovost zdravljenja in oskrbe med stacionarnim zdravljenjem. 

Zaradi vse številnejših prometnih nesreč, različnih poškodb in akut- 
nih obolenj in stanj, ki terjajo nujno in strokovno.storitev, je treba 
posvetiti posebno pozornost organizaciji nujne medicinske pomoči z 
ustanavljanjem posebnih organizacij in organizacijskih enot, ki bodo 
sodobno opremljene in usposobljene za pravočasno obveščanje,epre- 
jem, prevoz in ustrezno pomoč na kraju nesreče, med prevozom in v 
zdravstveni organizaciji. Nujno medicinsko pomoč je treba organizirati 
na enotnih temeljih in doktrinarnih stališčih o tej obliki zdravstvenega 
varstva. 

Vrsta in količina medicinske, tehnične in druge opreme, aparatov in 
naprav za zdravstvene storitve sta v neposredni zvezi s kakovostjo teh 
storitev, nalogami in odgovornostmi, ki jih imajo posamične zdrav- 
stvene delovne organizacije. Nujno je s predpisi določiti minimalne 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka vrsta zdravstvene organizacije 
glede svoje opremljenosti (standardi opreme za zdravstvene storitve), 
in zagotoviti, da se smotrno izkorišča obstoječa oprema. Za boljšo 
uporabo sredstev za nabavo medicinske opreme je treba organizirati 
dogovarjanje glede zbire proizvajalca, vrsta in tipov opreme in potroš- 
nega materiala. 

Pri preiskavah in zdravljenju določenih obolenj se vse bolj uporab- 
ljajo zahtevne metode, ki zahtevajo visoko specialnost in zelo drago 
opremo. V želji, da bi obvladale take metode, zahtevajo mnoge zdrav- 
stvene institucije uvoz drage opreme, ne da bi pazile na njeno smotrno 
uporabo Razvoj zdravstvenih delovnih organizacij, ki nudijo najza- 
htevnejše medicinske storitve na področju: kardiokirurgije. presajeva- 
nja, onkologije, nevrokirurgije, okulistike in podobno je treba uskladiti 
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z dejanskimi potrebami in možnostmi družbe na podlagi enotnih meril 
za njihovo ustanovitev in delo (število obolelih, pogostost storitev, 
specialnost kadrov, vrste in cene opreme in racionalnost poslovanja). 
Zagotoviti je treba ustrezno delitev dela in dostopnost (ekonomsko, 
prostorsko in časovno) za vse obolele občane 

Dogovorno je treba določiti enotna merila za zdravljenje v tujini. Le 
tako bomo lahko zagotovili tudi kakovostno zdravljenje naših občanov 
in zmanjšali odvisnost od zdravljenja v tujih centrih. Dogovarjanje na 
tem področju ima izjemen medicinski in ekonomski pomen. 

21. Sodobni dosežki medicinske vede in tudi druge znanosti omo- 
gočajo izbiro in uporabo metod za diagnostiko, zdravljenje in rehabili- 
tacijo obolelih in poškodovanih ob visoki kakovosti storitev in smotr- 
nem izkoriščanju delovnih sredstev, kadrov in časa za posamezne 
storitve. Odpraviti je treba pomembne razlike v postopkih zdravljenja 
posameznih bolezni in se pri nadaljnjem delu dogovoriti oziroma 
sprejeti standardne postopke in metode za diagnostiko v zdravljenju 
posameznih bolezni v skladu z dosežki sodobne medicinske vede in 
prakse. Pri tem mora biti izhodišče koncepcija, da je treba zagotoviti 
zdravstveno varstvo, ki temelji na praktičnih, znanstveno in družbeno 
sprejemljivih metodah in tehnologiji, ki je dostopna uporabnikom po 
kraju, času in ceni. 

22 Pri določanju in razporejanju sredstev za zdravstveno varstvo 
moramo skrbeti za smotrno porabo. Velikanska sredstva se uporab- 
ljajo za ponovljene preiskave, nesmotrno uporabo zdravil, počasnost 
pri preiskavah in zdravljenju. Dohodek zdravstvenih delovnih organi- 
zacij mora postati neposredno odvisen od smotrne uporabe sredstev. 
Poleg tega je potrebno izločanje sredstev za zdravstveno varstvo 
usklajevati z gibanjem dohodka organizacij združenega dela in s 
politiko zadovoljevanja splošnih in skupnih potreb v skladu z dolgo- 
ročnim programom ekonomske stabilizacije. 

Nenehno se moramo zavzemati za usklajevanje pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja z realnimi potrebami in možnostmi družbe in si 
prizadevati za zagotovitev primarnega zdravstvenega varstva in prejš- 
njih obveznih oblik po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Za druge 
pravice iz zdravstvenega zavarovanja moramo ugotoviti ali je možno in 
potrebno uvesti participacijo pri stroških zdravstvenih storitev, pri 
čemer je treba določiti taka socialna merila, ki ne bodo preprečevala 
občanom z nizkimi osebnimi prejemki po članu gospodinjstva, da bi 
uveljavili zdravstveno varstvo. 

23. Nujno je še naprej izpopolnjevati družbenoekonomske odnose v 
zdravstvu, delovanje samoupravnih interesnih skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstva ter dosledno uresničevati resolucijo 
Skupščine SFRJ o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih ter 
stališča in ukrepe družbenopolitičnih organizacij in skupnosti pri izva- 
janju ekonomske stabilizacije. Pri oblikovanju cen zdravstvenih stori- 
tev morajo biti izhodišče standardi in normativi za izvajanje posamez- 
nih storitev in enotnih elementov za določanje cen, v katerih bi bil 
zagotovljen tudi del za razširjeno reprodukcijo, in preprečiti je treba 
pojave dvojnih cen za iste zdravstvene storitve. 

Da bi ustvarili pogoje, da z enakimi ali zmanjšanimi sredstvi dose- 
žemo po načelih vzajemnosti in solidarnosti še večje učinke, je po- 
trebno nadaljevati proces izpopolnjevanja sedanjega sistema samou- 
pravnega interesnega organiziranja -in ši pri tem prizadevati, da se 
uresniči koncept regionalnega organiziranja zdravstvenih organizacij 
in samoupravnih interesnih skupnosti. 

24. Nujno je pospešiti in izpopolniti že začeti proces planiranja in 
programiranja zdravstvenega varstva, sprejeti enotno metodologijo in 
določiti mehanizme planiranja v zdravstvu, pri tem pa popolneje upo- 
rabljati statistične podatke in podatke iz evidenc, ki jih vodijo na 
področju zdravstva, rabijo pa kot podlaga za samoupravno planiranje. 
K izpopolnjevanju sistema planiranja in programiranja zdravstvenega 
varstva bodo prispevale evidence o pojavih na področju zdravstva, 
pravočasno zbiranje, obdelava in objavljanje rezultatov statističnih 
raziskovanj, ki so pomembni za vso državo. V zdravstvenih delovnih 
organizacijah je treba okrepiti službo za vodenje in obdelavo predpisa- 
nih podatkov in zagotoviti tehnične in druge potrebne pogoje za 
pravočasno obdelavo in uporabo podatkov o zdravstvenem stanju, 
higienskih razmerah in drugih pojavih, pomembnih za razvoj zdrav- 
stvene dejavnosti in zdravstvenega varstva. 

Poleg tega je nujno organizirati zbiranje informacij o dosežkih medi- 
cinske vede in prakse doma in po svetu in poskrbeti, da se te informa- 
cije izmenjavajo in da se zdravstvene organizacije in zdravstveni de- 
lavci z njimi seznanijo; v ta namen je treba ustanoviti poseben center 
za te namene ali to uresničiti na drug primeren hačin. 

25. Za zagotovitev rednega preskrbovanja države z zdravili moramo 
z ustreznimi ukrepi spodbujati razvoj proizvodnje surovin za zdravila in 
si prizadevati, da se nenehno zmanjšuje odvisnost od uvoza, revidirati 
obstoječi asortiment zdravil in z ukrepi zagotoviti njihovo smotrno 
porabo, ob ustrezni delitvi dela in specializaciji na področju proizvod- 
nje zdravil. 

26. Število ustanov za izobraževanje zdravstvenih delavcev in število 
učencev in študentov, ki se izobražujejo v teh ustanovah, ni v skladu s 
potrebami družbe, z realnimi materialnimi možnostmi za njihovo zapo- 
nirati svoje izobraževalno-kadrovske potrebe in to funkcijo uresniče- 
vati v tesnem sodelovanju z ustreznimi izobraževalnimi ustanovami v 
okviru svojega celotnega razvoja. 

Nujno je z dogovorom določiti: skupne temelje programa za izobra- 
ževanje zdravstvenih delavcev v skladu s potrebami družbe in spre- 
membami patologije prebivalstva ter s potrebami splošne ljudske 

obrambe, uskladiti programe in trajanje pripravniške dobe zdravstve- 
nih delavcev; uskladiti programe, vrste in trajanje specializacije zdrav- 
stvenih delavcev in njihovo podiplomsko izpopolnjevanje. 

Sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev 
med delom in z drugimi ustreznimi oblikami mora biti trajna naloga. 
Zaradi tega je potrebno nenehno strokovno spremljati delo zdravstve- 
nih delavcev, odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti z občasnim ob- 
navljanjem znanja in sistematično kontrolo strokovnega dela kot z 
uzakonjeno obliko nadzorstva. 

27. Mirnodobna razvitost zdravstvene dejavnosti, njena kadrovska 
in materialna osnova so glavni dejavnik pri pripravah in usposabljanju 
zdravstvenega varstva za splošno ljudsko obrambno vojno. S programi 
za razvoj omrežja in zmogljivosti organizacij združenega dela zdrav- 
stvene dejavnosti je treba hkrati zagotoviti osnovne pogoje za razvoj in 
planiranje vojne organizacije zdravstvene dejavnosti. Te dele pro- 
grama zdravstvenega varstva moramo nenehno usklajevati s spre- 
membami v organizaciji zdravstvene ustanove, v kadrih in opremi. 
Občasno je treba preizkušati pripravljenost zdravstvenih delovnih or- 
ganizacij in zdravstvenih delavcev za opravljanje del v vojnih razmerah 
in v drugih izrednih razmerah. 

Sprejeti je treba enotno medicinsko doktrino za delo v izrednih 
razmerah, kar je eden glavnih pogojev za uspešno delo in to mora biti 
del. priprav vseh zdravstvenih delovnih Organizacij in zdravstvenih 
delavcev. 

28. Naša država daje pomemben prispevek k razvoju mednarodnega 
sodelovanja pa področju zdravstva. Posebne oblike sodelovanja razvi- 
jamo z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju. Oblike tega 
sodelovanja moramo še napcej razvijati, da bi vsestransko izkoristili 
svetovne znanstvene in strokovne dosežke na področju zdravstva. 

Na današnji stopnji razvitosti morajo biti oblike mednarodnega 
zdravstvenega sodelovanja, zlasti pa sodelovanja z neuvrščenimi deže- 
lami in deželami v razvoju, bolj vsestranske in je treba v to sodelovanje 
v večji meri vključiti izobraževanje kadrov, planiranje, skupna vlaganja 
v razvoj in opremljanje zdravstvenih institucij, prenos znanosti in 
tehnologije ter druge oblike sodelovanja. 

III. 
29. Glede na navedene ugotovitve in ocene ter določena stališča v 

zvezi z nadaljnjim razvojem zdravstvenih dejavnosti .in zboljšanjem 
zdravja prebivalstva je potrebno zlasti: 

a) da zdravstvene organizacije in samoupravne interesne skupnosti 
zdravstvenega varstva, organi družbenopolitičnih skupnosti, zlasti re- 
publik in avtonomnih pokrajin, obravnavajo stanje in rezultate zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva na svojem območju, stanje samouprav- 
nega organiziranja in razvoja zdravstvenih organizacij in organizacijo 
samoupravnih intresnih skupnosti zdravstvenega varstva in da dolo- 
čijo konkretne ukrepe in naloge za hitrejše premoščanje težav in 
pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri dosedanjem razvoju. Pri izpolnje- 
vanju teh zahtevnih nalog je potrebno zagotoviti široko sodelovanje 
družbenopolitičnih organizacij, strokovnih društev zdravstvenih delav- 
cev in drugih družbenih dejavnikov; 

b) da vsi samoupravni in državni organi in drugi družbeni subjekti v 
okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti posvetijo popolno po- 
zornost vprašanjem nadaljnjega razvoja samoupravnega organiziranja 
in delovanja na področju zdravstva kot enega temeljev za uresničeva- 
nje ustavne pravice občanov do varstva zdravja v skladu s sprejetimi 
temelji dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije; 

c) da vse družbenopolitične skupnosti, zlasti občine in skupnosti 
občin zagotovijo redno sistematično spremljanje dela in razvoja zdrav- 
stvene dejavnosti. V zvezi s tem je potrebno na enotnih metodoloških 
temeljih zagotoviti programiranje in izvajanje zdravstvenega varstva in 
se usmeriti k preventivni zdravstveni službi, zlasti pa k varstvu delavcev 
in kmetijskih proizvajalcev; 

d) da samoupravne interesne skupnosti zdravstvenega varstva in 
njihove zveze, zdravstvene organizacije in skupnosti zdravstvenih or- 
ganizacij ukrepajo in delujejo za dosledno izvajanje resolucije o svo- 
bodni menjavi dela v družbenih dejavnostih in dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, da bi ustvarili ugodnejše pogoje za zboljšanje 
družbenoekonomskih odnosov v zdravstvu; 

e) da samoupravne interesne skupnosti zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij in njihove zveze ukrenejo vse potrebno za dogovor o nakupu 
medicinske opreme (glede vrste in tipa opreme, izbire proizvajalcev in 
uvoznikov opreme, objave javnih licitacij za nakup opreme idr.); 

f) da se samoupravne interesne izobraževalne in znanstvene skup- 
nosti, medicinske fakultete in druge organizacije, v katerih se izobra- 
žujejo zdravstveni delavci, dogovorijo z organi družbenopolitičnih 
skupnosti o skupnih temeljih za izobraževanje zdravstvenih delavcev 
ter da število učencev in študentov, ki se v njih izobražujejo, uskladijo z 
realnimi potrebami in možnostmi za njihovo zaposlovanje; 

g) da v ustreznih predpisih republik in avtonomnih pokrajin in v 
statutih občin opravimo nujne spremembe in tako uveljavimo skupne 
temelje politike zdarvstvenega varstva prebivalstva, ki jih določa ta 
resolucija, ter da zagotovimo redno nadzorstvo nad izvajanjem vseh 
predpisov na področju zdravstva, zlasti sanitarnega nadzorstva, nad- 
zorstva nad strokovnim delom zdravstvenih delavcev in nadzorstva 
nad zakonitostjo dela zdravstvenih organizacij. 
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30. Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije nalaga 
Zveznemu izvršnemu svetu in zveznim upravnim organom, da v okviru 
svojih pravic in obveznosti v postopku pripravljanja politike in ustrez- 
nih zakonov predlagajo rešitve, ki bodo izvirale iz stališč iz te resolu- 
cije, da bi organi federacije lahko uresničevali svojo vlogo in naloge na 
tem področju. To se zlasti nanaša na predpise o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi, predpise o varstvu in zboljšanju človeko- 
vega okolja, predpise o evidencah na področju zdravstva in dela in na 
pripravo dogovorov in sporazumov, ki bi urejali temelje za organizira- 
nje in delo prve medicinske pomoči, merila za organiziranje zdravstve- 
nih temeljnih organizacij združenega dela, merila za uveljavljanje 
zdravstvenega varstva v tujini, uporabo zdravstvenih storitev izven 

območja samoupravnih interesnih skupnosti, delitev dela na področju 
izvajanja najzahtevnejših medicinskih storitev, izdelavo programov in 
pripravniške dobe njeno trajanje, vrsto in trajanje specializacije zdrav- 
nikov. 

31. Zvezni izvršni svet bo redno obveščal Skupščino Socialistične 
federativne republike Jugoslavije o izvajanju te resolucije in predlagal 
politiko dolgoročnega razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvene 
dejavnosti Jugoslavije. 

32. Zvezni zbor Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije bo spremljal izvajanje te resolucije in bo v zvezi s tem spodbujal 
dosledno in učinkovito uresničevanje določb ustave SFRJ o pravici 
občanov do zdravstvenega varstva. 

* 
1. Ustavna podlaga za izdajo resolucije 

Ustavna podlaga za izdajo te resolucije je druga točka 
prvega odstavka 281 člena, po kateri zagotavlja federacija 
sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov; 3. točka prvega odstavka 281. člena, po kateri ureja 
federacija temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo 
socialno varnost in solidarnost ter 10. točka prvega odstavka 
281. člena Ustave SFRJ, po kateri ureja federacija varstvo 
življenja in zdravja ljudi pred nalezljivimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo, promet z zdravili, varstvo in zboljšanje člove- 
kovega okolja, ki sta pomembni za vso državo in medarnodno 
skupnost. 

Izdaja te resolucije, sodi skladno tretji točki 285. člena 
Ustave SFRJ v pristojnost Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 

2. Pojasnilo temeljnih institutov, ki jih vsebuje 
osnutek resolucije 

2.1. Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je ob obravnavi analize o zdravstve- 
nem stanju prebivalstva in o organizaciji zdravstvene službe, 
ki jo je pripravil Zvezni izvršni svet, sklenil, da bi morala 
Skupščina SFRJ za boljše uresničevanje ustavne pravice ob- 
čanov do zdravstvenega varstva in za razčlenitev družbenih 
stališč iz resolucije XII. kongresa ZKJ, temeljev dolgoročnega 
programa stailizacije in stabilizacijskega programa v družbe- 
nih dejavnostih, sprejeti resolucijo o temeljih skupne politike 
zdravstvenega varstva prebivalstva. Na seji dne 20 decembra 
1982 je odbor sprejel delovno besedilo osnutka in sklenil 
zaprositi pristojne organe in organizacije v republikah in 
avtonomnih pokrajinah za sodelovanje, da bi ocenili ali je 
potrebno izdati to resolucijo, in da bi izbolikovali stališča 
skupne politike zdravstvenega varstva. Na skupnem sestanku 
s predstavniki pristojnih organov in organizacij1 in članov 
odbora dne 2. februarja 1983 so delegati podprli izdajo reso- 
lucije in dali vrsto predlogov in mnenj za spremembe in 
dopolnitve delovnega besedila, ki so bili upoštevani ob dolo- 
čanju osnutka resolucije. 

2.2. V skladu s 126. členom poslovnika Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ je snov razdeljena na tri dela: ocene stanja in 
problemi (t. del), temelji politike (II. del) in smernice za izvaja- 
nje te politike (III. del). 

V osnutku so v I. delu kazalci zdravstvenega stanja prebival- 
stva, zdravstvenega varstva in organizacije zdravstvene 
službe ter kadrov, in problemi, ki se javljajo na teh področjih 2 

Znano je, da so sprejele države članice Svetovne zdrav- 
stvene organizacije zelo pomembne razvojne dokumente do 
leta 2000 ter da so se opredelile, da bodo svoje strateške cilje 
uresničile z uvedbo in razvojem primarnega zdravstvenega 
varstva. Razen na nekaj področjih, kot so nalezljive bolezni, 
zdravila, mamila, strupi, ionizirajoča sevanja, varstvo človeko- 
vega okolja, in mednarodno zdravstveno sodelovanje, ki jih 
ureja federacija, so vse druge zadeve s področja zdravstva in 
zdravstvenega varstva v pristojnosti republik in pokrajin. Oce- 

<i nili pa so, da je potreba, če ne z zakoni, pa z drugimi doku- 
menti določiti temelje zdravstvene politike, ki je v interesu 
celotne družbe in je skupna za vse. 

Analiza zdravstvenega stanja prebivalstva kaže, da smo se 
po največjem številu kazalcev približali stanju, ki je značilno 
za razvite države. To zlasti potrjuje struktura mortalitete in 
morbiditete (smrtnost in obolevanje). Glavni vzroki smrti so 

bolezni srca in krvnih žil, maligna obolenja in poškodbe, kar 
popolnoma ustreza stanju v razvitih državah. 

Nekateri so menili, da pri takšni strukturi mortalitete in 
morbiditete ne moremo kaj prida storiti, ker je to neogibna 
posledica sodobnih življenjskih razmer in podaljšanja člove- 
kove življenjske dobe. Prav tu se skrivajo tudi najnevarnejše 
zmote. Ni vseeno ali zaradi kardiovaskularnih bolezni umirajo 
mladi ljudje ali v strukturi smrtnosti zaradi raka imajo velik 
delež tista obolenja, kjer je mogoče smrtnost zanesljivo 
zmanjšati. Pri reševanju novih sodobnih zdravstvenih proble- 
mov je naše zdravstvo usmerjeno predvsem h kurativi in 
uporabi najzahtevnejših metod diagnostike in zdravljenja, ne- 
dopustno pa se zapostavlja preventivno zdravstveno varstvo. 
Znanost je dokazala, da prav preventivni ukrepi lahko dajo 
prave rezultate Dokaz za to so izkušnje v več državah, ki 
kažejo upadanje smrtnosti zaradi infarktov srca in secebralno 
vaskularnih obolenj in precejšnje zmanjšanje smrtnosti za 
nekaterimi malignimi obolenji v pogojih sistematskega izvaja- 
nja preventivnih ukrepov. 

Takšnih trend pri nas še ni in to je dokaz napačne usmerje- 
nosti naše celotne zdravstvene službe. Ne da bi bila vprašljiva 
potreba po sodobnem opremljanju za diagnostiko in zdravlje- 
nje v obsegu, kolikor je to nujno in smotrno, daje osnutek 
resolucije prednost ukrepom prevencije s katerimi bo omogo- 
čeno zgodnje odkrivanje in saniranje faktorjev nevarnosti 
obolenja,'odkrivanje bolezni v zgodnjih fazah in spremembo 
življenjskih in delovnih navad. Ti ukrepi so veliko cenejši in 
učinkovitejši. 

Drug problem, ki je prisoten v vseh okoljih, je stalna rast 
delovne nezmožnosti in delovne invaliditete. Raven tehnič- 
nega varstva pri delu se povečuje, zdravstvena služba je 
večkratno kadrovsko in materialno bolje opremljena, rezultati 
pa so vse slabši. Zdravstveni delavci niso prisotni tam, kjer bi 
lahko preventivno delovali ali pa celo ne delajo tisto, kar je 
njihova glavna naloga. Brez popolne dohodkovne povezano- 
sti zdravstva in materialne proizvodnje teh problemov ne bo 
mogoče uspešno reševati. V osnutku resolucije so poleg 
sodobnih zdravstvenih problemov precej poudarjeni tudi tisti 
problemi, ki so prevladovali v preteklosti: nalezljive bolezni, 
visoka smrtnost otrok in podobno, ki pa še vedno obstajajo na 
določenih območjih. 

Naši strateški cilji na področju zdravstva za prihodnje ob- 
dobje so s kratka naslednji: celotno zdravstveno dejavnost je 
treba veliko bolj usmeriti v preventivo, zdravstvene delavce pa 
vključevati v okolja, kjer ljudje delajo in živijo. Z drugimi 
besedami, kraj delovanja zdravstvenih delavcev morajo biti 
predvsem delovne organizacije in krajevne skupnosti. To ne 
pomeni, da bolnišnice in drugi stacionarni zavodi nimajo 
določenega mesta v sistemu varstva temveč, da morajo imeti 
prednost v razvoju tiste zdravstvene dejavnosti, ki bodo naj- 
bolj ekonomično reševale zdravstvene probleme. Sicer bo 
zdravstvena služba vedno dražja, njeni učinki pa vedno 
manjši. 

Tega pa ni mogoče doseči izključno z zakonskimi ukrepi 
Če se zdravnik med študijem ne usmeri pravilno in ne dobi 
ustreznega znanja za takšno delo, bo težko v praksi spremenil 
pridobljene navade. Zato so tudi najbolj odgovorne šole in 
fakultete, tam pa so zelo malo dosegli v preobrazbi pouka za 
izobraževanje kadrov za dejanske potrebe zdravstvenega var- 
stva. 
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V okviru teh problemov so tudi načrti in predmetniki izobra- 
ževanja in izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev, ki se že 
toliko medsebojno razlikujejo, da predstavljajo resno oviro, 
tako med študijem, kadar je potreben prehod z ene fakultete 
na drugo, kot tudi pozneje glede možnosti zaposlovanja na 
celotnem ozemlju države. 

Programi medicinskih fakultet, programi in trajanje stažira- 
nja zdravnikov, vrste, vsebina programov ter trajanje speciali- 
zacije so različno urejeni v posameznih republikah in pokraji- 
nah. Dogovori za premostitev teh problemov so šele na za- 
četku, čeprav je bilo pred dvema letoma na pobudo Zveze 
zdravniških društev Jugooslavije sprejeto, da je poenotenje 
načrtov in predmetnikov zelo pomembna naloga, zelo po- 
membna družbena obveznost in da je treba to delo čim prej 
končati. V osnutku resolucije se vztraja na dogovornemu 
urejanju tega področja. 

Malo primerov imamo po svetu, da je tako veliko število 
centrov opremljenih z drago opremo na tolikšno število prebi- 
valcev, da pa je še vedno prisoten pritisk za zdravljenje v 
tujini. Referalni sistem, brez katerega si ni mogoče zamisliti 
dobrega delovanja zdravstvene službe pri'nas, ne deluje na 
pravi način. Stihijski razvoj inštitucij je drugi vidik tega pro- 
blema. Vertikalna in horizontalna nepovezanost gre na roko 
takšnemu stanju. Z močmi in sredstvi, ki jih imamo na razpo- 
lago, ne bi smeli biti odvisni od zunanjih centrov, temveč bi 
lahko in bi morali celo sprejemati na zdravljenje bolnike in 
šolati kadre za druge države, predvsem države v razvoju. 

Pri nas imamo vse več bolezni odvisnosti, zlasti narkoma- 
nije. Še vedno pa nimamo enotnega programa za reševanje te 
problematike, v praksi pa se večji pomen daje kurativi kot pa 
preventivi. Zato daje osnutek resolucije pristop, ki bo omogo- 
čil trajnejše rezultate na tem področju. 

Na področju samoupravnega organiziranja zdravstva niso v 
vseh okoljih zagotovljeni bistveni temelji združevanja V mno- 
gih organizacijah so obdržali preveliko samostojnost in niso 
določili skupnih smeri in kriterijev za ustanovitev temeljne 
organizacije združenega dela, za določitev njenih pravic in 
obveznosti v okviru delovne organizacije. 

V minulem obdobju so se zboljšali družbenoekonomski 
odnosi v zdravstveni dejavnosti. Okrepila se je materialna in 
kadrovska osnova zdravstvene dejavnosti. Zaostaja pe še ve- 
dno v uveljavljanju načela svobodnje menjave dela in pridobi- 
vanja dohodka. V samoupravnih interesnih skupnostih se še 
vedno premalo dogovarjajo, preveč pa odločajo. 

Zadnja leta se trend uporabe zdravstvenega varstva pove- 
čuje. Povprečna stopnja znaša približno šest pregledov na 
prebivalca, enako kot v večini evropskih držav. Precejšnje pa 
so razlike v zdravstvenemu varstvu po posameznih območjih 
in posameznih grupacijah prebivalstva. Kmetje skoraj štirikrat 
manj uporabljajo zdravstvene storitve na vseh območjih dr- 
žave. Uveljavljanje zdravstvenega varstva izven območja inte- 
resne skupnosti je vedno večji problem, skoraj nepremostljiva 
ovira za zavarovance. 

2. 3. V skladu z ocenami in problemi so v II. delu osnutka 
resolucije dani temelji politike, ki bi jo bilo treba izvajati, med 
katerimi pa so najpomembnejši: 
- zboljšanje zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti 
(17. točka) z usmerjanjem v preventivno; usmerjanje zdrav- 
stvenih delavcev delovnih organizacij v sistematične preglede 
otrok in mladine, delavcev, žensk med materinstvom in drugih 
grupacij prebivalstva, katerih zdravje je izpostavljeno večjim 
nevarnostim; aktivno raziskovanje vzrokov nalezljivih bolezni; 
saniranje človekovega okolja, cepljenje in drugi ustrezni 
ukrepi; zagotovitev varstva pri delu; programi prevencije in 
dejavnosti za preprečavanje smrtnosti otrok v krajih, kjer je 
smrtnost dojenčkov visoka; dostopnost sredstev in ukrepov 
za preprečevanje neželene nosečnosti ter druga dejavnost v 
skladu z resolucijo Zvezne skupščine o načrtovanju družine; 

- racionalizacija omrežja zdravstvenih delovnih organizacij, 
zlasti za temeljno zdravstveno varstvo; regionalno organizira- 
nje zdravstva; temelji in merila za ustanovitev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela; razvijanje dispanzerske metode dela; 
zboljšanje in dogovorno urejanje službe nujne medicinske 
pomoči; minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsaka 
zdravstvena organizacija glede opremljenosti; delitev dela 
med zdravstvenimi zavodi, ki nudijo najzahtevnejše medicin- 
ske storitve na področju kardiokirurgije, presajevanja, onko- 
logije, nevrokirurgije okulistike in podobno, dogovorno dolo- 
čanje enotnih kriterijev za zdravljenje v tujini (20. točka); 

- ekonomično poslovanje s sredstvi za zdravstveno varstvo, 
usklajevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja z realnimi 
potrebami in možnostmi družbe, ob prizadevanju, da se pri- 
marno zdravstveno varstvo in obvezne oblike zagotavljajo po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti, da pa je treba za druge 
pravice iz zdravstvenega zavarovanja proučiti možnosti in 
potrebe, da se uvede participacija, s tem da se določijo takšna 
socialna merila, ki ne bodo preprečevala zdravstvenega var- 
stva občanom z nižjimi osebnimi prejemki na člana gospo- 
dinjstva (22. točka); 

-usklajevanje števila študentov in učencev s potrebami 
družbe po zdravstvenih delavcih; skupni temelji programov 
izobraževanja zdravstvenih delavcev; usklajevanje programov 
in trajanja pripravniške dobe zdrastvenih delavcev, progra- 
mov, vrst in trajanja specializacije zdravstvenih delavcev ter 
njihovo podiplomsko izpopolnjevanje (26. točka). 

2. 4. V III. delu osnutka resolucije so določene smernice in 
ukrepi, med katerimi kot najpomembnejše omenjamo: spreje- 
manje družbenih dogovorov, s katerimi bi uredili temelje za 
organizirano delo prve medicinske pomoči, meril za organizi- 
ranje zdravstvenega varstva v tujini, uporabo zdravstvenih 
storitev izven območja samoupravne interesne skupnosti, 
meril za delitev dela na področju najzahtevnejših medicinskih 
storitev, za izdelavo programov in trajanje pripravniške dobe, 
vrste in trajanja specializacije zdravnikov. Podoben pomen 
imajo tudi dogovori o skupnih temeljih izobraževanja zdrav- 
stvenih delavcev ter o potrebnem usklajevanju števila učen- 
cev in študentov, ki se izobražujejo, z realnimi potrebami in 
možnostmi za njihovo zaposlovanje v zdravstvenih organiza- 
cijah. Prav tako so pomembne tudi smernice, ki se nanašajo 
na sprejemanje predpisov (spremembe in dopolnitve) o nalez- 
ljivih boleznih, predpisov o evidenci na področju zdravstva in 
dela ter novih predpisov (zveznega zakona aH družbenega 
dogovora), zakonov o urejanju človekovega okolja. 

2.5. Osnutek resolucije, ki je predlagan ni zamišljen kot akt, 
ki bi zajel vsa aktualna vprašanja v zdravstvu. Osnutek ne 
zajema tistih vprašanj, ki so urejena v resoluciji Skupščine 
SFRJ o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih ozi- 
roma, ki bodo urejena na podlagi dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. Namen je, da v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah začnejo zdravstvene probleme reševati hi- 
treje in učinkoviteje na način, ki bo ustrezal našim pogojem in 
našim možnostim. Osnutek je na določen način strategija 
naše države za področje zdravstva v prihodnjem obdobju, v 
katerem bo lahko imel vsakdo idejno in politično oporo pri 
reševanju zdravstvenih problemov svojega okolja, ker zdrav- 
stvo ni le predmet interesa zdravstvene službe, to je predvsem 
interes delovnih ljudi in občanov. Zdravstvo ima pri tem ne- 
dvomno veliko vlogo, ki jo lahko uresniči z vedno večjim 
delovanjem tam, kjer problemi nastajajo. 

1) Predstavniki odborov, pristojnih za zdravstvo zborov skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin, republiških in pokrajinskih komitejev, pristojnih za zdrav- 
stvo in samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

2) Podatki so iz Analize o zdravstvenem stanju prebivalstva, ki je izdelana 
konec leta 1981. 
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ANALIZE IN OCENE 

Preprečevanje kršenja samoupravnih 

pravic delovnih ljudi in zlorabe družbene 

lastnine  

• Zveznemu družbenemu pravobranilcu samoupravljanja je bilo leta 1982 
poslanih 333 vlog, pretežno od delavcev posameznikov 
• Najštevilnejši so prekrški pri delitvi sredstev za osebne dohodke, v 

stanovanjskih razmerjih, razporejanju delavcev, kot tudi v razpolaganju z 
družbenimi sredstvi 
• V okviru ukrepov za povrnitev zneskov izplačanih mimo rezultatov dela je 

zagotovljena povrnitev 307.286 dinarjev od delavcev, ki so ta znesek prejeli kot 
neupravičene akontacije ali dnevnice za službena potovanja doma 
• Neutemeljen odliv deviz v blagajne tujih institucij socialnega zavarovanja v 

obliki plačila 'prispevka za pokojninsko zavarovanje in zavarovanje pred 
brezposelnostjo za delavce v naših podjetjih v tujini 
• Pritožbe delavcev iz novinarsko-izdajateljskih organizacij, katerih 

ustanovitelji so zvezni organi družbenopolitičnih organizacij, zaradi kršenja 
samoupravnih pravic, uzurpacije samoupravnega odločanja posameznikov, 
razsipavanja z družbenimi sredstvi in neodgovornosti 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je usmeril 
svojo aktivnost k uresničeva- 
nju neposrednega interesa 
združenega dela v skladu z 
ustavo, zakonom o združenem 
delu in drugimi sistemskimi 
zakoni in družbenimi opredeli- 
tvami oziroma na varstvo te- 
meljnih produkcijskih odno- 
sov dohodka in družbene last- 
nine. S tem v zvezi je bilo v 
preteklem obdobju opaziti 
neusklajenosti v družbenoeko- 
nomskih in drugih samouprav- 
nih odnosih na vseh področjih 
združevanja dela in sredstev. 
Odpravljene so bile predvsem 
s skupno aktivnostjo zveznega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja z neposredno žainteresi ra- 
nimi samoupravnimi subjekti 
predvsem s preventivnim delo- 
vanjem, s pobudami, predlogi 
opozorili ŠAP vzpostavljanjem 
ter vzdrževanjem neposrednih 
stikov z delovnimi ljudmi, or- 
gani samoupravljanja in druž- 
benopolitičnimi organizaci- 
jami. 

Te ugotovitve so poudarjene 
v Poročilu o uresničevanju 
družbenega varstva samou- 
pravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine v funkciji 
zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja v le- 
tu 1982, ki je bilo poslano v 
obravnavo Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ. V njem so 

prikazane strukture in značil- 
nosti predmetov glede katerih 
se delovni ljudje obračajo k 
pravobranilcu samoupravlja- 
nja, zahtevajo pravno pomoč o 
uresničevanju samoupravnih 
pravic, kakor tudi zakonodaj- 
ne-pravne in druge pobude, 
predlogi in sugestije, ki jih je ta 
institut dajal z namenom zava- 
rovati samoupravljanje delov- 
nih ljudi in družbene lastnine. 

DELOVNI LJUDJE - 
NAJPOGOSTEJŠI 
VLAGALCIVLOG 

Glavni del dejavnosti zvez- 
nega družbenega pravobranil- 
ca je v postopanju po pisme- 
nih vlogah in pobudah. V letu 
1982 je bilo skupaj evidentira- 
nih 333 vlog. Vložili so jih de- 
lavci posamezniki (154) in sku- 
pine delavcev (14), med tem ko 
so samoupravna delavska 
kontrola in drugi samoupravni 
organi, poslovodni organi, or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravna sodišča in 
družbene organizacije ter dru- 
gi vložili zelo malo vlog. Obe- 
nem pa je zvezni družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja na 
lastno pobudo vložil 94 vlog. 

Za oceno aktivnosti samou- 
pravnih subjektov pri uresni- 
čevanju samoupravljanja in 
varstvu družbene lastnine, kot 
je poudarjeno v poročilu, je 

pomembno, da se kot vlagalci 
pobude zdaj pogosteje pojav- 
ljajo posamezni organi. Obe- 
nem ni mogoče zanemariti po- 
datka, da se kot pobudniki po- 
gosteje javljajo posamezniki, 
ki opozarjajo na kršitve sa- 
moupravnih pravic in pri tem 
iščejo varstvo svojih subjektiv- 
nih pravic v samoupravnem si- 
stemu. 

Precej pobud so dale tudi 
skupine delavcev. V njih opo- 
zarjajo na kršitve pri urejanju 
samoupravnih odnosov v 
združenem delu in na kršitve 
subjektivnih pravic zaradi 
sprejemanja nesamoupravnih 
rešitev v samoupravnih sploš- 
nih aktih, ali pa zato, ker se 
sprejeti splošni akti ne upo- 
rabijo. Na podlagi tega lahko 
sklepamo, da je zavest delav- 
cev o odgovornosti za prevze- 
te naloge pri aktiviranju meha- 
nizmov družbenega varstva, 
zelo dominantna. 

ANONIMNE VLOGE 
V preteklem letu je bilo 12 

anonimnih vlog. V njih so oce- 
ne o samoupravljanju v dolo- 

čeni instituciji, ali pa opozorila 
na konkretne kršitve samou- 
pravljanja, poudarjen pa je tu- 
di pooblaščeni položaj posa- 
meznikov ali skupin delavcev v 
instituciji. Vendar pa kot reče- 
no teh vlog ni veliko, razen 
redkih vlog so tudi neuteme- 
ljene. 

Značilno je, da se struktura 
in odnos kršitev samoupravnih 
pravic in družbene lastnine ne 
spreminjata. V okviru samou- 
pravnih pravic so najštevilnej- 
še kršitve pri delitvi sredstev za 
osebne dohodke (76), stano- 
vanjskih razmerij (59), pri raz- 
porejanju delavcev (16), ure- 
sničevanju samoupravne de- 
lavske kontrole (14) in kršitve 
pravic delavcev pri odločanju 
(12). Na področju družbene 
lastnine so najštevilnejše krši- 
tve nezakonitega razpolaganja 
z družbenimi sredstvi (37), 
ostale kršitve pa stagnirajo. 

Da bi odpravili kršitve sa- 
moupravnih pravic in družbe- 
ne lastnine je zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja poslal 213 opozoril, pred- 
logov, mnenj in pobud. Spreje- 
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tih je bilo 169, 23 pa jih ni bilo 
sprejetih, za 21 pa je postopek 
v teku. Z istim namenom se je 
začel postopek za spremembo 
ali dopolnitev štirih zakonov v 
Skupščini SFRJ. 

UKREPI ZA VARSTVO 
SAMOUPRAVLJANJA 
IN DRUŽBENE 
LASTNINE 

V posebnem delu poročila 
so prikazane aktivnosti in 
ukrepi, ki jih je sprejel zvezni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja, da bi zavaroval samou- 
pravne pravice in družbeno 
lastnino. Med drugim je Svet 
Zveze sindikatov Jugoslavije 
sprejel pobudo, da za samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti na ravni federacije, ki so 
del združenega dela in morajo 
pridobivati sredstva za osebne 
dohodke in za skupno porabo 
v skladu z načelom o delitvi po 
delu in družbeno določenimi 
temelji in merili, ki veljajo za 
organizacije združenega dela, 
ne velja družbeni dogovor, ki 
je bil sklenjen na podlagi Za- 
kona o temeljih sistema držav- 
ne uprave in o Zveznem izvrš- 
nem svetu ter zveznih uprav- 
nih organih. Pripravljen je 
osnutek družbenega dogovora 
in je pričakovati, da bo skle- 
njen v letošnjem letu. 

Ker je prišlo v praksi do spo- 
rov na področju uresničevanja 
samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti aktivnih 
vojaških oseb na delu v delov- 
nih skupnostih zveznih uprav- 
nih organov in zveznih organi- 
zacij je dal zvezni pravobrani- 
lec samoupravljanja pobudo 
Skupščini SFRJ, da celovito 
obravnava to vprašanje in da 
ga zakonsko uredi. 

Zaradi določenega števila 
nerazporejenih funkcionarjev, 
vodilnih delavcev in delavcevv 
zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah je opra- 
vil zvezni pravobranilec sa- 
moupravljanja analizo ustrez- 
nih zakonskih določb in njiho- 
vega statusa. Na podlagi tega 
je bila dana pobuda za spre- 
membo določb Zakona o te- 
meljih sistema državne uprave 
in o ZIS ter zveznih upravnih 
organih. Prav tako je bila dana 
pobuda za spremembo ustrez- 
nih določb zakonov o združe- 
vanju v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic, v Skupnost ju- 
goslovanskega elektrogospo- 
darstva in Skupnost jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafa in tele- 
fona, po katerih so združene 
organizacije pooblaščene, da 
s samoupravnimi sporazumi o 
združevanju v skupnost ali s 
statutom skupnosti določijo 
delavce s posebnimi poobla- 

stili in odgovornostmi, ki jih 
imenuje ali razreši organ 
upravljanja skupnosti v dogo- 
voru z združenimi organizaci- 
jami iz republik in poKrajin. Na 
podlagi teh določb je združe- 
nim organizacijam prepušče- 
no, da ne glede na ustavne 
opredelitve o pravici dela z 
družbenimi sredstvi večje šte- 
vilo delavcev izključijo iz do- 
hodkovnih in samoupravnih 
odnosov znotraj delovnih or- 
ganizacij. V Skupnosti jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 
stva je bilo izključenih več kot 
30 odstotkov delavcev. S spre- 
membo omenjenih določb bi 
bilo to nemogoče. 

URESNIČEVANJE 
STATUSNIH PRAVIC 
FUNKCIONARJEV 

Začela se je široka akcija za 
.usklajevanje samoupravnih 
splošnih aktov in prakse v zve- 
zi z opažanji pri uresničevanju 
posameznih pravic funkcio- 
narjev in vodilnih delavcev v 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih na zvezni ravni. 
Gre za širok pojav, da številni 
delavci status funkcionarja, 
vodilnega delavca ali delavca s 
posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih iz- 
koriščajo pri uveljavljanju pra- 
vice do osebnega dohodka, 
pravice do stanovanja in pri 
uveljavljanju drugih indivi- 
dualnih pravic. Nekateri med 
njimi zadržijo te statusne pra- 
vice tudi po prenehanju kon- 
kretne funkcije oziroma poo- 
blastila in odgovornosti in se 
na ta način njihovo število stal- 
no povečuje. Ustrezna infor- 
macija o teh vprašanjih, ki jo je 
sestavil zvezni pravobranilec 
samoupravljanja, je bila obrav- 
navana na dveh sejah Ustavne- 
ga sodišča Jugoslavije in na 
sejah ustavnih sodišč republik 
in pokrajin. Podprta je bila po- 
buda, da se v zvezi s proble- 
matiko uresničevanja posa- 
meznih pravic na podlagi sta- 
tusa razpravlja v okviru skup- 
nega sestanka vseh ustavnih 
sodišč in da se določi skupno 
stališče za njeno rešitev. 

Široka akcija omenjenih in- 
stitucij pri razpravi o tej pro- 
blematiki, je poudarjeno v po- 
ročilu, je že dala ugodne rezul- 
tate. Nekatere samoupravne 
organizacije in skupnosti so 
uskladile svoje samoupravne 
splošne akte in prakso s stali- 
šči, navedenimi v tej informa- 
ciji (skupnosti jugoslovanskih 
PTT ter pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja). Zadruž- 
na zveza Jugoslavije je pri- 
pravljena to storiti v najkraj- 
šem času. To vprašanje bo po- 

polnoma rešeno, ko bo podpi- 
san družbeni dogovor, katere- 
ga osnutek je pripravila Zveza 
sindikatov Jugoslavije, oziro- 
ma ko bodo podpisani ustrezni 
družbeni dogovori v republi- 
kah in pokrajinah. 

AKTIVNOST 
ZVEZNEGA 
PRAVOBRANILCA 
SAMOUPRAVLJANJA 

Leta 1982 je zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja nastopil z ukrepi in akcija- 
mi na ravni vse države, da bi 
organiziral sestanek zveznega 
pravobranilca z republiškimi in 
pokrajinskimi pravobranilci 
samoupravljanja. 

Ko je govor o sprejemanju 
ukrepov za povračilo zneskov, 
ki so bili izplačani ne glede na 
delovne rezultate, je zvezni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja v sodelovanju s samou- 
pravnimi organi dosegel, da so 
delavci vrnili 307.286 dinarjev, 
ki so jih prejeli kot neupraviče- 
ne akontacije in dnevnice za 
službena potovanja v državi; ta 
znesek je bil po zaključnih ra- 
čunih za leta 1977, 1978 in 
1979 odpisan kot terjatev. 

Uveden je bil tudi postopek 
za vračilo potnih stroškov in 
stroškov v zvezi z bivanjem v 
tujini v znesku 96.992 dinarjev 
in 412 klirinških dolarjev, spre- 
jeti pa so bili tudi ukrepi, da se 
plača škoda, ki jo je utrpela 
organizacija združenega dela 
zaradi odtujitve značk v tujino 
v znesku 92.560 dinarjev 
(TOZD Borba in ČZGDO 
Borba). 
Zagotovljeno je bilo tudi po- 
vračilo zneskov, ki so bili po 
zaključnem računu TOZD CA 
Tanjug v letu 1977 neutemelje- 
no zaračunani. Sprejeti so bili 
ukrepi, da ta organizacija od- 
pravi nepravilnosti pri popisu 
investicij v teku, evidentiranju 
spornih zadev in uporabi sred- 
stev po programu moderniza- 
cije. 
OGROŽENOST 
DRUŽBENEGA 
DOHODKA 

Prelivanja dohodka v oseb- 
ne dohodke in druge prejemke 
mimo družbenih meril in druž- 
benih dogovorov kaže, da je 
družbeni dohodek ogrožen, in 
da je v njem opaziti grupno- 
lastninski in privatno-lastnin- 
ski odnos, je poudarjeno v po- 
ročilu. To je bil povod za dogo- 
vor zveznega, republiških in 
pokrajinskih družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja, da 
v delovnem programu za leto 
1983 predvidijo obravnavo 
družbenega varstva družbene 
lastnine. 

V ostalih akcijah in ukrepih 
zveznega pravobranilca samo- 
upravljanja je omenjena pobu- 
da, da je treba spremeniti po- 
godbo o brezplačnem prevozu 
v zračnem prometu, ki je bil 
sklenjen med ZIS in JAT leta 
1976 in ki ni v skladu z zako- 
nom o osebnih dohodkih funk- 
cionarjev, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina SFRJ in z izplače- 
vanjem osebnih dohodkov de- 
legatov v Skupščini SFRJ. Na 
podlagi te pogodbe se v zrač- 
nem prometu brezplačno vozi- 
jo namreč tisti, ki po zakonu te 
pravice nimajo. 

Ko se je zvezni družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja 
seznanil s prakso, da se funk- 
cionarjem in vodilnim delav- 
cem v SR Sloveniji in SR Hr- 
vatski priznavajo stroški za 
obisk družine, je prek družbe- 
nih pravobranilcev samo- 
upravljanja iz teh republik za- 
hteval, da se ponovno preuči 
ta oblika nadomestil za delav- 
ce v zveznih organih, ker v se- 
daj veljavnih zakonih ni podla- 
ge za to obliko nadomestil. 
Prav tako je predlagal, da se 
ukine dvojni režim dnevnic v 
zveznih organih in organizaci- 
jah, pri čemer si je prizadeval, 
da postanejo dnevnice del na- 
domestila dejanskih stroškov 
delavcev za nastanitev in hra- 
no na službenih potovanjih. Ta 
pobuda je bila realizirana. 

ODLIV DEVIZ V TUJE 
INSTITUCIJE 
SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA 

Opaziti je bilo poj^v, da 
družbena devizna sredstva 
neutemeljeno odtekajo v bla- 
gajne institucij socialnega za- 
varovanja in sicer zato, ker 
plačujemo prispevke za pokoj- 
ninsko (rentno) zavarovanje in 
zavarovanje pred brezposel- 
nostjo za tiste delavce, ki so 
bili poslani na delo v podjetja, 
ki so jih ustanovile v tujini naše 
organizacije združenega dela, 
tudi takrat, ko po konvencijah, 
ki smo jih sklenili s tujimi drža- 
vami, nismo dolžni plačati za- 
nje zavarovanja v tujini. 
Ustrezna informacija o teh po- 
javih je bila obravnavana v 
Skupščini SFRJ februarja le- 
tos. 

Družbeno varstvo stanovanj 
v družbeni lastnini in sistem 
razpolaganja s stanovanji sta 
bila prav tako del aktivnosti 
zveznega pravobranilca sa- 
moupravljanja v preteklem le- 
tu. Pri tem je bilo v nekaterih 
primerih opaziti protizakonito 
razpolaganje- s stanovanjskim 
skladom. Komisiji ZIS je bilo 
zato poslano opozorilo, da bi 
protizakonitosti odpravila. 
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V poročilu je tudi prikaz so- 
delovanja zveznega družbene- 
ga pravobranilca samouprav- 
ljanja s samoupravnimi in dru- 
gimi organi v zveznih organih, 
organizacijah in skupnostih 
zaradi popolnejšega uresniče- 
vanja samoupravljanja, kot tu- 
di z vsemi družbenimi pravo- 
bralnici samoupravljanja, dr- 
žavnimi in družbenimi subjek- 
ti, ki jim je v okviru danih pri- 
stojnosti zaupana pravica in 
dolžnost uveljavljanja in var- 
stva samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi in družbene lastni- 
ne. V okviru takšnega sodelo- 
vanja so omenjeni skupni se- 
stanki z republiškimi in pokra- 
jinskimi pravobranilci samou- 
pravljanja, dogovori z Ustav- 
nim sodiščem Jugoslavije o 
skupnih aktivnostih in drugo. 

TEŽAVE V DELOVANJU 
VELIKIH SISTEMOV 

Posebej so obdelani določe- 
ni pojavi in opažanja zveznega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja. Poudarjeno je da se je v 
letu 1982 vključil v spremljanje 
problematike organiziranosti 
velikih jugoslovanskih siste- 
mov kot so železnica PTT pro- 
met in elektrogospodarstvo. 
Poudarjeno je bilo, da je pre- 
več poudarjeno načelo terito- 
rialnosti pri organiziranju' ter 
mehanična uporaba zakona o 
združenem delu brez upošte- 
vanja specifičnosti teh gospo- 
darskih panog, kar ovira učin- 
kovitost delovanja sistema. Za- 
radi različnih ravni tehnične 
opremljenosti in razvitosti po 

republikah in pokrajinah so 
prišli do izraza posebni intere- 
si. Vzpostavljeni družbenoeko- 
nomski odnosi med organiza- 
cijami združenega dela v teh 
sistemih ne dajejo pričakova- 
nih rezultatov skupnega go- 
spodarjenja. 

Zvezni pravobranilec sa- 
moupravljanja je svojo aktiv- 
nost posvetil tudi časopisno- 
založniškim - organizacijam, 
katerih ustanovitelji so zvezni 
organi družbenopolitičnih or- 
ganizacij. Razlog za to so pre- 
cej neurejeni samoupravni 
odnosi ter neustrezno varstvo 
družbenih sredstev v teh orga- 
nizacijah. Iz teh organizacij 
prihajajo številne pritožbe de- 
lavcev, zlasti še iz nekaterih 
TOZD Borbe in Komunist, za- 
radi kršitve samoupravnih pra- 
vic, uzurpacije samoupravne- 
ga odločanja posameznikov, 
paraliziranja dela samouprav- 
nih organov, razsipanja druž- 
benih sredstev in neodgovor- 
nosti. 

Zaradi sistematičnega in 
bolj angažiranega dela zvez- 
nega družbenega pravobranil- 
ca ter aktivnejše vloge samou- 
pravne delavske kontrole, de- 
lavskega sveta in družbenopo- 
litičnih organizacij se stanje 
popravlja. V zvezi s tem je na- 
vedeno, da se zvezni pravobra- 
nilec samoupravljanja pri 
upravljanju svoje funkcije v teh 
organizacijah srečuje s težava- 
mi, ker se odgovorni subjekti v 
njih skrivajo za avtoriteto usta- 
noviteljev. Z druge strani pa se 
organi družbenopolitičnih or- 
ganizacij kot ustanovitelji, po- 

gosto ne držijo zakonov. Di- 
rektorji in odgovorni uredniki 
časopisov so bili imenovani 
brez razpisov (Komunist, Bor- 
ba, Mladost), čeprav zakon o 
informiranju SR Srbije, ki ureja 
to gradivo, določa, da je insti- 
tucija razpisa obvezna. 

SPORI V OKVIRU 
DELOVNIH RAZMERIJ 

V okviru delovnih razmerij 
prihaja do sporov zaradi neu- 
streznega razporejanja delav- 
cev. Zlasti je to izraženo v Se- 
kretariatu za zunanje zadeve. 
Kljub temu, da ima ta organ 
akt o sistematizaciji za vse de- 
lavce, funkcionar oziroma 
pooblaščeni delavci niso izdali 
odločb o razporejanju na kon- 
kretna dela in naloge. Zaradi 
tega prihaja do težav in do 
sporov pri uveljavljanju pravi- 
ce do osebnega dohodka. 

V poročilu je poudarjeno, da 
je položaj v delovnih skupno- 
stih zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij zadovo- 
ljiv v primerjavi s stanjem ka- 
kršno je bilo preden je bil spre- 
jet družbeni dogovor o skup- 
nih osnovah in merilih za pri- 
dobivanje in razporejanje do- 
hodka. Kljub dogovorjenim re- 
šitvam, da se za usklajevanje 
višine sredstev za osebne do- 
hodke delavcev med letom 
vzame znesek povprečno 
ustvarjenega osebnega do- 
hodka delavcev v organizaci- 
jah združenega dela v gospo- 
darstvu SFRJ, je to usklajeva- 
nje potekalo v skladu z bilanč- 
nimi možnostmi, o čemer je 

ZIS izdajal posebne sklepe. 
Njihovi dohodki stalno zaosta- 
jajo v primerjavi s povprečno 
ustvarjenimi osebnimi dohod- 
ki delavcev v delovnih organi- 
zacijah v gospodarstvu SFRJ 
oziroma v republikah in pokra- 
jinah. Intencije družbenega 
dogovora v delu, ki se nanaša 
na pridobivanje sredstev za 
skupno porabo niso bile ure- 
sničene. Znesek sredstev, ki je 
bil zagotovljen na delavca, je 
bil namreč daleč manjši od 
zneska povprečno ustvarjenih 
sredstev za skupno porabo na 
delavca v gospodarstvu SFRJ. 
Ker ta sredstva v primerjavi s 
potrebami delavcev niso do- 
volj visoka (reševanje stano- 
vanjskih vprašanj, delno kritje 
stroškov za topli obrok, stro- 
kovno usposabljanje), delavci 
v zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah nimajo 
možnosti da bi uveljavili pravi- 
ce glede uporabe sredstev 
sklada skupne porabe v tolikš- 
nem obsegu in na način, ki sta 
določena v zakonu o temeljih 
sistema državne uprave. 

In na koncu je v poročilu 
poudarjeno, da kljub številnim 
poskusom do zdaj niso bili 
sklenjeni samoupravni spora- 
zumi o enotnih normativih za 
delitev sredstev za osebne do- 
hodke delavcev, ki opravljajo 
enake naloge in dela, na kar so 
opozarjali vlagalci vlog. Prav 
tako ni bil sklenjen samou- 
pravni sporazum o osnovah in 
merilih ter pogojih za uporabo 
sredstev skupne porabe, am- 
pak se še vedno uporablja sa- 
moupravni sporazum iz leta 
1976. 
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