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POROČILO 

o uresničevanju družbenih dogovorov o 

kadrovski politiki v letih 1980-1982 ter 

akcijske usmeritve (ESA-303) 

V skladu z resolucijo Skupščine SR Slovenije o 
osnovah kadrovske politike je potrebno spremljati 
izvajanje nalog iz resolucije in družbenih dogovorov 
o kadrovski politiki in pripravljati poročila o njenem 
uresničevanju. 

Namen poročila je celovito prikazati kako nosilci 
kadrovske politike uresničujejo z republiškim druž- 
benim dogovorom dogovorjene smotre, načela in 
naloge kadrovske politike kot pomembne sestavine 
socialističnega samoupravnega družbenega raz- 
voja SR Slovenije in kako se uresničujejo sklepi 
zborov Skupščine SR Slovenije, ki so jih zbori spre- 
jeli na sejah dne 6. 7. 1977, ob obravnavi in spre- 
jemu poročila o uresničevanju resolucije in družbe- 
nega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji in v poročilu opredeljenih 
prednostnih nalog. 

za delegate za seje zborov Skupščine SR Sloveniie 
dne 3. 10. 1983. 

Odbor za spremljanje izvajanja republiškega 
združenega dogovora je na svoji 3. seji dne 13. 7. 
1983 obravnaval in sprejel poročilo o uresničevanju 
družbenih dogovorov o kadrovski politiki v letih 
1980-1982 ter akcijske usmeritve in ugotovitve, pri- 
poročila in sklepe o uresničevanju kadrovske poli- 
tike v SR Sloveniji v obdobju 1980-1982 kot gradivo 



PREDLOG UGOTOVITEV, PRIPOROČIL IN SKLEPOV 

o uresničevanju kadrovske 

obdobju 1980-1982 (ESA-303)  

Ocene uresničevanja kadrovske politike, sprejete na 7. 
seji CK ZK Slovenije, programski konferenci RK SZDL 
Slovenije, problemskih konferencah drugih družbenopoli- 
tičnih organizacij in regijskih posvetov o aktualnih vpraša- 
njih uresničevanja kadrovske politike so pokazale, da so 
stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o uresničevanju kadrovske politike v letu 1977 še 
vedno aktualni. 

I. 
Poročilo o uresničevanju družbenih dogovorov o ka- 

drovski politiki v letih 1980, 1982 ter akcijske usmeritve je 
pripravil odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogo- 
vora o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji v 
skladu z določilom resolucije o osnovah kadrovske poli- 
tike v SR Sloveniji in družbenega dogovora o uresničeva- 
nju kadrovske politike v SR Sloveniji (v nadaljnjem bese- 
dilu: republiški družbeni dogovor). 

Namen poročila je celovito prikazati, kako nosilci ka- 
drovske politike uresničujejo z republiškim družbenim do- 
govorom dogovorjene smotre, načela in naloge kadrovske 
politike kot pomembne sestavine socialističnega samou- 
pravnega družbenega razvoja SR Slovenije in kako uresni- 
čujejo sklepe zborov Skupščine SR Slovenije, ki so jih 
sprejeli na sejah, dne 6/7-1977, ob obravnavi in sprejema- 
nju poročila o uresničevanju resolucije in družbenega 
dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v 
SR Sloveniji in v poročilu opredeljenih prednostnih nalog. 

Zbori skupščine so ob takratni obravnavi še posebej 
poudarili potrebo po učinkovitejšem uresničevanju neka- 
terih nalog kadrovske politike na naslednjih področjih: 

1. Načrtovanje kadrovskih potreb kot nedeljive sestavine 
razvojne politike temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti; nujnost sprotnega soočanja rezul- 
tatov gospodarjenja in uresničevanja planskih nalog s 
kadrovskimi razmerami in na tej podlagi sprejemanja kon- 
kretnih ukrepov: Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje ima nalogo, da skupaj z drugimi nosilci planiranja 
zagotavlja, da načrtovanje kadrov najde ustrezno mesto v 
planskih dokumentih in da čimprej zagotovi celovito uve- 
ljavljanje določil zakona o družbenem planiranju. 

Iz poročila je razvidno, da je načrtovanje kadrov še 
vedno najšibkejša točka pri uresničevanju kadrovske poli- 
tike. Vzrok za to je v dejstvu, da še niso izdelane zadovo- 
ljive metodološke osnove planiranja kadrov in da brez 
kakovostnih dolgoročnih načrtov razvoja organizacij 
združenega dela gospodarstva in družbenih dejavnosti 
nasploh ni mogoče pričakovati realnih kadrovskih planov. 
Razvojni programi združenega dela so osnova za planira- 
nje kadrovskih-izobraževalnih in zaposlitvenih potreb Ka- 
drovski plani zato še niso sestavni del dolgoročnih planov, 
pogosteje pa so del srednjeročnih in kratkoročnih planov 
družbenoekonomskega razvoja. 

2. Uskladitev vsebine in mreže usmerjenega izobraževa- 
nja z razvojnimi interesi neposredne proizvodnje v združe- 
nem delu ter družbe v celoti; pospešeno konstituiranje 
posebnih izobraževalnih skupnosti; poklicno usmerjanje 
mladine ter tem zahtevam skladno štipendijsko politiko in 
gradnjo študentskih in dijaških domov. 

Odbor je sprotno spremljal uresničevanje kadrovske 
politike na področju vzgoje in izobraževanja, še zlasti ob 
pripravi, sprejemu in uvajanju zakona o usmerjenem izo- 
braževanju. Uveljavitev tega zakona je ena pomembnejših 
nalog udeležencev republiškega družbenega dogovora. 
Uresničevanje zakona je spremljala tudi Skupščina SR 
Slovenije in sprejela stališča in sklepe za nadaljnje uresni- 
čevanje politike na področju vzgoje in izobraževanja. 

Doslej je bilo ustanovljenih 18 posebnih izobraževalnih 

skupnosti, le-te se počasi in z mnogimi težavami uveljav- 
ljajo kot mesto dogovarjanja in sporazumevanja. Vendar 
pa se družbenoekonomski odnosi svobodne menjave dela 
na posameznih področjih združenega dela glede obsega, 
smotrov, vsebine kot tudi pogojev izobraževalnega dela in 
delegatska razmerja v teh skupnostih še ne uresničujejo 
tako, da bi delovni ljudje in občani v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih lahko v celoti odločali o 
vseh vprašanjih razvoja vzgoje in izobraževanja. 

Uspešno se uresničuje program gradnje domov za 
učence in študente. Odbor udeležencev družbenega do- 
govora o združevanju sredstev za gradnjo domov za 
učence in študente skrbi, da se program gradenj vseskozi 
prilagaja spremembam v mreži šol. 

3. Uveljavljanje stalnega izpopolnjevanja strokovnih ka- 
drov v gospodarstvu in družbenih dejavnostih ter uspo- 
sabljanja vodilnih delavcev za potrebe neposrednega vo- 
denja proizvodnje kot pogoja za izpopolnjevanja s plani 
opredeljenih razvojnih smotrov in nalog. 

Funkcionalno izpopolnjevanje vodilnih kadrov in delav- 
cev s posebnimi pooblastili izvaja za delavce v gospodar- 
stvu Gospodarska zbornica Slovenije v svojih centrih za 
usposabljanje. Gospodarska zbornica ugotavlja, da bodo 
potrebni, zlasti v posameznih regijah, še novi napori, da 
bo strokovno izpopolnjevanje postalo potreba in obveza 
vseh teh kadrov. Za funkcionalno izpopolnjevanje vodilnih 
delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili v družbenih 
dejavnostih so nosilci te naloge, opredeljeni v republi- 
škem družbenem dogovoru o uresničevanju kadrovske 
politike, premalo napravili. Funkcionalno izpopolnjevanje 
poslovodnih organov in delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi v družbenih dejavnostih ni organizirano 
kot stalna oblika izpopolnjevanja, ampak le posamezni 
seminarji v nekaj občinah. 

4. Uveljavljanje politike zaposlovanja in v tem okviru 
vrednotenja dela kot kvalitetnega razvojnega dejavnika 
družbene proizvodnje in učinkovitosti gospodarjenja 
sploh, s posebnim poudarkom na smotrnem zaposlovanju 
in racionalnem razporejanju kadrov skladno z njihovo 
dejansko strokovno usposobljenostjo in realnimi zaposli- 
tvenimi potrebami. 

Odbor udeležencev republiškega družbenega dogovora 
je to področje sprotno spremljal in ugotavljal uresničeva- 
nje dogovorjene politike zaposlovanja ter sprejel pre- 
dnostne naloge na tem področju. Prav tako je Skupščina 
SR Slovenije v letih 1981-1983 obravnavala uresničevanje 
politike zaposlovanja in sprejela stališča o zaposlovanju in 
produktivni zaposlitvi kot sestavnem delu stabilizacijskih 
prizadevanj. 

Tudi vse občinske skupščine in udeleženci občinskih 
družbenih dogovorov so obravnavali analize zaposlovanja 
s svojega območja ter sprejeli programe aktivnosti na tem 
področju. 

Družbenopolitične organizacije so organizirale posebne 
problemske konference o problematiki produktivnega za- 
poslovanja in sprejele usmeritve za nadaljnje uresničeva- 
nje politike na tem področju. 

Ob izvajanju stabilizacijskih usmeritev na področju pro- 
duktivnega zaposlovanja se je rast zaposlovanja podrejala 
dejanskemu gibanju dohodka in težnji po povečanju pro- 
duktivnosti. Aktivnosti za dosego tega cilja so bile v letu 
1982 v doslednem izvajanju usmeritev samoupravnih spo- 
razumov o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja. Te 
sporazume so sklenile organizacije združenega dela v 
okviru občinskih skupnosti za zaposlovanje. Z njimi se 
organizacije združenega dela zavezujejo k takemu zapo- 
slovanju, da bo z njim dosežena večja rast produktivnosti 
in s tem dosežen večji dohodek, izboljšana izobrazbena 
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sestava zaposlenih, povečano število pripravnikov v zdru- 
ženem delu in s tem intenzivnejše zaposlovanje mladine 
ter zmanjšan obseg nadurnega in pogodbenega dela. 

5. Delovni ljudje'in občani naj celovito ocenijo uspeš- 
nost dosedanjega uresničevanja delegatskih odnosov; za- 
črtajo konkretne naloge in aktivnosti v pripravah na dele- 
gatske volitve. 

Odbor za spremljanje izvajanja republiškega družbe- 
nega dogovora je spremljal priprave na delegatske volitve 
1982. Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 11. maja 
1983 obravnavali poročilo o uresničevanju delegatskega 
skupščinskega sistema v sedanjih družbenoekonomskih 
razmerah in sprejeli stališča za nadaljnji razvoj delegat- 
skih odnosov. Prav tako kontinuirano spremljajo uresniče- 
vanje in razvoj delegatskih odnosov, še posebej pa ob 
volitvah, družbenopolitične organizacije, ki so ocenile ka- 
drovske priprave na volitve 1982 kot uspešne, ob tem pa 
tudi opozorile na pomanjkljivosti ter na to, da mora evi- 
dentiranje postati sestavni del vsakodnevnega družbeno- 
političnega dela. 

6. Zbori so priporočili udeležencem republiškega druž- 
benega dogovora, da v svojih sredinah v skladu z organizi- 

■ ranostjo obravnavajo in ocenijo uresničevanje nalog spre- 
jetih z družbenim dogovorom. 

Udeleženci so v poročilu o uresničevanju kadrovske 
politike, ki je bilo obravnavano v letu 1980, ocenili uresni- 
čevanje kadrovske politike v letih 1978 in 1979 in opredelili 
ter sprejeli prednostne naloge. Uresničevanje kadrovske 
politike na posameznih področjih, kot so zaposlovanje, 
izobraževanje, kadrovanje poslovodnih organov, uresni- 
čevanje politike odlikovanj SFRJ v SR Sloveniji in drugo, 
je bilo predmet posebnih obravnav. Za vsako posamezno 
področje so bila pripravljena posebna poročila, ki so jih 
udeleženci obravnavali v okviru naloge stalnega spremlja- 
nja uresničevanja kadrovske politike. Udeleženci družbe- 
nega dogovora spremljajo sproti uresničevanje dogovor- 
jene kadrovske politike na teh področjih, ob teh obravna- 
vah pa so sprejemali tudi programe konkretnih aktivnosti. 

7. S ciljem nadaljnjega podružbljanja kadrovske politike 
na vseh področjih in ravneh družbenega dela in življenja je 
bil v letu 1979 sprejet vsebinsko celovito dopolnjen druž- 
beni dogovor, njegove spremembe in dopolnitve pa v letu 
1981. 

Družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v 
organih in organizacijah federacije ter organih družbeno- 
političnih organizacij v federaciji, ki je bil sprejet v letu 
1976 in celovito dopolnjen v letu 1981, omogoča enotnejše 
uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov 
ter narodov in narodnosti Jugoslavije v federaciji na po- 
dročju kadrovske politike. 

II. 
Odbor za spremljanje izvajanja republiškega družbe- 

nega dogovora in Skupščina SR Slovenije ugotavljata, da 
smo na področju uresničevanja kadrovske politike tudi v 
obdobju 1980-1982 dosegli precejšen napredek. V celo- 
vito dopolnjenih družbenih dogovorih o uresničevanju 
kadrovske politike in njihovih spremembah in dopolnitvah 
so konkretno opredeljene naloge udeležencev dogovorov. 
Ob obravnavi poročila o izvajanju družbenega dogovora in 
obravnavi posameznih področij kadrovske dejavnosti na 
zborih je Skupščina SR Slovenije sprejela stališča in 
sklepe, ki so poleg zadolžitev iz republiškega družbenega 
dogovora za vse udeležence še vedno aktualni in obvezni 
za nadaljnje delo. Zato Skupščina SR Slovenije posebej 
opozarja le na tiste naloge, ki so v tem obdobju najbolj 
aktualne in tiste, ki jih doslej nismo dovolj dosledno ure- 
sničevali. 

Udeleženke družbenega dogovora o uresničevanju ka- 
drovske politike v SR Sloveniji so postale v letu 1979 poleg 
organov, organizacij in skupnosti na ravni republike tudi 
skupščine občin. Konkretizacija določil republiškega 
družbenega dogovora v občinskih družbenih dogovorih in 
samoupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela in skupnosti ustvarja pogoje, da 

kadrovska politika resnično postane sestavina celotnega 
samoupravnega odločanja. 

Spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o ure- 
sničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji so bile spre- 
jete v letu 1981. V tem obdobju so sprejemale spremembe 
in dopolnitve družbenega dogovora tudi udeleženke ob- 
činskih družbenih dogovorov. 

Spremembe in dopolnitve vnašajo v družbene dogovore 
o kadrovski politiki Titovo pobudo o kolektivnem delu in 
odgovornosti, stališče, da je kadrovska politika sestavni 
del sleherne politike oziroma njena bistvena sestavina, 
določila s področja splošne ljudske obrambe, varnosti in 
družbene samozaščite, ter oboroženih sil, določila v zvezi 
s kadrovanjem v pravosodne organe in v zvezi s politiko 
odlikovanj ter uskladitve z novosprejetimi zakoni. 

V 42 občinah so sprejete spremembe in dopolnitve druž- 
benega dogovora, v 7 občinah do junija 1983 že niso 
pristopili k postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora (Dravograd, Idrija, Izola, Kranj, Po- 
stojna, Šentjur pri Celju in Tržič). 

V večini občin so udeleženci družbenega dogovora pre- 
malo naredili za konkretizacijo vsebine družbenega dogo- 
vora v samoupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in skupnosti. Zato nastaja 
neskladje med opredelitvami v družbenem dogovoru in 
vsakodnevno prakso. Učinkovito izvajanje kadrovske poli- 
tike v združenem delu ni odvisno le od sprejetih načel 
kadrovske politike in organiziranosti ter strokovnosti ka- 
drovske službe, temveč od konkretnih določb opredelje- 
nih v samoupravnih splošnih aktih ter njihovega izvajanja. 

Družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v 
organih in organizacijah federacije ter organih družbeno- 
političnih organizacij v federaciji, ki je bil sprejet v letu 
1981, omogoča uresničevanje skupnih interesov delovnih 
ljudi in občanov ter narodov in narodnosti Jugoslavije v 
federaciji na področju kadrovske politike. 

V letih 1980-1982 je bil napravljen nadaljnji korak pri 
podružbljanju kadrovske politike, vendar še vedno obstaja 
razkorak med opredeljeno kadrovsko politiko v predpisih, 
družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih o ure- 
sničevanju kadrovske politike in drugih družbenih doku- 
mentih in med njenim uresničevanjem v vsakodnevni pra- 
ksi. 

Vsebino družbenega dogovora dosledneje uresničujejo 
v tistih organizacijah združenega dela, samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, kjer so samoupravni odnosi 
bolje razviti, kjer družbenopolitične organizacije aktivneje 
delujejo in kjer strokovne službe pripravljajo strokovne 
podlage za samoupravno odločanje. Manj pa se družbeni 
dogovor uresničuje v občinah, ki še same niso konkretizi- 
rale niti v občinskih družbenih dogovorih v letu 1981 
sprejetih sprememb in dopolnitev republiškega družbe- 
nega dogovora in poskrbele za konkretizacijo vsebine 
dogovora v samoupravnih splošnih aktih organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti in 
njeno uresničevanje. Tako stanje in neažurno vodenje 
kadrovske evidence pogojujeta kadrovanje -na pamet- in 
s tem avtomatično izklučevanje vseh, ki enako izpolnjujejo 
pogoje za izbor, le da se nanje nihče ne spomni. Ažurno 
vodena kadrovska evidenca in dosledno uresničevanje 
sprejete kadrovske politike, opredeljene v predpisih in 
samoupravnih in splošnih aktih, bi odpravila kadrovanje v 
naglici in kadrovanje v zaprtih krogih. 

čeprav je v zadnjem obdobju izredno poudarjena pri- 
prava planskih dokumentov na vseh nivojih, moramo ugo- 
toviti, da kadrovski vidik kot eden izmed pomembnih vidi- 
kov planiranja, v planih razvoja ni dovolj prisoten. Ocenju- 
jemo, da je planiranje kadrov še vedno najšibkejša točka v 
uresničevanju kadrovske politike. V občinah ocenjujejo, 
da ima približno polovica organizacij združenega dela 
sprejete srednjeročne plane razvoja in večina letne načrte, 
vendar so v njih opredeljeni le nekateri elementi (kot 
zaposlovanje, kadrovska struktura zaposlenih, izobraže- 
vanje, socialno materialni pogoji) ne pa celovit kadrovski 
vidik. Predvsem v njih ni upoštevano napredovanje in 
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razvoj že zaposlenih kadrov v organizacijah združenega 
dela in skupnostih. V večji meri kot dosedaj mora postati 
sestavni del predvsem dolgoročnega družbenega planira- 
nja tudi planiranje izobraževanja, vzgoje in razvoja v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, v občinah in na 
ravni republike. Uresničevanje planskih ciljev in nalog je 
odvisno tudi od ustrezne zagotovitve kadrov, zato je plani- 
ranje kadrov izhodišče za določanje in realizacijo usmer- 
jenega izobraževanja v skladu z razvojnimi interesi zdru- 
ženega dela in družbe kot celote. V vseh srednjeročnih 
planih razvoja mora postati njegova sestavina razvoj ka- 
drov in zadovoljevanje kadrovskih potreb kot osnova za 
smotrno vodenje politike za ustvarjanje možnosti za po- 
speševanje polnega, ustvarjalnega, produktivnega in ra- 
cionalnega zaposlovanja, skladno z razvojnimi cilji in 
družbenimi prizadevanji za večjo ekonomsko učinkovi- 
tost Ob tem pa je potrebno tudi strokovno razvijati meto- 
dološke osnove planiranja kadrov za plane v republiki, 
občini in samoupravnih skupnostih in strokovno usposab- 
ljati kadre za pripravo planov. 

Planiranje razvoja in izobraževanje kadrov predstavlja 
najodgovornejšo nalogo v smislu vzpostavljanja in vzdrže- 
vanja večje skladnosti med kadrovskimi kapacitetami in 
potrebami prestrukturiranja gospodarstva, zagotavljanja 
večjega deleža človekovih ustvarjalnih moči in znanja pri 
naporih za doseganje višje ravni produktivnega dela in 
zagotavljanja socialne varnosti. 

Uresničevanje politike zaposlovanja in zaposlenosti je v 
tem času namenjena izjemna pozornost. Naloge in ukrepi 
se načrtujejo v okviru programa gospodarske stabilizacije, 
v letnih resolucijah o politiki izvajanja družbenega plana 
razvoja, v družbenem dogovoru u uresničevanju kadrov- 
ske politike, samoupravnih sporazumih in drugih družbe- 
nih dokumentih. Skupščine spremljajo dvakrat letno v 
skladu s spremljanjem izvajanja resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana uresničevanje politike zaposlova- 
nja. V teh analizah se kažejo slabosti in težave zaradi 
nerealnih kadrovskih planov med potrebami po kadrih in 
prilivom iz šol, zaradi česar nastajajo težave pri zaposlova- 
nju, zlasti mladih in pripravnikov. Za dolgoročno odklanja- 
nje teh slabosti si moramo prizadevati za izdelavo realnih 
planov kadrov in usmerjanje mladine in zaposlenih v izo- 
braževanje in delo glede na potrebe združenega dela. V 
posebnih izobraževalnih skupnostih pa sprejemati take 
vzgojnoizobraževalne programe in organizirati tako mrežo 
šol, da bodo upoštevane sedanje in bodoče potrebe zdru- 
ženega dela. 

Pri usmerjanju v izobraževanje so doseženi pomembni 
premiki, ki kažejo na vse večjo usklajenost vpisa mladine v 
usmerjeno izobraževanje s planiranim vpisom opredelje- 
nim v srednjeročnih planskih dokumentih, ki pa žal vedno 
ni odraz dejanskih potreb. Večja je usklajenost izobraže- 
valnih zmogljivosti s predvidenim obsegom izobraževanja 
v posameznih usmeritvah, vzgojnoizobraževalnih progra- 
mih in smereh izobraževanja. Več mladine se vpisuje v 
proizvodne kot neproizvodne usmeritve v srednjem izo- 
braževanju. Tudi v visokem šolstvu je večji vpis na priori- 
tetna področja in za tradicionalno deficitarne stroke in 
poklice. 

Programe usmerjenega izobraževanja je potrebno ovre- 
dnotiti glede na usklajenost s programi proizvodnega dela 
in delovne prakse in v povezavi s programi usposabljanja 
pripravnikov. 

Pri usmerjanju ima vse večjo usmerjevalno vlogo štipen- 
diranje, vendar glede na to, da se večina štipendij pode- 
ljuje že usmerjeni mladini, je še vedno premajhna. Upada 
interes mladine za kadrovske štipendije, zlasti za III. in IV. 
stopnjo zahtevnosti del in nalog in raste interes za štipen- 
dije iz združenih sredstev, ki mladino pe vežejo na organi- 
zacije združenega dela. Proučiti je potrebno tudi druge 
oblike usmerjanja in vezanja mladine na združeno delo. 

Pripravništvo še ni povsod pridobivanje izkušenj za sa- 
mostojno delo. Temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela in skupnosti se bodo morale prizadevati, da 
postane pripravništvo pridobivanje izkušenj za samo- 
stojno delo in ne podaljševanje izobraževanja. Še posebni 

napori morajo biti napravljeni za pripravo programov in 
organizacijo pripravništva za II., III. in IV. stopnjo zahtev- 
nosti del in nalog, ki se na novo uvaja. 

Funkcionalno izpopolnjevanje je pravica in dolžnost 
vseh delavcev, da si po končanem šolanju pridobivajo 
dodatna znanja in se usposabljajo za delo. 

Funkcionalno izpopolnjevanje vodilnih kadrov in delav- 
cev s posebnimi pooblastili izvaja za delavce v gospodar- 
stvu Gospodarska zbornica Slovenije v svojih centrih za 
usposabljanje in sicer za usposabljanje poslovodnih, fi- 
nančnih, tehnično-tehnoloških, zunanjetrgovinskih in ka- 
drovskih delavcev. Za področje gospodarstva je vzpostav- 
ljen sistem funkcionalnega izpopolnjevanja za dodatna 
nova znanja za delo, ki že kaže učinkovitost. Gospodarska 
zbornica ugotavlja, da kadrovanje v te oblike izpopolnje- 
vanja v vseh okoljih ne poteka zadovoljivo. Tudi nosilci 
strokovnega izpopolnjevanja za delavce v družbenih skup- 
nostih bodo morali v družbenem dogovoru opredeljeno 
nalogo čimprej opraviti. 

Pri kadrovanju poslovodnih organov in delavcev s po- 
sebnimi pooblastili in odgovornostmi udeleženci družbe- 
nih dogovorov o kadrovski politiki in koordinacijski odbori 
za kadrovska vprašanja pri predsedstvih občinskih konfe- 
renc in pri predsedstvu RK SZDL Slovenije premalo dosle- 
dno upoštevajo kot kriterij uresničevanje obveznosti izpo- 
polnjevanja in usposabljanja v dodatnih novih znanjih za 
delo. 

Odgovornost za načrtovanje družbenopolitičnega izo- 
braževanja je na družbenopolitičnih organizacijah, ki vse- 
bino izobraževanja usklajujejo v koordinacijskih odborih 
za družbenopolitično izobraževanje pri občinskih in repu- 
bliški konferenci SZDL. Izvajalci družbenopolitičnega izo- 
braževanja so same družbenopolitične organizacije in 
Zveza delavskih univerz. 

V spremembah in dopolnitvah republiškega družbenega 
dogovora je razčlenjena opredelitev funkcije koordinacij- 
skega odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije ter obveznosti 
vseh nosilcev kadrovske politike, ki nastajajo v odnosu do 
pristojnosti koordinacijskega odbora za kadrovska vpra- 
šanja. V zvezi s tem je bil napravljen velik korak pri zgradi- 
tvi mehanizma usklajevanja in enotnega delovanja vseh 
nosilcev kadrovske politike predvsem glede oblik in nači- 
nov oziroma postopkov v zvezi z evidentiranjem, kandidi- 
ranjem in izbiro kandidatov na samoupravne, javne in 
druge družbene funkcije v našem družbenopolitičnem in 
samoupravnem sistemu. Oblikovane so enotne osnove, 
kriteriji, oblike in metode delovanja in sprejete v samou- 
pravne akte samoupravnih organizacij in skupnosti od 
občin do republike. Tudi ta mehanizem postaja vse bolj 
sestavni del družbenoekonomskih odnosov in prispeva k 
podružbljanju kadrovske politike. 

Pri kadrovanju za odgovorne naloge v združenem delu 
in na samoupravne, javne in druge družbene funkcije je še 
premalo stalnega, načrtnega dela. Spremljanje razvoja 
sposobnih kadrov, njihovo strokovno in družbenopoli- 
tično izpopolnjevanje in evidentiranje za prevzemanje od- 
govornih nalog v združenem delu, kakor tudi v organih in 
organizacijah širše družbenopolitične skupnosti, je še v 
večini občin premalo prisotno. 

Spremljanje uresničevanja družbeno dogovorjene ka- 
drovske politike pri kadrovanju poslovodnih organov je 
stalna naloga udeležencev družbenih dogovorov o ka- 
drovski politiki. Ob obravnavi ocen kadrovanja poslovo- 
dnih organov je ugotovljeno, da je potrebno pri kadrova- 
nju povsod še dosledneje upoštevati načela in merila 
opredeljena v družbenih dogovorih, da je treba ob izbiri 
kandidata ugotavljati njegov prispevek k poslovnemu 
uspehu organizacije združenega dela in skupnosti ter k 
razvoju samoupravnih odnosov, njegovo aktivnost in ne le 
formalne pogoje razpisa. Temeljni kriterij ob ponovni izbiri 
mora biti ocena uresničevanja planskih nalog, vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela, izvajanje družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov ter razvoja samou- 
pravnih odnosov. 
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Pretok kadrov med združenim delom, organi in organi- 
zacijami družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij, visokim šolstvom in znanstvenimi institu- 
cijami je premajhen. Prav tako bo potrebno evidentirati za 
prevzem odgovornih nalog in funkcij več žensk in mladih. 

Tudi prezaposlovanju proizvodno tehničnih kadrov iz 
neproizvodnih nalog nazaj k proizvodnim nalogam je po- 
trebno dati večji poudarek, proizvodne naloge pa ustrezno 
vrednotiti in izboljšati delovne pogoje. 

Usmerjanje mladih v vojaške in obrambne poklice mora 
biti celovita in stalna aktivnost vseh družbenih in strokov- 
nih nosilcev usmerjanja v izobraževanje in delo. Bedne 
dejavnosti teh nosilcev morajo biti čvrsteje usklajevane v 
okviru koordinacijskih odborov za usmerjanje v vojaške in 
obrambne poklice pri predsedstvih občinskih konferenc in 
republiške konference SZDL 

Pri kadrovanju za področje mednarodnih odnosov, še 
posebej za diplomatsko konzularno službo SFRJ, je prišlo 
v. zadnjih dveh letih do močnega zastoja. Razlogi so v 
stabilizacijskih ukrepih in v zmanjšanju zvezne uprave ter 
obenem v nedoslednem spoštovanju načela o ustrezni 
zastopanosti kadrov iz republik in pokrajin. 

V republiških in občinskih upravnih organih je potrebno 
nadaljevati s prizadevanji za izboljšanje kadrovske struk- 
ture in ob manjšem številu delavcev zagotoviti celovito 
opravljanje vseh njihovih funkcij ter del in nalog. Ustrez- 
nejša organiziranost upravnih organov in uvajanje sodob- 
nejših metod in oblik dela ter uveljavitev dohodkovnih 
odnosov mora omogočiti bolj strokovno in učinkovito 
delovanje teh organov. Predvsem bo treba v sistematizaci- 
jah zagotoviti ustrezno jačanje služb, ki opravljajo stro- 
kovne naloge in bistveno zmanjšati število izvajalcev del in 
nalog pri računovodskih, administrativnih in pomožno te- 
hničnih nalogah. Opravljanje teh nalog je treba organizi- 
rati v skupnih službah za več ali vse upravne organe 
posamezne družbenopolitične skupnosti. Pripravnikom je 
treba omogočiti usposabljanje v ustreznih republiških in 
občinskih upravnih organih in jih po končani pripravniški 
dobi razporejati na tista dela in naloge, za katere izpolnju- 
jejo zahtevane pogoje. 

Redna sodišča so v uresničevanju družbene preobrazbe 
pravosodnega sistema v SR Sloveniji na kadrovsem po- 
dročju dosegla določene uspehe, vendar kljub temu s 
kadrovskim stanjem ne moremo biti zadovoljni. Pri večini 
temeljnih sodišč ni večjih problemov glede sodniškega 
kadra. Doslej pa še ni bilo vidnejših uspehov pri kadrova- 
nju diplomiranih pravnikov s pridobljenimi znanji in izkuš- 
njami v organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter organih. Pretoka 
kadra iz združenega dela v redno sodstvo verjetno ni 
možno pričakovati, dokler v pravosodju ne bodo ustrezno 
rešena določena vprašanja, predvsem glede nagrajevanja. 

Eden od elementov celotne kadrovske politike v SR 
Sloveniji je tudi kadrovanje v organe federacije in odgo- 
vorno sodelovanje pri oblikovanju kadrovske politike v 
federaciji. Kljub raznovrstnim problemom, ki so nastajali v 
letih 1980-1982, je bilo v SR Sloveniji stalno prizadevanje, 
da v organe federacije odhajajo kadri, ki so sposobni 
ustvarjalno sodelovati pri oblikovanju jugoslovanske poli- 
tike: Tudi pri kadrovanju v organe federacije se ne izvaja 
družbeni dogovor o kadrovanju v organe federacije v 
celoti glede na zastopanost kadrov iz posameznih repu- 
blik in pokrajin in v tistem delu, ki govori o zagotavljanju 
razmer za delo in življenje kadrov, ki so voljeni, imenovani 
ali postavljeni na določene funkcije, oziroma dela in na- 
loge v organih in organizacijah federacije in v organih 
družbenopolitičnih organizacij v federaciji. 

V obdobju 1980-1982 je bilo napravljeno pomembno 
strokovno delo na področju kadrovske dejavnosti. Izde- 
lana je projekcija razvoja kadrov SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985. V skladu s sprejetim družbenim dogovorom 
republik in obeh pokrajin o enotnih osnovah za razvršča- 
nje poklicev in strokovne izobrazbe je pripravljena meto- 
dologija izdelave enotne nomenklature in opisov poklicev. 
Izdelava nomenklatur in opisov poklicev poteka v SR Slo- 

veniji po posameznih strokah. Večji napor je pri tem po- 
trebno napraviti v družbenih dejavnostih, kjer sta sprejeti 
nomenklaturi in opisi poklicev za področje zdravstva in 
sodstva. Za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov, 
usklajenih s potrebami dela, so nomenklature in opisi 
poklicev eno od izhodišč. Izdelani so tudi nekateri opisi 
poklicev kadrovske dejavnosti. Izdelane so skupne meto- 
dološke osnove za pripravo razvidov del in nalog kot 
samoupravnega splošnega akta temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela in skupnosti. 

Uresničevanje politike družbenih priznanj in odlikovanj 
še ni povsod sestavina kadrovske politike. Na področju 
odlikovani so bili v minulih letih storjeni pomembni ukrepi 
za podružbljanje, izpolnitev in napredek politike odliko- 
vanj kot posebne oblike nematerialnega nagrajevanja in 
stimuliranja delovnih ljudi in občanov, organizacij združe- 
nega dela in drugih organov in organizacij ter skupnosti. 
Ob tem pa je še vedno premalo pobud za odlikovanja 
mladih delavcev, racionalizatorjev, izumiteljev, kmetov, 
delavcev na začasnem delu v tujini za izjemno delo, 
uspehe in hrabra dejanja in premajhen delež pobud za 
odlikovanja žensk, glede na število zaposlenih žensk. 

Kljub pozitivnim premikom na tem področju politika 
odlikovanj še ni postala povsod sestavni del kadrovske 
politike, tako da je porazdelitev odlikovanj po posameznih 
občinah neenakomerna, oblikovanje pobud v večini kolek- 
tivov pa je kampanjsko, ob raznih jubilejih. 

V številu pobud za odlikovanje so premalo zastopani 
mladi delavci, izumitelji, racionalizatorji, kmetje, kot tudi 
ženske, glede na prispevek, ki ga le-ti imajo pri razvoju in 
napredku naše socialistične samoupravne družbe. Redke 
so pobude za odlikovanje za izjemna dela in uspehe ter 
hrabra dejanja. 

Pri uresničevanju politike odlikovanj v SR Sloveniji naj 
bodo zlasti prisotna sedanja prizadevanja za stabilizacijo 
gospodarskih gibanj ter utrjevanje in razvijanje socialistič- 
nih samoupravnih odnosov, zato je nujno, da se s podajo 
pobud za odlikovanja zlasti spodbuja izjemne uspehe in 
delovne rezultate na teh področjih. 

Kadrovske službe v združenem delu so nezadostno ra- 
zvite, tako glede organiziranosti kot strokovnosti v večini 
organizacij združenega dela in skupnosti. Prav tako tudi 
kadrovske službe v večini občin ne opravljajo kadrovske 
dejavnosti celovito. Občinske kadrovske službe ne morejo 
biti glede na naloge določene v predpisih in družbenem 
dogovoru personalne službe delovne skupnosti ali službe 
za vodenje postopkov za skupščino in njen izvršni svet, 
ampak je njihova glavna naloga nuđenje strokovne po- 
moči in razvijanje kadrovske dejavnosti v organizacijah 
združenega dela in skupnosti ter priprava podlag za sa- 
moupravno odločanje. 

III. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da zaostreni pogoji 

gospodarjenja zahtevajo še doslednejše uresničevanje na- 
čel in meril kadrovske politike, zato priporoča: 

1. Vsem udeležencem družbenega dogovora o uresniče- 
vanju kadrovske politike v SR Sloveniji: 

- da se vsi udeleženci družbenih dogovorov še naprej 
odločno, dosledno in odgovorno zavzemajo za izvajanje 
nalog, ki smo jih zapisali v družbene dogovore, o uresni- 
čevanju kadrovskih zahtev v sklepe in stališča 9. kongresa 
ZK Slovenije, v dokumente Skupščine SR Slovenije in 
Republiške konference SZDL Slovenije in dokumente dru- 
gih nosilcev kadrovske politike v SR Sloveniji; 

- da vsaj enkrat letno obravnavajo in ocenijo dosežene 
rezultate na področju uresničevanja družbenega dogo- 
vora in priporočil ter sklepov Skupščine SR Slovenije s 
tega področja ter se še dosledneje zavzemajo, da postane 
uresničevanje kadrovske politike vsakodnevna pravica in 
obveza delavcev in občanov, zlasti pri reševanju dolgoroč- 
nih sistemskih vprašanj in vprašanj dolgoročnega razvoja; 

- da je ena temeljnih nalog, da se v planske dokumente 
zlasti v dolgoročne plane, vključi celovit kadrovski vidik. 
Potrebno je nenehno prizadevanje, da postane kadrovska 
politika vsepovsod resnično sestavni del razvojnih planov 
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in vsakodnevnih naporov vseh nosilcev kadrovske poli- 
tike. 

2. Posameznim udeležencem družbenega dogovora o 
uresničevanju kadrovske politike: 

a) Samoupravnim interesnim skupnostim družbenih de- 
javnosti in republiškim upravnim organom, da čimprej 
izdelajo nomenklature in opise poklicev za svoje področje 
dejavnosti, kot eno od izhodišč za pripravo vzgojnoizobra- 
ževalnih programov, usklajenih s potrebami dela; 

b) Zvezi skupnosti za zaposlovanje, da usklajuje in do- 
polnjuje osnutke nomenklatur in opisov poklicev, še pose- 
bej pa nudi strokovno pomoč in koordinira pospešeno 
delo pri vseh nosilcih izdelave nomenklatur in opisov 
poklicev; 

c) Izobraževalni skupnosti Slovenije: 
- da v sodelovanju z Republiškim komitejem za vzgojo 

in izobraževanje ter telesno kulturo pripravi dogovor o 
usmerjanju mladih in odraslih v izobraževanje in delo ter 
načine njihove povezave z združenim delom; 

- da v sodelovanju s posebnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi in Gospodarsko zbornico Slovenije pospeši pri- 
prave za ovrednotenje programov usmerjenega izobraže- 
vanja s poudarkom na usklajenosti s programi proizvo- 
dnega dela in delovne prakse in v povezavi s programi 
usposabljanja pripravnikov; 

- Zbor delegatov udeležencev družbenega dogovora o 
štipendijski politiki v SR Sloveniji naj ponovno prouči 
enotna izhodišča in kriterije štipendiranja in le-te uskladi z 
novimi družbenoekonomskimi odnosi. 

č) Raziskovalni skupnosti Slovenije: 
- da med prednostna raziskovanja vključi pripravo me- 

todologije za spremljanje in usmerjanje razvoja kadrov, 
stimuliranja, motiviranja in napredovanja kadrov in pri- 
pravo metodologije za povezavo specifičnih informacij- 
skih sistemov kadrovske vsebine v enoten kadrovski infor- 
macijski sistem; 

- da prouči realnost oziroma aktualnost samouprav- 
nega sporazuma o enotnih merilih za ugotavljanje uspo- 
sobljenosti delavcev raziskovalnih organizacij za opravlja- 
nje raziskovalnega dela v SR Sloveniji; 

d) Republiški konferenci SZDL Slovenije 
- da pripravi merila in kriterije za sistematično sprem- 

ljanje in ocenjevanje uspešnosti dela posameznikov, no- 
silcev družbenih funkcij in celotnih organov, da bi v dru- 
gem dveletnem mandatnem obdobju dela evidentirali in 
volili le tiste, ki z delom opravičujejo ponovno izvolitev Pri 
tem je zlasti treba upoštevati njihov odnos do nalog stabi- 
lizacije in krepitve samoupravljanja; 

e) skupščinam občin 
- da čimprej konkretizirajo merila in naloge kadrovske 

politike v občinskih družbenih dogovorih in poskrbijo, da 
jih bodo pri dopolnjevanju samoupravnih splošnih aktov 
dosledno upoštevale tudi vse OZD, druge organizacije in 
skupnosti ter jih odgovorno izvajale v praksi; 

- da zagotovijo opravljanje nalog kadrovske dejavnosti, 
naloženih občinskim kadrovskim službam s predpisi in 
družbenim dogovorom o uresničevanju kadrovske politike 
v celoti. 

3. Temeljnim in drugim organizacijam združenega dela 
in skupnostim: 

a) da dosledno uresničujejo sprejete samoupravne spo- 
razume o zaposlovanju in ustvarjajo možnosti za pospeše- 
vanje produktivnega zaposlovanja in zmanjševanja neza- 
poslenosti, zlasti z boljšo izrabo proizvodnih zmogljivosti 
in delovnega časa, z uvajanjem večizmenskega dela, kjer 
za to obstajajo možnosti, upokojevanjem delavcev, ki iz- 
polnjujejo pogoje za upokojitev, z zmanjševanjem pogod- 
benega in nadurnega dela ter zaposlovanjem pripravni- 
kov. Za dosego tega je med drugim potrebna tesnejša 

povezanost organizacij združenega dela, skupnosti za za- 
poslovanje in vzgojnoizobraževalnih organizacij, da se 
vsebina, obseg in smeri izobraževanja čimprej prilagode 
kadrovskim potrebam združenega dela in družbe v celoti; 

b) da pri prestrukturiranju gospodarstva na višjo raven 
uveljavljajo naslednje razvojne kadrovske usmeritve in ci- 
lje: 

- racionalno, smotrno in produktivno zaposlovanje, kot 
pogoj za doseganje višje produktivnosti dela, višje ude- 
ležbe visoko strokovnega in ustvarjalnega dela in večjega 
dohodka na zaposlenega; 

- skrb za vzgojo tistih kadrov, ki jih zahteva naš druž- 
beni gospodarski razvoj, še zlasti raziskovalnih kadrov, 
potrebnih za učinkovito prilagajanje našega gospodarstva 
potrebam sodobnega tehnološkega razvoja; 

- ustreznejše družbeno vrednotenje proizvodnega in 
kreativnega dela ter dosledno uvajanje in izvajanje načela 
nagrajevanja po rezultatih dela; 

- zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih (pravoča- 
sno izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in prezaposlova- 
nja delavcev); 

c) da načrtujejo boljšo kvalifikacijsko sestavo zaposle- 
nih tudi z izobraževanjem ob delu in z dela. Prav tako je v 
organizacijah združenega dela potrebno izoblikovati si- 
stem spremljanja razvoja kadrov; 

č) da uredijo, da bo pripravništvo pridobivanje izkušenj 
za samostojno delo, ne način podaljševanja izobraževanja 
in da se bo izvajalo na vseh stopnjah zahtevnosti dela, kjer 
je po zakonu o usmerjenem izobraževanju predvideno; 

d) Temeljnim organizacijam, ki opravljajo naloge na 
področju raziskovalne dejavnosti in vzgoje ter izobraževa- 
nja, da spodbujajo in usmerjajo znanstveno raziskovalne 
kadre k nalogam, ki bodo prispevale k reševanju proble- 
mov v proizvodnji za produktivnejše gospodarjenje, pre- 
strukturiranje gospodarstva, vključevanje v mednarodno 
menjavo dela in k boljši organiziranosti dela. 

4. Organizacijam združenega dela, drugim organizaci- 
jam in skupnostim ter organom družbenopolitičnih skup- 
nosti: 

- da se v zvezi s kadrovanjem na najodgovornejša dela 
in naloge zavzemajo za uresničitev določil republiškega in 
občinskih dogovorov o kadrovski politiki, posebej pa za 
spremljanje perspektivnih kadrov, ki bi bili sposobni prev- 
zeti odgovorne naloge v združenem delu, kakor tudi v 
organizacijah in organih ožje in širše družbenopolitične 
skupnosti; 

- da zagotovijo, da se morajo v stalno organizirano 
usposabljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu vključe- 
vati vsi vodilni delavci najmanj po preteku vsakih štirih let 
in da morajo aktivno sodelovanje v usposabljanju upošte- 
vati samoupravni organi in organi družbenopolitičnih or- 
ganizacij kot kriterij pri reelekciji poslovodnih organov in 
rlelavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

Skupščina SR Slovenije sklene, da 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
- spremlja uresničevanje resolucije o osnovah kadrov- 

ske politike v SR Sloveniji in spremlja ter ocenjuje uresni- 
čevanje kadrovske politike na vseh področjih dejavnosti, 
pri tem pa zlasti skrbi za prisotnost celovitega kadrov- 
skega vidika v predpisih, ki jih sprejema Skupščina SR 
Slovenije; 

- da pospeši izdelave metodologije planiranja kadrov; 
- da planira razvoj kadrov v državni upravi in skrbi za 

njihovo strokovno izpopolnjevanje za učinkovito stro- 
kovno upravno delo, ki naj bo tudi ustrezno vrednoteno in 
nagrajevano; 

- da skrbi za ustrezno kvalitetno, strokovno in številčno 
zastopanost kadrov iz SRS v organih federacije, v diplo- 
matsko konzularni službi, v JLA in organih SLO. 
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POROČILO 

o uresničevanju družbenih dogovorov o 

kadrovski politiki v letih 1980-1982 ter 

akcijske usmeritve (ESA-303) 

UVOD 
Resolucija o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, št. 46/71) in družbeni dogovor o uresničeva- 
nju kadrovske politike v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
20/79 in 5/81), nadalje pa tudi občinski družbeni dogovori o 
kadrovski politiki nalagajo udeležencem spremljanje izvajanja 
družbeno dogovorjene kadrovske politike. 

Udeleženci republiškega družbenega.dogovora in delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi poročila v letu 
1980 izpostavili kot prednostne naloge prizadevanja za na- 
daljnje dograjevanje samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja na področju kadrovske politike in 
letno obravnavanje uresničevanja družbenih dogovorov, da 
ob analiziranju programov in družbenih planov nosilcev druž- 
benega planiranja ugotavljajo ali je planiranje kadrov in izo- 
braževanje uveljavljeno kot sestavni del razširjene reproduk- 
cije, nadalje za sprejem zaposlitvenih bilanc, minimalnih stan- 
dardov, zavzemanje za uveljavitev ustreznejšega usmerjanja v 
izobraževanje in delo, za nadaljnje uresničevanje sistema in 
vsebine usmerjanega izobraževanja, za večji pretok kadrov, 
za dosledno izvajanje družbeno dogovorjene kadrovske poli- 
tike pri kadrovanju poslovodnih organov, za uresničevanje 
politike družbenih priznanj, za uveljavitev strokovne kadrov- 
ske dejavnosti in sprotno vodenje kadrovske evidence. 

Odbor za spremljanje izvajanja republiškega družbenega 
dogovora je na svoji 2. seji dne 9/12-1982 sprejel sklep, da po 
sprejemu novega družbenega dogovora v letu 1979 in njego- 
vih spremembah in dopolnitvah v letu 1981 oceni uresničeva- 
nje kadrovske politike in izvajanje nalog, sprejetih z republi- 
škim in občinskimi družbenimi dogovori in>hkrati sprejel tudi 
vsebinsko zasnovo poročila. 

Odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o 
uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji in Sekretariat 
za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije, ki opravlja strokovne naloge za odbor, sta pripravila 
poročilo na osnovi 52 poročil o uresničevanju občinskih druž- 
benih dogovorov o kadrovski politiki, 19. poročil udeležencev 
republiškega družbenega dogovora (iz področij njihove de- 
javnosti) poročil republiških upravnih organov in poročil o 
izvajanju nalog iz letnih programov dela odbora za spremlja- 
nje izvajanja republiškega družbenega dogovora in drugih 
dokumentov. Koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije je v pri- 
pravo občinskih poročil, predvsem pa v ocene uresničevanja 
kadrovske politike, vključil koordinacijske odbore za kadrov- 
ska vprašanja pri predsedstvih občinskih konferenc SZDL. 
Poročila o uresničevanju družbenih dogovorov so obravna- 
vale v občini samoupravne organizacije in skupnosti, občin- 
ske skupščine in njeni izvršni sveti. 

Namen poročila je celovito prikazati, kako so se izvajale 
naloge iz občinskih in republiškega družbenega dogovora o 
kadrovski politiki v letu 1980-1982 in kakšne naj bodo nadalj- 
nje akcijske usmeritve. 

Iz podatkov in ocen poročila lahko ugotovimo, da je bil na 
nekaterih področjih napravljen vidnejši premik. V zavest no- 
silcev kadrovske politike prodira spoznanje, da je kadrovska 

politika neločljiv sestavni del razvojne in poslovne politike. 
Družbeni, politični in strokovni dejavniki so podali številne 
pobude in idejnopolitične smernice za načrtnejšo in dogo- 
ročno kadrovsko politiko kot eno primarnih in skupnih nalog 
vseh nosilcev samoupravnega odločanja. 

Posebna skrb je bila v obravnavanem obdobju posvečena 
sodelovanju pri oblikovanju novega družbenega dogovora o 
uresničevanju kadrovske politike v organih in organizacijah 
federacije ter organih družbenopolitičnih organizacij v fede- 
raciji. V to akcijo so bili še posebej aktivno vključeni organi in 
organizacije, ki imajo svojega delegata v koordinacijskem 
odboru za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu repuliške 
konference SZDL Slovenije, ki je vodila in usklajevala akcijo. 

Veliko pozornost so namenjale kadrovski politiki in nje- 
nemu izvajanju v tem obdobju družbenopolitične organiza- 
cije. Dokumenti kongresov Zveze komunistov in Zveze sindi- 
katov postavljajo kadre, njihovo vlogo, strokovnost in njihov 
položaj kot odločilen dejavnik pri uresničevanju nalog gospo- 
darske stabilizacije in nadaljnjega razvoja sistema socialistič- 
nega samoupravljanja. Pri tem poudarjajo, da je kadrovska 
politika sestavni del socialističnega samoupravnega razvoja, 
katerega uspešnost se izraža in se mora meriti z rezultati 
gospodarjenja in poslovanja, z višjo produktivnostjo dela in 
uveljavljanjem človeka na podlagi njegovih rezultatov dela ter 
odnosa do dela. 

V preteklem in letošnjem letu so potekale široke javne 
razprave in problemske konference o aktualnih vprašanjih 
kadrovske politike in njihovem uresničevanju, ki so jih organi- 
zirale družbenopolitične organizacije. 

Kadrovski politiki ni bil vedno dan pomen, ki ji gre, še zlasti 
zato, ker pogosto sprejetim družbenopolitičnim usmeritvam 
niso sledile tudi potrebne strokovne aktivnosti. V občinah 
ugotavljajo, da bo potrebno, ne le sprotno spremljanje izvaja- 
nja družbenega dogovora, ampak predvsem bolj poglobljeno 
analiziranje posameznih področij kadrovskih , dejavnosti in 
sprejemanje konkretnih aktivnosti za izvajanje bodočih nalog 
na teh področjih. 

Razprave o poročilih naj bi prispevale k njegovi dopolnitvi 
in k oblikovanju takih stališč in predlogov, ki bodo pripomogli 
k čim uspešnejšemu reševanju aktualnih vprašanj kadrovske 
politike. 

1. Družbeno dogovarjanje na področju 
kadrovske politike 

1.1. Tudi na področju kadrovske politike postaja samou- 
pravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje vse bolj 
prevladujoča oblika in način urejanja odnosov in odločanja o 
skupnih interesih opredeljevanju skupne politike in urejanja 
drugih odnosov in to od organizacij združenega dela, drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, občin in republik do 
federacije. 

Po sprejemu resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 
Sloveniji v letu 1971 so bili sprejeti družbeni dogovori o 
oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v nekaterih obči- 
nah, v letu 1974 je bil sprejet družbeni dogovor o oblikovanju 
in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji. Ta dogovor je 
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bil v letu 1979 celovito dopolnjen. Udeleženke novo spreje- 
tega družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske poli- 
tike v SR Sloveniji, so postale tudi skupščine občin. 

Sprejeti družbeni dogovori pomenijo konkretizacijo vse- 
bine resolucije o osnovah kadrovske politike. S konkretizacijo 
določil republiškega cftužbenega dogovora v občinskih druž- 
benih dogovorih in samoupravnih splošnih aktih temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela in skupnosti je napravljen 
korak dalje v skupnih prizadevanjih za ustvarjanje in zagotav- 
ljanje možnosti, da kadrovska politika resnično postane se- 
stavina celotnega samoupravnega odločanja. 

V letu 1981 sprejete spremembe in dopolnitve republiškega 
družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske politike 
vnašajo vanj Titovo pobudo o kolektivnem delu, odločanju in' 
odgovornosti, stališče Predsedstva republiške konference 
SZDL Slovenije, da je kadrovska politika sestavni del sleherne 
politike, oziroma njena bistvena vsebina, določila o kadrova- 
nju s področja splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene 
samozaščite ter oboroženih sil, uskladitve z novo sprejetimi 
sistemskimi, zakoni, konkretnejšo opredelitev pojma »mo- 
ralno-politična primernost«, določilo v zvezi s politiko odliko- 
vanj in kadrovanje v pravosodne organe. V republiškem druž- 
benem dogovoru je razčlenjena opredelitev funkcije koordi- 
nacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu 
republiške konference SZDL Slovenije ter obveznosti vseh 
nosilcev kadrovske politike, ki nastajajo v odnosu do pristoj- 
nosti koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja. 

Spremembe in dopolnitve sprejete z republiškim družbenim 
dogovorom so konkretizirane v večini občinskih družbenih 
dogovorov, dopolnjujejo pa se tudi samoupravni splošni akti v 
organizacijah združenega dela in skupnostih. 

Družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v 
organih in organizacijah federacije ter organih družbenopoli- 
tičnih organizacij v federaciji, ki je bil sprejet v letu 1976 in 
celovito dopolnjen v letu 1981, omogoča enotnejše uresniče- 
vanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter narodov 
in narodnosti Jugoslavije v federaciji na področju kadrovske 
politike. 

Udeleženke tega dopolnjenega družbenega dogovora so 
postale tudi republike in pokrajini. Tako so ustvarjeni vsi 
pogoji za poenotenje in usklajevanje nalog'na področju ka- 
drovske politike na vseh nivojih. Udeležencem družbenega 
dogovora pa je naloženo, da se zavzemajo za uresničevanje 
kadrovske politike v vsakodnevni praksi. 

Posamezne določbe družbenih dogovorov bo potrebno tudi 
v bodoče usklajevati glede na družbeno prakso pri uresniče- 
vanju kadrovske politike in to pri vseh udeležencih, oziroma 
jih dopolnjevati z družbenimi usmeritvami in novimi oziroma 
dopolnjenimi ali spremenjenimi sistemskimi zakoni. 
1.2. Družbeni dogovori o uresničevanju 
kadrovske politike v republikah in pokrajinah 

Republiški in pokrajinski dogovori o uresničevanju kadrov- 
ske politike pomenijo konkretizacijo pri uresničevanju smo- 
trov in načel kadrovske politike. Po vsebini se bistveno ne 
razlikujejo, ker smo v SFRJ z družbenimi dokumenti enotno 
določili načela oziroma kriterije kadrovske politike. V glav- 
nem se družbeni dogovori med seboj razlikujejo samo glede 
udeležencev. 

V družbenih dogovorih so izpostavljena predvsem nasled- 
nja enotna izhodišča: 

- da so delovni ljudje in občani organizirani v temeljih 
organizacijah združnega dela in drugih asociacijah ter krajev- 
nih skupnostih poglaviten dejavnik pri oblikovanju in uresni- 
čevanju kadrovske politike; 

- da se pri kadrovanju upošteva načelo enotnosti oseb- 
nostnih kvalitet in strokovnih znanj; 

- da delegatski sistem kot oblika in instrument samouprav- 
ljanja zahteva kvalitetna gradiva in demokratičnost ter javnost 
pri obravnavi vprašanj v kadrovski politiki; 

- da je v kadrovski politiki treba dosledno uveljavljati na- 
čelo rotacije in reelekcije kadrov. 

1.3. Spremembe in dopolnitve občinskih 
družbenih dogovorov 

V občinskih družbenih dogovorih morejo biti še bolj nepo- 
sredno opredeljene in vključene naloge iz spoznanj družbene 
in samoupravne prakse. To pa narekuje njihovo nenehno 
dograjevanje ter iskanje rešitev za operativno kadrovsko de- 
javnost. 

Z razširitvijo kroga udeležencev družbenega dogovora o 
uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji na skupščine 
občin so bili dani pogoji za poenotenje in usklajevanje nalog 
na področju kadrovske politike. Občinske skupščine kot ude- 
leženke republiškega družbenega dogovora so odgovorne za 
izvajanje vseh posameznih nalog dogovora in dolžne skrbeti, 
da so načela in merila kadrovske politike vključena in konkre- 
tizirana v občinskih družbenih dogovorih in vnesena v samou- 
pravne splošne akte temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti. 

Spremembe in dopolnitve občinskih družbenih dogovorov 
pomenijo njihovo uskladitev z novimi sistemskimi zakoni in 
drugimi dokumenti, kakor tudi vključitev Titove pobude o 
kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti. Pokazalo se je, 
da so predlagatelji sprememb in dopolnitev razumeli pomen 
in namen Titove pobude in da je v zvezi s tem razprava pri 
udeležencih še konkretneje dopolnila sprejete rešitve. To pa 
zahteva tudi od vseh nosilcev kadrovske politike, od delovnih 
ljudi in občanov, njihovih družbenopolitičnih in samoupravno 
organiziranih subjektov, aktiven in ustvarjalen odnos pri uve- 
ljavljanju in izvajanju sprejetih načel in meril kadrovske poli- 
tike ter metod njenega uresničevanja, prav tako pa zahteva 
vso pozornost in angažiranost udeležencev proti vsem posku- 
som in oblikam zaviranja njenega uresničevanja. 

Iz poročil odborov za spremljanje izvajanja občinskih druž- 
benih dogovorov o kadrovski politiki je razvidno, da so bile do 
junija 1983 spremembe in dopolnitve občinskega družbenega 
dogovora sprejete v 42 občinah (33 občinskih in medobčin- 
skih dogovorov), v 15 občinah so v sprejemanju, k postopku 
usklajevanja dogovora pa še niso pristopili v 7 občinah (Dra- 
vograd, Gornja Radgona, Idrija, Kranj, Postojna, Šentjur pri 
Celju, Tržič). V občini Izola še niso sprejeli družbeni dogovor, 
ki bi bil dopolnjen in usklajen z republiškim družbenim dogo- 
vorom iz leta 1979 in njegovimi spremembami in dopolnitvami 
iz leta 1981. Skupščina občine ni obravnavala niti osnutka 
dopolnjenega družbenega dogovora. Ugodnejši rezultati pri 
uresničevanju vsebine družbenih dogovorov se kažejo zlasti v 
občinah, kjer so organi za spremljanje izvajanja dogovora in 
koordinacijski odbori za kadrovska vprašanja pri predsed- 
stvih občinskih konferenc SZDL napravili oceno uresničeva- 
nja dogovora in se zavzeli za konkretne aktivnosti za uresni- 
čevanje vsebine družbenega dogovora. 

1.4. Konkretizacija določil družbenih dogovorov 
o kadrovski politiki v samoupravnih splošnih 
aktih temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela in skupnosti. 

Družbenoekonomski položaj delavcev v procesu samou- 
pravnega odločanja je omogočil, da poleg družbenih dogovo- 
rov, sprejetih na vseh ravneh, pridobivajo pomen tudi tisti 
samoupravni splošni akti, s katerimi delavci urejajo vprašanja 
kadrovske politike znotraj temeljnih organizacij, delovnih or- 
ganizacij oziroma SOZD. S temi samoupravnimi splošnimi 
akti, upoštevaje tudi ustavne in zakonske določbe, zlasti raz- 
grajujejo in konkretizirajo načela in naloge, vsebovane v druž- 
benih dogovorih. Upoštevati je namreč treba, da družbeni 
dogovori niso neposredno uporabljivi in da je treba v njih 
vsebovana načela ustrezno oblikovati v samoupravnih sploš- 
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nih aktih znotraj temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela in skupnosti. 

Vprašanja, ki sodijo v sklop kadrovske politike, urejajo 
delavci v organizacijah združenega dela s samoupravnimi 
sporazumi, statutom, pravilniki, razvidom del in nalog ter 
dolgoročnimi in srednjeročnimi plani razvoja in letnimi načrti 
kadrov. 

Iz večine občinskih poročil je razvidno, da so delavci v 
preteklem obdobju vprašanjem kadrovske politike v samou- 
pravnih splošnih aktih posvečali premalo pozornosti. Pogosto 
še niso konkretizirali določil občinskega družbeneg dogovora 
v svojih samoupravnih splošnih aktih, ali pa so opredelili le 
posamezna določila, najpogosteje o razpisnem postopku za 
poslovodne organe in delavce s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 

Prevladalo je spoznanje, da je učinkovito izvajanje kadrov- 
ske politike v združenem delu odvisno ne le od sprejetih načel 
kadrovske politike in načina organiziranja kadrovskih služb, 
temveč tudi od konkretnih določb opredeljenih v samuprav- 
nih splošnih aktih ter izvajanja le-teh v praksi. Za to pa se 
morajo udeleženci družbenih dogovorov o kadrovski politiki 
bolje organizirati. 

V letih 1980-1982 je veliko napravljenega pri podružbljanju 
kadrovske politike, vendar še vedno obstaja neskladje med 
dogovorjeno kadrovsko politiko, ki je opredeljena v družbenih 
dogovorih o kadrovski politiki in drugih družbenih dokumen- 
tih in njenim uresničevanjem v vsakodnevni praksi. Vsebino 
družbenega dogovora dosledneje uresničujejo v tistih organi- 
zacijah združenega dela, samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, kjer so samoupravni odnosi bolj razviti, kjer druž- 
benopolitične organizacije aktivneje delujejo in kjer stro- 
kovne službe pripravljajo strokovne podlage za samoupravno 
odločanje. Manj pa se družbeni dogovor uresničuje v obči- 
nah, ki še same niso konkretizirale v občinskih družbenih 
dogovorih v letu 1981 sprejetih sprememb in dopolnitev repu- 
bliškega družbenega dogovora in v tistih, ki niso poskrbele, 
da se vsa vsebina družbenega dogovora konkretizira v sa- 
moupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela, sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti in njeno uresničevanje. 

1.5. Ugotovitev stanja družbenih dogovorov o 
kadrovski politiki in predlagane spremembe in 
dopolnitve družbenega dogovora o 
uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji 

Nekateri udeleženci smatrajo, da je glede na družbeno 
usmeritev in aktualnost potrebno posamezna določila v druž- 
benem dogovoru uskladiti z zakonom o družbenem planira- 
nju, s spremembami in dopolnitvami zakona o delovnih raz- 
merjih in z zakonom o usmerjenem izobraževanju ter zakon- 
ske norme v njih konkretneje opredeliti. Udeležence je po- 
trebno zavezati, da stalno izpopolnjevanje in usposabljanje 
delavcev vnesejo v kadrovske načrte in samoupravne splošne 
akte organizacij združenega dela in skupnosti. 

Posamezni udeleženci so ob poročilu posredovali pobude 
za spremembo in dopolnitev družbenega dogovora o uresni- 
čevanju kadrovske politike v SR Sloveniji, ki se nanašajo na 
naslednja področja: 

- zaposlovanje in razporejanje pripravnikov, 
- sklepanje pogodb o delu, 
- zaščita delavcev, ki uživajo po zakonu posebno varstvo 

(mladina, nosečnice, delavke-matere in starejši delavci), 
- poklicno usmerjanje, 
- poslovodni organi in delavci s posebnimi pooblastili in 

odgovornostmi, ki dosežejo pogoje za polno osebno pokoj- 
nino, 

- mednarodno področje (predstavniki naših športnih orga- 
nizacij v mednarodnih športnih organizacijah), 

- stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delav- 
cev. 

Nadaljnje razprave bodo pokazale kje in v kolikšni meri bo 
potrebno spremeniti oziroma dopolniti družbeni dogovor o 
uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

2. Planiranje kadrov in zaposlovanje 
V srednjeročni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 

1981-1985 je vnešena tudi kadrovska komponenta, vendar so 
v tem planskem aktu še vedno premalo prisotni vsi kadrovski 
vidiki. Predvsem sta poudarjena dva vidika in sicer izobraže- 
vanje in zaposlovanje. , 

Kadrovske elemente za srednjeročni družbeni plan za ob- 
dobje 1981-1985 je pripravila tretjina temeljnih organizacij 
združenega dela, več kot polovica delovnih organizacij in 
polovica samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Letne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v 
posameznih letih določajo v letih 1981 2,5% rast realnega 
družbenega proizvoda, v letu 1982 1,5% in enako v letu 1983. 
To je znatno manj kot v prejšnjem obdobju. Nizka gospodar- 
ska rast in močne omejitve v celotni porabi zahtevajo inten- 
zivno družbeno aktivnost pri produktivnem zaposlovanju in 
večjo racionalnost z živim in minulim delom. Resolucija po- 
stavlja tudi zelo restriktiven pristop dodatnega zaposlovanja 
na vseh področjih združenega dela v povezavi z dohodkov- 
nimi možnostmi. V tem obdobju je bila dana planiranju kadrov 
večja pozornost, še posebno zaradi zaostrene gospodarske 
situacije. V razvojni usmeritvi SR Slovenije je postavljena 
zahteva po prestrukturiranju gospodarstva, pri čemer je po- 
trebno razvijati tehnološko intenzivne proizvodnje in storitve, 
značilne po visoki stopnji avtomatizacije proizvodnih proce- 
sov z visoko udeležbo visokokvalificiranega dela, večjo pro- 
duktivnostjo in racionalnim zaposlovanjem. 

2.1 Ocena planskih aktivnosti 
Iz poročil občin za leto 1980-1982 je razvidno, da je bilo 

področje načrtovanja kadrov pogosto zanemarjeno, plani so 
bili nekvalitetni in nerealni, brez povezav z dohodkovnimi 
možnostmi in kadrovsko strukturo. V tem obdobju je izvajanju 
kadrovske politike na tem področju sicer dana večja pozor- 
nost, vendar poročila navajajo, da je načrtovanje razvoja 
kadrov najšibkejša točka pri izvajanju kadrovske politike. 
Ugotavlja se, da kadrovski plani še niso sestavni del dolgoroč- 
nih planov, pogosteje so del srednjeročnih in kratkoročnih 
planov družbenoekonomskega razvoja. 

Srednjeročni plani kadrov v organizacijah združenega dela 
in skupnostih še ne temeljijo dovolj na razvojnih ciljih organi- 
zacij združenega dela, iz katerih izhaja število realnih potreb 
po kadrih, delovnih nalogah, ki jih bodo kadri opravljali, 
potrebnem znanju, praksi in psihofizičnih sposobnosti za 
opravljanje del in nalog. V planih pogosto ni opredeljen način 
pridobivanja potrebnih kadrov z načrtnim izvajanjem izobra- 
ževanja, štipendiranjem, kadrovanjem in napredovanjem. Po- 
gosto ne vključujejo kadrovski plani tudi sredstva za uresni- 
čevanje planov kadrovskih potreb. 

V planih kadrov organizacije združenega dela določajo 
število delavcev po stopnjah in smereh izobrazbe, manjši del 
organizacij ima opredeljene letne potrebe po ka'drih določe- 
nih profilov. 

V planih je dano premalo pozornosti načrtnemu zaposlova- 
nju pripravnikov, štipendiranju, izobraževanju ob delu in iz 
dela. Ta pomanjkljivost se odraža pri usklajevanju izobraževa- 
nja s kadrovskimi potrebami, usmerjanju mladine pri izbiri 
poklica in racionalni porabi družbenih sredstev. 

Ob spremljanju uresničevanja kadrovske politike v organi- 
zacijah združenega dela in skupnostih se še vedno ugotavlja 
odsotnost oziroma parcialnost kadrovskih planov v tekočem 
srednjeročnem obdobju. Neustrezni plani kadrov v organiza- 
cijah združenega dela so po ocenah med drugim zaradi: 

- priprave kadrovskih planov kot samostojnega področja 
in ne kot integralnega dela razvojne in poslovne politike, 
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- neenotnosti metodoloških pristopov k planiranju, 
- večina planov ni pripravljena na osnovi rezultatov analiz v 

preteklem obdobju in hkrati upoštevanja dinamike vplivov in 
zahtevnosti ter usmeritve razvoja. 

Tudi za letne plane kadrov, ki so v organizacijah združe- 
nega dela in skupnostih pogostejši dokument, so dane po- 
dobne ocene. Tudi v teh planih vse organizacije ne predvide- 
vajo način pridobitve kadrov. 

Samoupravno odločanje s sprejemanjem samoupravnih 
sporazumov o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja po- 
meni novo kvaliteto na področju kadrovskega planiranja. V 
letu 1982 je bil v organizacijah združenega dela prvič sprejet 
tak samoupravni sporazum. Načrte zaposlovanja sprejema in 
spremlja zbor združenega dela skupščine občine in njen 
izvršni svet v skladu s sprejetim srednjeročnim planom raz- 
voja in letno resolucijo. 

Kadrovanje za delo na področju mednarodnih odnosov, je 
le redko sestavina kadrovskih planov, čeprav bi morala biti 
glede na prizadevanja za gospodarsko stabilizacijo, kjer je še 
posebej izpostavljena izvozna usmeritev. 

Na področju planiranja kadrov je bila izdelana »Projekcija 
razvoja kadrov SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985« po 
indeksno korelacijski metodi bodočnosti (IKB). V republiškem 
srednjeročnem planu je bila ta projekcija izhodiščna osnova. 

Za kvalitetnejše in realnejše planiranje kadrovskih potreb je 
potrebno razvijati pogojem ustrezen sistem planiranja in le- 
tega stalno dopolnjevati in usklajevati z razvojem družbenoe- 
konomskih odnosov. Zaradi problemov pri kadrovskem plani- 
ranju v sedanjih pogojih gospodarjenja, potrebujejo organi- 
zacije združenega dela učinkovito in pravočasno strokovno 
pomoč. Informacije morajo vzajemno potekati med uporab- 
niki in izvajalci. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je zadolžen za 
usposabljanje.planerskih kadrov. Izvedeni so bili različni se- 
minarji in posveti, ki so poleg drugih tem, vsebovali tudi 
tematiko planiranja na različnih nivojih. 

V procesu strokovnega izpopolnjevanja na področju planir- 
naja so bili manj vključeni kadri s področja družbenih dejav- 
nosti, razen kadrov republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti za katere je bil organiziran seminar o metodoloških 
postopkih planiranja. 

Pri planiranju za prihodnje srednjeročno obdobje bo po- 
trebno dosledno uveljavljati planiranaje kadrov v sklopu po- 
slovne in razvojne politike ter izdelati ustrezne metodološke 
pristope k planiranju. Tudi na področju planiranja kadrov je 
treba upoštevati načelo srečujočega planiranja, kar bo omo- 
gočalo usklajen razvoj med izobraževanjem in potrebami 
združenega dela. 
2.2.Zaposlovanje delavcev 

Glede na zaostrene pogoje gospodarjenja in probleme, ki v 
zvezi s tem nastajajo v zaposlovanju, so poročila o uresniče- 
vanju politike zaposlovanja v skladu z izvajanjem resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana večkrat v letih 1980-1983 
obravnavali Skupščina SR Slovenije in odbor za spremljanje 
izvajanja in udeleženci družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji. Lastna poročila s tega 
področja so obravnavale vse občinske skupščine in tudi drugi 
udeleženci občinskih družbenih dogovorov. 

O zaposlovanju in produktivni zaposlitvi kot sestavnem delu 
stabilizacijskih prizadevanj je bilo razpravljano na posebnih 
problemskih konferencah družbenopolitičnih organizacij. 
Sprejete so bile usmeritve za ustvarjanje možnosti za pospe- 
ševanje produktivnega zaposlovanja. 

2.3. Ocena uresničevanja družbenih usmeritev 
na področju zaposlovanja 
1. Produktivno zaposlovanje 

Po ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje je 
bila v letu 1982 v SR Sloveniji dosežena okoli 29% rast 

nominalnega družbenga proizvoda (po resoluciji 21,8%), kar 
pomeni, da je realni družbeni proizvod ostal na ravni iz leta 
1981. Iz ocene rasti družbenega proizvoda in dosežene stop- 
nje rasti zaposlenosti v združenem delu izhaja, da načelo 
produktivnega zaposlovanja ni bilo uresničeno, saj se v glo- 
balu produktivnost dela ni povečala. Ne gre pa zanemariti 
dejstva, da se je v letu 1982 veliko organizacij združenega 
dela preusmerilo v izvoz na konvertibilni trg, kar pa se kljub 
povečanemu fizičnemu obsegu proizvodnje blaga in storitev 
ni ustrezno odrazilo v dohodku. 

Združeno delo ni v celoti uresničilo načrta zaposlovanja 
glede izboljšanja kadrovske strukture, saj je med novo zapo- 
slenimi še vedno velik delež delavcev s I. in II. zahtevnostno 
stopnjo. Osnovni vzrcfk za prepočasno zboljšanje izobrazbene 
strukture zaposlenih je predvsem v prepočasnem prestruktu- 
riranju gospodarstva in nizki stopnji rasti zaposlovanja. Orga- 
nizacije združenega dela še vedno ne odstranjujejo vzrokov 
neugodne strukture dela, zaradi česar je obseg zaposlovanja 
delavcev z manj zahtevnimi znanji, prevladujoč. 

2. Ustvarjanje novih možnosti za zaposlovanje 
V letih 1980 do 1982, kar še posebej velja za leto 1982, je 

bila spodbujena vsestranska družbena aktivnost za zagotav- 
ljanje večjih možnosti za zaposlovanje mladih, zlasti z boljšo 
izrabo proizvodnih zmogljivosti in delovnega časa, uvajanjem 
večizmenskega dela, kjer za to obstojajo možnosti, upokojev- 
najem delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in zmanj- 
ševanjem pogodbenega in nadurnega dela, kakor tudi z do- 
slednim zaposlovanjem pripravnikov. 
2.1. Uvajanje večizmenskega dela kot ukrep za ustvarjanje 
večjih možnosti za zaposlovanje v organiazcijah združenega 
dela ni doživelo pomembnejšega odziva. Primerjava podatkov 
Zavoda SR Slovenije za statistiko o razporeditvi delavcev po 
izmenah v letu 1978 in v letu 1981 kaže, da število delavcev, ki 
delajo v dveh ali treh izmenah upada. V letu 1978 je v gospo- 
darstvu delalo v eni izmeni 66,4% delavcev, v letu 1981 pa že 
70,3%. Ovire, ki preprečujejo hitrejše uvajanje večizmenskega 
dela, niso le objektivnega značaja, ampak tudi subjektivnega. 
2.2. Pogodbeno in nadurno delo ter delo upokojencev, je 
nujno potrebno podrediti okvirom, ki jih določa naša zakono- 
daja, tako glede obsega kot tudi glede vsebine del, ki se 
opravljajo na ta način. 

2.3. Vsekakor je zaposlovanje pripravnikov tisto področje, 
ki se je najbolj približalo ciljem, dogovorjenim s samouprav- 
nimi sporazumi o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja, 
čeprav je bilo v postopkih usklajevanja elementov politike 
zaposlovanja največ težav prav pri zaostrenem kriteriju več- 
jega zaposlovanja pripravnikov. Vendar pa kljub ustreznemu 
številu na novo zaposlenih pripravnikov, ne moremo biti za- 
dovoljni s tendenco zaposlovanja pripravnikov le za določen 
čas in tudi ne z vsebino dela pripravnikov, saj pripravništvo še 
marsikje ni pridobivanje izkušenj za samostojno delo. 

2.4. Minimalni standardi za življenjske in 
kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev 

V letu 1981 je Skupščina SR Slovenije obravnavala poročilo 
o izvajanju družbenega dogovora in samoupravnih sporazu- 
mov o minimalnih standardih za življenjske in kulturne raz- 
mere pri zaposlovanju delavcev in sprejela usmeritve in pred- 
loge za doslednejše izvajanje tega družbenega dogovora. 

V poročilu je bilo ugotovljeno, da so v pogojih gospodarske 
stabilizacije dolžne organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti še z večjo odgovornostjo uresničevati politiko pro- 
duktivnega zaposlovanja in pri tem zagotoviti delavcem vsaj 
družbeno dogovorjene minimalne standarde oziroma zapo- 
slovati delavce le tam, kjer z novo zaposlitvijo dosegajo tak- 
šen dohodek, da lahko uresničujejo vsaj družbeno dogovor- 
jeni minimalni standard delavcev. 

V občinah so sprejeli samoupravni sporazum o minimalnih 
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standardih za življenjske in delovne pogoje delavcev v večini 
delovnih organizacij. 

Največ težav pri zagotavljanju pogojev iz tega sporazuma 
imajo organizacije združenega dela, ki zaposlujejo veliko de- 
lavcev iz širše regije in drugih republik. Najtežje je zagotavljati 
tisti del minimalnih standardov, ki se nanaša na nastanitev in 
prehrano delavcev, kar je vezano na sorazmerno velike fi- 
nančne izdatke in v veliko primerih na terensko delo, zlasti v 
industriji gradbenega materiala, v gradbeni operativi, kmetij- 
stvu in gozdarstvu. V teh panogah se nastanitev rešuje orga- 
nizirano z bivanjem v samskih domovih, v delavskih naseljih 
in bivalnih kontejnerjih. Ob vsem tem dajejo organizacije 
združenega dela velik poudarek dodeljevanju družbenih sta- 
novanj in stanovanjskih kreditov. Obstajajo primeri nasilnih 
vselitev v neustrezne in ustrezne bivalne prostore in izsiljeva- 
nje za dodelitev družbenih stanovanj, kar močno ovira na- 
črtno reševanje stanovanjskih vprašanj v teh organizacijah. 

Prehrana delavcev med delovnim časom še ni povsod ure- 
jena, zlasti v manjših delovnih skupnostih. Večje težave pred- 
stavlja organizirana celodnevna prehrana delavcev, ki je pri- 
merno urejena predvsem v večjih organizacijah, ki imajo ob 
organizirani prehrani tudi nastanitev delavcev. 

Kljub gospodarskim težavam bo potrebno vlagati nadaljnje 
napore za dosledno izvajanje teh samoupravnih sporazumov 
v vseh temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in 
skupnostih. Urejene razmere na tem področju so produktivni 
faktor učinkovitosti upravljanja in gospodarjenja s sredstvi 
družbene reprodukcije in le v manjši meri element socialne 
politike. 

2.5. Strokovno delo pri uresničevanju 
kadrovske politike 

Za izvajanje konkretnih strokovnih nalog, ki so opredeljene 
z republiškim družbenim dogovorom in njegovimi spremem- 
bami in dopolnitvami so nosilci nalog zavezani z družbenim 
dogovorom ali z letnimi programi dela odbora. 

1. Izdelava nomenklatur in opisev poklicev 
V skladu z republiškim družbenim dogovorom Zveza skup- 

nosti za zaposlovanje SR Slovenije zagotavlja pripravo in 
usklajuje metodologijo enotne nomenklature in opisov pokli- 
cev, opravlja strokovno svetovanje in koordinira delo pri no- 
silcih izdelave nomenklature in opisov poklicev, vodi cen- 
tralno evidenco in objavlja nomenklature in posamezne po- 
klice. 

V letu 1980 je bil sprejet družbeni dogovor republik in obeh 
pokrajin o enotnih osnovah za razvrščanje poklicev in stro- 
kovne izobrazbe, ki zavezuje udeležence, da izdelajo in uve- 
ljavljajo enotno nomenklaturo poklicev. 

Za spremljanje realizacije tega družbenega dogovora so 
udeleženci ustanovili koordinacijski odbor za spremljanje 
izvajanja dogovora na nivoju federacije. Podobni koordinacij- 
ski odbori so tudi v republikah. 

V letu 1981 je bila izdelana enotna metodologija za izdelavo 
nomenklatur in opisov poklicev v Jugoslaviji. Pripravljeni so 
tudi modeli za predloge nomenklatur in osnutkov opisov 
poklicev. V letu 1982 so republike pričele pripravljati osnutke 
nomenklatur poklicev. 

SR Slovenija je zadolžena za izdelavo oziroma pripravo 
nomenklature in opisov poklicev za naslednje dejavnosti: 
elektrogospodarstvo, elektroindustrijo, tekstilno industrijo, 
usnjarsko predelovalno industrijo, gumarsko industrijo, proi- 
zvodnjo učil in športnih rekvizitov, proizvodnjo plošč in glas- 
bil, proizvodnjo igrač in ortopedskih pripomočkov, zavaroval- 
stvo, raziskovalno razvojne dejavnosti, znanstveno raziskova- 
lne dejavnosti, telesno kulturo in šport. Sonosilec priprave 
skupaj s posameznimi republikami pa je za letalski in pomor- 
ski promet, komunalne dejavnosti in obrt. 

S področja raziskovalno razvojne dejavnosti, znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti, telesne kulture in športa ter obrti 

nosilci nalogo še niso začeli. Vse nomenklature in opise 
poklicev je potrebno čimprej izdelati in izvršiti nalogo, ki je 
naložena z republiškim družbenim dogovorom in zadolžitvijo 
v koordinacijskem odboru za spremljanje izvajanja dogovora 
na nivoju federacije, saj je v letu 1983 predvidena faza usklaje- 
vanja in dopolnjevanja izdelanih osnutkov. 

V SR Sloveniji poteka izdelava nomenklatur in opisov pokli- 
cev po posameznih strokah. Nosilci tega dela so splošna 
združenja posameznih panog za področje gospodarstva, za 
posamezna področja družbenih dejavnosti pa samoupravne 
interesne skupnosti in ustrezni republiški upravni organi. 

V obdobju od leta 1980 do prve polovice leta 1981 je bila 
revidirana in sprejeta nomenklatura poklicev za tekstilno de- 
javnost, v letu 1982 pa za letalski promet, elektroenergetiko, 
gozdarstvo in žičničarstvo. V zaključni fazi so nomenklature 
za kemijsko, farmacevtsko in gumarsko industrijo, lesarstvo, 
papirničarstvo, gradbeništvo, industrijo gradbenega mate- 
riala, proizvodnjo učil in športnih rekvizitov, proizvodnjo 
plošč in glasbil, ortopedskih pripomočkov, kinematografijo, 
zdravstvo in sodstvo. Za vrsto drugih dejavnosti je priprava 
nomenklatur v začetni fazi. 

Za hitrejše izvajanje te naloge na področju družbenih dejav- 
nosti je odbor za spremljanje izvajanja republiškega družbe- 
nega dogovora o uresničevanju kadrovske politike formiral 
delovno skjupino iz republiških upravnih organov in samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Člani delovne skupine iz posa- 
meznih organov naj bi ob strokovni pomoči Zveze skupnosti 
za zaposlovanje pripravili v republiškem upravnem organu 
oziroma samoupravni interesni skupnosti nomenklature in 
opise poklicev. Naloga je končana za področje zdravstva in 
sodstva; v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo 
je v zaključni fazi za področje republiške in občinske uprave. 

Za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov, usklajenih s 
potrebami dela so nomenklatura in opisi poklicev eno od 
izhodišč, zato je nujno, da upravni organi in samoupravne 
interesne skupnosti čimprej opravijo z dogovorom sprejeto 
nalogo. 

2. V programu dela odbora za spremljanje izvajanja republi- 
škega družbenega dogovora v letih 1981 in 1982 je bila tudi 
naloga opisi poklicev v kadrovski dejavnosti. Nosilka naloge 
je bila Gospodarska zbornica Slovenije. Odbor za spremljanje 
izvajanja republiškega družbenega dogovora je sprejel opise 
naslednjih poklicev: kadrovski tehnik, kadrovik in diplomirani 
kadrovik. Opise poklicev sta obravnavala odbor za izobraže- 
vanje kadrov v gospodarstvu pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije in svet za izobraževanje in kulturo Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. Obe telesi podpirata sklep od- 
bora, da se na osnovi opisov poklicev izdelajo ustrezni vzgoj- 
noizobraževalni programi v srednjem in visokem usmerjenem 
izobraževanju. 

3. Pri Republiškem komiteju za družbeno planiranje je usta- 
novljen projektni sosvet za področje planiranja kadrov, ki je 
sprejel prednostne raziskovalne naloge s področja izvajanja 
kadrovske politike: 

- dolgoročno projekcijo kadrov (naloga je opravljena); 
- sestava modela dolgoročnega razvoja (naloga je oprav- 

ljena); 
- vzroki fluktuacije iz proizvodnje v neproizvodno delo; 
- oblikovanje projekcije planiranja kadrovskih tokov v ka- 

teri so integrirana tri področja dolgoročnih projekcij in sicer: 
projekcija demografskega razvoja SR Slovenije, projekcija 
razvoja šolstva oziroma izobraževanja delavcev in projekcija 
razvoja materialne proizvodnje in družbenih služb; 

- prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in kadri (na- 
loga je začeta v letu 1981); 

- izobrazbeni kadrovski profili (naloga je opravljena); 
- ključni problemi dolgoročnega razvoja visokega šolstva v 

SR Sloveniji (naloga je opravljena); 
- uskladitev in priprava metodologije za povezavo specifič- 
nih informacijskih sistemov kadrovske vsebine v enoten ka- 
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drovsko informacijski sistem (večletna raziskava, katere prva 
faza je opravljena). 

4. Metodološke osnove za pripravo razvidov del in nalog 
Glede na zadolžitve o uresničevanju kadrovske politike in v 

družbenem dogovoru o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo je 
Gospodarska zbornica Slovenije izdelala skupne metodolo- 
ške osnove za oblikovanje razvida del in nalog, kot samou- 
pravnega splošnega akta, ki ga morajo sprejeti delavci v vsaki 
temeljni in drugi organizaciji združenega dela in skupnosti. 

V družbenem dogovoru o skupnih osnovah za oblikovanje 
in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo so 
dogovorjena skupna stališča za določanje in organiziranje del 
in nalog zlasti še opredelitev dela, naloge delovnega področja 
in delovnega programa delavca. 

Razvid del je večnamenski, z njim je pripravljena podlaga, ki 
omogoča: 

- izvajanje načrtne in široko zastavljene kadrovske politike, 
- organiziranje delovnega procesa, 
- smotrno delitev del in nalog in njihovo učinkovito oprav- 

ljanje, 
- organiziranje širših organizacijskih enot, 
- oblikovanje delovnega področja in delovnega programa 

delavca, 
- ugotavljanje zahtevnosti del in nalog, 
- ugotavljanje rezultatov dela, 
- planiranje dela in delavcev, 
- zaposlovanje delavcev, 
- izobraževanje delavcev, 
- razporejanje delavcev, 
- varstvo delavcev pri delu, 
- dajanje sposobnejšim delavcem večjo možnost za napre- 

dovanje in za prevzem odgovornejših delovnih dolžnosti. 
Iz poročil o uresničevanju občinskih družbenih dogovorov 

je razvidno, da ima že precejšen del organizacij in skupnosti 
sprejete razvide del in nalog, velik del organizacij pa jih 
oblikuje ali so v sprejemanju. Za področje šolstva v občinah 
oblikujejo skupne osnutke razvidov del in nalog. V upravnih 
organih so ti akti ali sprejeti ali v postopku sprejemanja. 

Sprejete razvide del in nalog ocenjujejo v poročilih pozi- 
tivno vendar ob tem opozarjajo, da so razvidi del in nalog še 
vedno preveč blizu opredelitvi delovnega mesta. 

2.6. Uresničevanje načel delitve po delu 
Planiranje razvoja, izobraževanje in zaposlovanje je v na- 

jožji zvezi z uresničevanjem delitve po delu in rezultatih dela. 
To je tudi ključni dejavnik uresničevanja programa gospodar- 
ske stabilizacije, pogoj za utrjevanje družbenoekonomskega 
položaja delavcev ter krepitve materialne in socialne varnosti 
delavcev. Iz poročil občin je razvidno, da uresničevanje na- 
čela delitve po delu še ni zaživelo v vseh delovnih okoljih. 

V obdobju 1980-1982 je opravljeno pomembno strokovno 
delo za uveljavljanje določil družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo. Sprejete so naslednje strokovne 
podlage, ki omogočajo delavcem, da na enotnih in skupnih 
izhodiščih uresničujejo delitev po delu in rezultatih dela: 

- skupna metodološka izhodišča za oblikovanje razvida del 
in nalog, 

- skupna metodološka izhodišča za ugotavljanje zahtevno- 
sti del in nalog, 

- osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti in uspešno- 
sti dela delavcev, ki opravljajo dela in naloge poslovodnih 
organov v gospodarstvu, 

- izhodišča za oblikovanje višine izplačil iz sredstev 
skupne porabe v organizacijah združenega dela. 

Ocene kažejo, da so razvidi del in nalog predvsem kot 
organizacijsko kadrovski akt in le v enem delu podlaga za 
ugotavljanje zahtevnosti del in nalog v vseh primerih sprejeti. 

Razvidi del in nalog so še vedno preveč blizu opredelitvam 
delovnega mesta in se premalo koristijo za načrtovanje ka- 
drovske, organizacijske in zaposlitvene strukture. Po podat- 
kih ankete Centra za samoupravno sporazumevanje o do- 
hodku pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije se 
izboljšuje vrednotenje proizvodnega dela (26,2% delovnih 
organizacij ustrezneje vrednoti proizvodno delo), dela v težjih 
pogojih. Odločno premalo pa je storjenega za ustreznejše 
vrednotenje strokovno kreativnega dela. Nesporno je, da take 
usmeritve uresničevanja enotnih merih in rezultatov dela ter 
za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog omogočajo realiza- 
cijo načela, da vsakomur pripada za približno enak delovni 
prispevek približno enak osebni dohodek. Prav tako ni mo- 
goče izobraževanje preobraziti v izobraževanje za delo, ne da 
bi po enotnih osnovah ugotovili vrste strokovnih del, obsega 
znanja in spretnosti za posamezne stopnje zahtevnosti del in 
nalog, obseg splošne razgledanosti in osebne kulture, ki je 
potrebna delavcu v razmerah socialističnega samoupravljanja 
in njegovega razvoja v osvobojeno celovito človeško oseb- 
nost. 

Nadaljevanje aktivnosti za dosledno uresničevanje delitve 
po delu in rezultatih dela terja odgovoren odnos vseh nosilcev 
razvoja in zlasti subjektivnih sil. Za poenoten in koordiniran 
pristop so v zadnji fazi priprav še naslednje strokovne pod- 
lage: 

- družbeni katalog zahtevnosti nalog in opravil, ki bo omo- 
gočil realizacijo načela za približno enako delo in rezultate 
dela približno enak osebni dohodek, 

- usmeritve za samupravno sporazumevanje v dejavnostih, 
kar naj prispeva k odpravi dosedanjih vsakoletnih dogovorov 
o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka in delitve sredstev 
za osebne dohodke, 

- izhodišča za oblikovanje osnov in meril za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo nosilcev druž- 
benih funkcij, 

- strokovna podlaga za ugotavljanje učinkov upravljanja in 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi (minulo delo). 

Trdno oporo za preobrazbo na tem ključnem področju 
družbeno gospodarskih odnosov imamo predvsem v doseda- 
njih spodbudnih dosežkih v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Udeleženci bodo pripravili posebno poročilo o uresničeva- 
nju družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje 
in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

3. Vzgoja in izobraževanje 
V letu 1980 sprejeti novi zakon o osnovni šoli in podzakon- 

ski akti, predvsem pa sprejeti program dela osnovne šole 
prinaššajo tudi v te šole nove kvalitete. 

Na področju vzgoje in izobraževanja je bilo v tem obdobju 
največ aktivnosti v zvezi z uvedbo usmerjenega izobraževa- 
nja. 

V skladu s sistemskimi zakoni na področju vzgoje in izobra- 
ževanja, sprejetimi v letih 1979 in 1980, se v obdobju, ki ga 
zajema to poročilo postopno uresničujejo sistemske spre- 
membe v celotnem vzgojnoizobraževalnem sistemu. V letu 
1980 in začetku leta 1981 so bili ustvarjeni pogoji za uvajanje 
usmerjenega izobraževanja v srednje šole v šolskem letu 
1981/82. Vzgojnoizobraževalno delo po programih usmerje- 
nega izobraževanja tako v srednjih šolah poteka že dve leti in 
bodo novi programi nadomestili dosedanje vrste srednjih šol 
v celoti v šolskem letu 1984/85. Od leta 1981 potekajo tudi 
intenzivne aktivnosti za uvajanje usmerjenega izobraževanja v 
visokem šolstvu, tako da se bodo programi usmerjenega 
izobraževanja začeli uvajati v prve letnike vseh višjih in viso- 
kih šol v šolskem letu 1985/86. Vse strokovne, družbene in 
politične aktivnosti, potrebne za uspešno uvajanje usmerje- 
nega izobraževanja, se stalno usklajujejo v organih SZDL 
Slovenije, kjer so bili tudi usklajeni in sprejeti akcijski načrti. 
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O uresničevanju zakonov na področju vzgoje in izobraževa- 
nja, zlasti še zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja ter zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju pa je v letih od 1980-1983 Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že štirikrat poročal Skupščini SR Slovenije, ki je ob 
razpravi o teh poročilih tudi sprejela svoja stališča in usmeri- 
tve. Dosedanje spremljanje uresničevanja zakonov kaže, da 
se temeljna načela preobrazbe vzgoje in izobraževanja v bi- 
stvenih sestavinah, ob sicer še mnogih slabostih in nedosle- 
dnostih, vendarle uspešno uresničujejo, s tem pa tudi načela 
in usmeritve resolucije Skupščine SR Slovenije o osnovah 
kadrovske politike in družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji. 

3.1. Družbeno ekonomski odnosi v vzgoji in 
izobraževanju 

Uporabniki in izvajalci na področju usmerjenega izobraže- 
vanja so organizirani v 18 posebnih izobraževalnih skupno- 
stih, funkcijo take skupnosti za naravoslovno-matematično 
usmeritev ter usmeritev v osebne storitve pa opravlja Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije. Te skupnosti se čedalje bolj uve- 
ljavljajo kot mesto dogovarjanja in sporazumevanja o celot- 
nem izobraževanju na posameznem področju združenega 
dela, tako glede obsega, smotrov, vsebine, kot tudi pogojev 
vzgojnoizobraževalnega dela, Izobraževalna skupnost Slove- 
nije pa vse bolj postaja nosilec usklajevanja med njimi. Ven- 
dar pa se družbeno-ekonomski odnosi svobodne menjave 
dela in delegatska razmerja v teh skupnostih še ne uresniču- 
jejo tako, da bi delovni ljudje in občani v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih lahko v celoti odločali o 
vseh vprašanjih razvoja vzgoje in izobraževanja. O oblikova- 
nju posebnih izobraževalnih skupnosti ter uveljavljanju druž- 
benoekonomskih odnosov v njih je v letu 1982 Izobraževalna 
skupnost Slovenije poročala Skupščini SR Slovenije, ki je ob 
tem sprejela stališča in usmeritve za nadaljnje delo. 

Z vidika izvajanja družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Slovenije pa je potrebno ugotoviti, da 
se v zaostrenih razmerah gospodarjenja in ob zmanjševanju 
sredstev skupne porabe, posebne izobraževalne skupnosti 
usmerjajo predvsem izobraževanju za pridobitev dodiplom- 
ske izobrazbe, v njih pa se ne združujejo sredstva za izvajanje 
programa za podiplomsko izpopolnjevanje, ki se vključuje v 
programske zasnove, ki jih sprejemajo uporabniki in izvajalci 
v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

3.2. Vzgojnoizobraževalni programi 
Priprava in usklajevanje programskih zasnov v posebnih 

izobraževalnih skupnostih in med njimi poteka že četrto leto. 
V letih 1980 in 1981 so v posebnih izobraževalnih skupno- 

stih sprejeli vzgojnoizobraževalne programe v srednjem izo 
braževanju zaradi njihovega uvajanja v šolskem letu 1981/82 
vendar so se programske zasnove usklajevale še naprej. Us- 
klajevanje in sprejemanje programskih zasnov precej kasni 
zlasti zaradi dogovarjanja o vrsti in številu programov v viso- 
kem šolstvu, vendar je potrebno zagotoviti, da bodo sprejete v 
letu 1983. 

Za celotno programsko preobrazbo srednjega in visokega 
izobraževanja je bilo postavljeno izhodišče, da se preseže 
dosedanja programska razdrobljenost dodiplomskega izo- 
braževanja, tako da se v programih za pridobitev izobrazbe 
omogoča izobraževanje za več sorodnih poklicev oziroma 
strokovnih naslovov in da se širi izpopolnjevanje in usposab- 
ljanje po diplomi. V dosedanjem usklajevanju programskih 
zasnov je bila dosežena že precejšnja stopnja integriranosti 
programov za pridobitev izobrazbe, premalo pa se še uveljav- 
ljajo programi za izpopolnjevanje in za usposabljanje. Kljub 
temu pa so na posameznih področjih že sprejete takšne 
programske zasnove, ki bodo omogočale uveljavitev stalnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja že zaposlenih delavcev, ven- 

dar bo to v veliki meri odvisno predvsem od ekonomskih 
možnosti in razvoja svobodne menjave :dela v neposrednih 
odnosih. 

Gospodarska zbornica in splošna združenja so opravili ob- 
sežno delo tudi v postopku oblikovanja, usklajevanja in spre- 
jemanja programskih zasnov. Programske zasnove so obrav- 
navali predvsem z vidika usklajenosti z obstoječimi in razvoj- 
nimi potrebami dela. Predlagali so spremembo oziroma do- 
polnitev za 157 v programskih zasnovah predlaganih progra- 
mov oziroma smeri, uvedbo 18 novih in črtanje 20 predlaga- 
nih programov. Zavzeta pa so bila konkretna stališča tudi v 
zvezi z izobraževanjem za potrebe varstva pri delu, organiza- 
cije dela in kadrovske dejavnosti. 

3.3. Proizvodno delo in delovna praksa 
Proizvodno delo in delovna praksa sta pomembni obliki 

povezovanja vzgoje in izobraževanja z delom in razvojem 
socialističnih samoupravnih odnosov. Za hitrejše uveljavlja- 
nje načel in izhodišč usmerjenega izobraževanja so ob uvaja- 
nju proizvodnega dela za učence v usmerjenem izobraževa- 
nju potekale aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom, ki ga je 
sprejela Republiška konferenca SZDL Slovenije. V teh aktiv- 
nostih so zbornice in strokovna združenja opravljale zlasti 
strokovne in organizacijske naloge, povezujoč svojo aktivnost 
predvsem z družbenopolitično aktivnostjo sindikatov, pone- 
kod pa tudi aktivnostjo občinskih kadrovskih služb. 

Iz poročil občin je razvidno, da je bilo v prvem letu ob 
uvajanju proizvodnega dela in delovne prakse učencev precej 
težav s prepozno izdelanimi programi, njihovo realizacijo, 
premajhnim številom inštruktorjev glede na število učencev, 
premajhno povezanostjo med šolo in organizacijo združe- 
nega dela, ki pa so bile z dodatnimi napori v drugem letu zlasti 
za proizvodno delo prvih letnikov usmerjenega izobraževanja 
presežene. 

Ob tem je pomembno, da učenci spoznajo vlogo in pomen 
delavca v delovnem procesu in v samoupravljanju v spozna- 
vanju proizvodnega dela. Glede na boljše poznavanje se lažje 
odločajo za poklic, pridobivajo si delovne navade, razvijajo 
ročne spretnosti itd. 

Na regijskih posvetih o pripravah na usposabljanje priprav- 
nikov in o problematiki delovne prakse ter proizvodnega dela, 
ki so jih skupno organizirali v letu 1983 medobčinske gospo- 
darske zbornice in medobčinskih svet Zveze sindikatov Slove- 
nije, je bilo ugotovljeno, da je potrebno pospešiti priprave na 
ovrednotenje programov usmerjenega izobraževanja s po- 
udarkom na usklajenost s programi proizvodnega dela in 
delovne prakse in v povezavi s programi usposabljanja pri- 
pravnikov. 

Šole in organizacije združenega dela bodo v medsebojnem 
sodelovanju odpravljale nastale težave. Več pa bo potrebno 
storiti v spreminjanju miselnosti, da učenec ni bivši vajenec, 
ampak učenec, ki spoznava pravo vrednost proizvodnega 
dela, dela nasploh, spoznava samoupravljanje in se odloča za 
svoj bodoči poklic. 

3.4. Realizacija programa gradnje domov za 
učence in študente 

Tudi v letih 1980, 1981 in 1982 se je na podlagi družbenega 
dogovora o nalogah podpisnikov pri združevanju sredstev za 
gradnjo domov za učence in študente nadaljevala izgradnja 
domov za učence in študente. Tako je bilo v teh treh letih 
zgrajeno naslednje število domov za učence in študenta 
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Leto Domovi za učence št. letišč Domovi za študente št. ležišč 
1980 6 novogradenj 1 adapt. 2184 1 novogradnja 286 
1981 7 novogradenj 1 adapt. 1890 2 novogradnja 430 
198 2 1 novogradenj 2 adapt. 280 2 novogradnja 280 
Skupaj 14 novogradenj 4 adapt. 4354 5 novogradnja 996 

V letu 1983 je predvidena novogradnja 5 domov za učence 
in 5 adaptacij obstoječih domov za učence, kar predstavlja 
700 novih ležišč, predvidena pa je tudi izgradnja 2 novih 
domov za študente s skupno 770 ležišči. 

Program gradnje domov za učence in študente se tako 
uspešno uresničuje, odbor podpisnikov družbenega dogo- 
vora pa skrbi, da se program gradenj vseskozi prilagaja spre- 
membam v mreži šol, ki so bile zlasti ob uvajanju usmerjenega 
izobraževanja v srednjih šolah precejšnje. 

3.5. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v visokem šolstvu 

Leto 1980 je za slovensko visoko šolstvo začetek prehoda iz 
ekstenzivnega v intenzivni razvoj. To se kaže v zaustavitvi rasti 
vpisa, še posebej pri študiju ob delu, ki je v preteklem deset- 
letju beležil izrazite skoke. Začel se je tudi proces prestruktu- 
riranja vpisa od izobraževalnih programov za »režijska opra- 
vila« k izobraževalnim programom za potrebe proizvodnje. 
Opazen je tudi kvaliteten premik pri uveljavljanju vse obsež- 
nejših programOv izpopolnjevanja strokovnih kadrov. 

Nekateri neugodni trendi pri kadrovskem razvoju visoko- 
šoslkih organizacij se kažejo zlasti v nezadovoljivem pretoku 
kadrov iz univerze v združeno delo in obratno in v starostni 
strukturi kadrov univerze. 

V skladu z razvojnimi projekcijami je na mariborski univerzi 
zaustavljena rast vpisa na Visoko ekonomsko komericalno 
šolo, Visoko šolo za organizacijo dela, Višjo pravno šolo in 
Pedagoško akademijo. Zmanjšanje števila študentov na teh 
šolah je še posebej očitno pri študiju ob delu. Šole same 
prevzemajo materialne rizike takih racionalizacij. Merila fi- 
nanciranja visokega šolstva bi morala omogočiti, da bi šole 
namesto v kvantiteto vlagale napore v kvaliteto izobraževanja. 

Zadnji dve leti je univerza posebej angažirana pri uresniče- 
vanju zakona o usmerjenem izobraževanju, kar je povezano 
tudi z uveljavljanjem družbenoekonomskih odnosov v viso- 
kem šolstvu. Univerza v Mariboru izvaja programe strokov- 
nega izpopolnjevanja, ki jih neposredno financira združeno 
delo in prispevajo k nujnemu prestrukturiranju gospodarstva. 

Na področju učinkovitosti študija se že nekaj let skrajšuje 
poprečna doba študija, vendar znaša na mariborski univerzi 
še vedno 5,5 leta. 

Visoko šolstvo se angažira tudi v raziskovanju, kar ne po- 
meni le reševanje temeljnih razvojnih problemov, ampak tudi 
ustvarja pogoje za formiranje mladih raziskovalcev, ki jih 
združeno delo nujno potrebuje. 

Obe univerzi posebej skrbno spremljata realizacijo skup- 
nega sporazuma o postopku in kriterijih habilitacije visoko- 
šolskih delavcev. 

3.6. Funkcionalno izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Gospoda.ska zbornica Slovenije je v letih 1980-1982 ure- 
sničevala postopni načrt razvoja stalnega in organiziranega 
dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja vodilnih delav- 
cev. V letu 1977 ustanovljenim šolam za usposabljanje poslo- 
vodnih delavcev in šoli za usposabljanje zunanjetrgovinskih 
delavcev sta se koncem leta 1981 pridružili še novo ustanov- 
ljeni šoli za usposabljanje kadrovskih delavcev in finančnih 
delavcev ter leta 1982 Šola za usposabljanje tehnično tehnol- 
ških delavcev. Tako je bil v celoti zaokrožen predvideni pro- 
gram usposabljanja vseh vodilnih delavcev gospodarstva, ki 
se bodo usposabljali v dveh centrih v okviru Gospodarske 
zbornice. V centrih za usposabljanje vodilnih delavcev sode- 
lujejo pri oblikovanju programov in načinu kadrovanja zbor- 
nične asociacije. Pri tem sodelujejo tudi drugi udeleženci 
republiškega družbenega dogovora o uresničevanju kadrov- 
ske politike. 

Organi zbornice so na osnovi pridobljenih izkušenj oprede- 
lili nadaljnjo razvojno politiko usposabljanja, ki mora biti 
osredotočena v kvalitetno obogatitev programov. 

Težnja je v večjem vključevanju predavateljev iz prakse in v 
ustreznih andragoških pristopih, aktiviranju in izkušenj udele- 
žencev in razreševanju aplikativnih vprašanj iz prakse. 

V obdobju 1980-1982 je bilo v okviru šol za usposabljanje 
realiziranih: 

V šoli za usposabljanje poslovodnih delavcev 81 temeljnih 
seminarjev z 2013 udeleženci, 52 aktualnih seminarjev s preko 
1000 udeležencev, v kadrovski šoli 14 temeljnih seminarjev z 
211 udeleženci, v finančni šoli 14 seminarjev s 259 udeleženci, 
tehnično tehnološki 1 temeljni seminar z 18 udeleženci in 2 
aktualna seminarja s 55 udeleženci. Na področju zunanjetrgo- 
vinskega usposabljanja je bilo organiziranih 14 pripravljalnih 
seminarjev s 654 udeleženci, temeljnih seminarjev 37 s 1041 
udeleženci, nadaljevalnih seminarjev 4 s 47 udeleženci in 27 
aktualnih seminarjev s 741 udeleženci. V tem obdobju je 
opravljalo strokovne izpite za zunanjetrgovinske delavce 515 
kandidatov. 

Za opravljanje tehnično projektantskih in nadzornih del in 
nalog pri graditvi objektov je polagalo strokovni izpit 2416 
kandidatov. 

Čeprav so podani vsi pogoji za nemoten potek usposablja- 
nja vseh vodilnih delavcev v gospodarstvu ter za leto vnaprej 
razpisane vse vrste in termini seminarjev, kadrovanje slušate- 
ljev poteka še vedno nezadovoljivo in neenakomerno. Medob- 
činske gospodarske zbornice so kot nosilke in koordinatorji 
kadrovanja dosegle z nekaterimi kadrovskimi službami občin- 
skih skupščin in koordinacijskimi odbori za kadrovska vpra- 
šanja pri predsedstvih občinskih konferenc SZDL dobro in 
trajno sodelovanje. Žal po nekaterih občinah poteka kadrova- 
nje le enkrat letno, ali kampanjsko, ki zadosti sicer določeno 
število kandidatov, ki se iz raznovrstnih vzrokov seminarjev ne 
udeležujejo. Še zlasti ni zadovoljivo kadrovanje v seminarje 
izpopolnjevanja iz koprske, severnoprimorske in savinjsko- 
šaleške medobčinske gospodarske zborniee. 

Zaradi velikega osipa prijavljenih kandidatov morajo biti 
posamezni seminarji odpovedani, ali pa se vršijo z minimal- 
nim številom slušateljev. Zaradi menjave rokov je osip tudi 
zainteresiranih kadrov večji. 

Potrebno je, da vsi udeleženci družbenih dogovorov o ure- 
sničevanju kadrovske politike mnogo bolj učinkovito in stalno 
sodelujejo pri evidentiranju kadrov za strokovno izpopolnje- 
vanje. 

3. 7. Uresničevanje enotnega temeljnega 
programa družbenopolitičnega izobraževanja 

Za dosego družbenih ciljev, smotrov in nalog na področju 
družbenopolitičnega izobraževanja so bili v letu 1976 usta- 
novljeni koordinacijski odbori za družbenopolitično izobraže- 
vanje pri občinskih in republiški konferenci SZDL. Osnovna 
naloga teh odborov je politično usklajevanje in dogovarjanje 
o izhodiščih, enotni vsebini in organiziranju družbenopolitič- 
nega izobraževanja v občini in republiki, o spremljanju te 
dejavnosti in zagotavljanju uspešnosti. 

Čas zaostrenih družbeno-gospodarskih razmer zahteva še 
bolj sistematično usposabljanje delovnih ljudi in občanov za 
aktivno in ustvarjalno sodelovanje v družbenem življenju in 
razvoju. Družbenopolitično izobraževanje je povezano z izra- 
zito aktualnimi družbenimi vprašanji o vzgibih in pobudah 
družbenega razvoja in nosilcih zagotavljanja družbene per- 

14 priloga poročevalca 



spektive. Družbenopolitično izobraževanje in usposabljanje 
sta trajni nalogi in osrednja odgovornost vseh subjektivnih sil. 
Vsebina družbenopolitičnega izobraževanja je tesno pove- 
zana s cilji tega izobraževanja, ki so: 

- usposabljanje za kvalitetno in odgovorno odločanje v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 

- za delovanje v delegatskem sistemu, 
- marksistično osveščanje in oblikovanje družbene zavesti 

in vrednot naše družbe, 
- delovanje v družbenopolitičnih organizacijah 
Obdobje ekonomske stabilizacije in več kot dve tretjini 

novoizvoljenih delegatov povečujejo potrebo po družbenopo- 
litičnem usposabljanju. Le usposobljeni delegati bodo kos 
svojim delegatskim nalogam in dolžnostim. 

V letu 1976 podpisan družbeni dogovor o družbenopolitič- 
nem izobraževanju obvezuje vse družbenopolitične organiza- 
cije in institucije, odgovorne za to izobraževanje. Zveza delav- 
skih univerz Slovenije ima po republiškem družbenem dogo- 
voru posebno odgovornost za povečanje kvalitete družbe- 
nega izobraževanja. S svojo aktivnostjo se vključuje v uresni- 
čevanje družbenega dogovora o družbenopolitičnem izobra- 
ževanju v SR Sloveniji na sledeče načine: 

- sodeluje s koordinacijskimi odbori za družbenopolitično 
izobraževanje pri dogovarjanju o temeljnih vsebinah, nosilcih, 
organizaciji in udeležencih usposabljanja, 

- usposablja predavatelje družbenopolitičnega usposab- 
ljanja v občinah, 

- pripravlja metodične modele in didaktične pripomočke 
- skrbi za kadrovsko usposobljenost delavskih univerz kot 

organizacij za izobraževanje odraslih. 
Poseben uspeh v družbenopolitičnem usposabljanju je bil 

dosežen pri usposabljanju delegatov, ki poteka prav v vsaki 
sredini. 

Možnosti za družbenopolitično izobraževanje neposrednih 
proizvajalcev in samoupravljalcev se uresničujejo preko klu- 
bov samoupravljalcev v okviru sindikatov in v sodelovanju z 
organizacijami združenega dela. 

Družbenopolitično usposabljanje je ena izmed temeljnih 
organizacijsko-političnih in programskih nalog Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

V politični šoli Zveze sindikatov Slovenije se je v obdobju 
1982 do prve polovice 1983 izobraževalo 178 slušateljev. 

V času med 9. in 10. kongresom Zveze sindikatov Slovenije 
je bilo organiziranih 15 dvomesečnih političnih tečajev s 430 
udeleženci, izbranih iz vseh slovenskih občin. 

Od možnosti za usposabljanje in od usposobljenosti sindi- 
kalnih aktivistov in samoupravljalcev je vsekakor v največji 
meri odvisna stopnja učinkovitosti razreševanja zastavljenih 
nalog v okviru programa Zveze sindikatov. Trajna moč prak- 
tičnega političnega delovanja je tesno povezana z znanjem in 
usposobljenostjo delavca samoupravljalca pri vključevanju v 
nadaljnji socialistični in samoupravni razvoj. 

Dejavnost Zveze delavskih univerz na področju družbenega 
izobraževanja je vključevala izobraževanje za samoupravlja- 
nje in izobraževanje za družbenopolitično delovanje. Izobra- 
ževanje za samoupravljanje je v letu 1980/1981 organizirano v 
699 seminarjih z 18740 udeleženci, v letu 1981/1982 pa v 671 
seminarjih s 25888 udeleženci. 

Izobraževanje za družbenopolitično delovanje je potekalo v 
letu 1980/1981 v 593 seminarjih za 24520 udeležencev in v 
letu 1981/1982 v 685 seminarjih za 24367 udeležencev. 

Seminarjev in političnih šol s področja izobraževanja za 
družbenopolitično delovanje je bilo v letu 1980/1981 593 za 
24520 udeležencev in v letu 1981/1982 685 seminarjev za 
24367 udeležencev. 

Seminarjev in šol za vodstva in aktive družbenopolitičnih 
organizacij je bilo v letu 1980/1981 208 z 10509 udeleženci in 
v letu 1981/1982 285 z 13004 udeleženci. 

Težave pri izvajanju tega izobraževanja nastajajo predvsem 
v občinah, kjer se niso uveljavili koordinacijski odbori za 
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družbenopolitično izobraževanje pri občinskih konferencah 
SZDL ter ni načrtovanja in koordinacije programov med no- 
silci tega izobraževanja. 

Center za družbenopolitično izobraževanje pri Fakulteti za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo je začel intenzivno 
delovati pred štirimi leti, s svojo dejavnostjo sledi spremem- 
bam in dogajanju v naši družbi. Osnovne dejavnosti tega 
centra so proučevanje družbenopolitičnega izobraževanja in 
raziskovanja družbene prakse; posredovanje družboslovnih 
teoretičnih spoznanj dosežkov ter ugotovitev s področja pe- 
dagoške in raziskovalne dejavnosti Fakultete za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo ter drugih fakultet in raziskova- 
lnih organizacij in tudi pripravljanje in izdajanje strokovnih 
publikacij. Izobraževanje v tem centru poteka na dvodnevnih 
seminarjih. V letu 1982 je bilo organiziranih 8 seminarjev s 520 
udeleženci. Med udeleženci seminarjev so prevladovali profe- 
sionalni delavci v družbenopolitičnih organizacijah, vodilni in 
strokovni delavci organizacij združenega dela, manj pa je bilo 
delavcev iz izobraževanja in delavcev iz organov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

V zadnjih dveh letih je premalo usklajevanja programov 
družbenopolitičnega izobraževanja tudi v okviru koordinacij- 
skega odbora za družbenopolitično izobraževanje pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, zato bo treba 
v bodoče zagotoviti, da subjekti tega izobraževanja ne bodo 
načrtovali in izvajali programa družbenopolitičnega izobraže- 
vanja neodvisno druq od drugega. 

4. Poklicno usmerjanje (usmerjanje v 
izobraževanje in delo) in štipendiranje 

4.1. Usmerjanje v izobraževanje in delo 
V letih 1980-1982 je predstavljal prehod iz nekdanjega 

srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje za starše, učite- 
lje in učence težak korak, saj je s seboj prinašal dosti novosti, 
tako glede novih programov, vertikalne in horizontalne pove- 
zanosti in drugih značilnosti novega sistema, ki so po- 
membne pri usmerjanju v izobraževanje in delo. Istočasno je 
pred poklicne usmerjevalce postavila otežena gospodarska 
situacija z večjim številom brezposelnih, posebno mladih in 
struktura brezposelnih, zahtevne naloge. Na eni strani so se 
srečevali z vztrajnostjo poklicnih želja, na drugi s spremenje- 
nimi pogoji zaposlovanja in kadrovanja. Poklicne želje mladih 
so bile usmerjene k čimvišji izobrazbi za pretežno neproizvo-' 
dne poklice, posebej želje ženske mladine za tipične ženske 
poklice. K uspešnejšemu usmerjanju je prispeval tudi infor- 
macijski sistem skupnosti za zaposlovanje, ki daje podatke o 
možnostih zaposlovanja iz izobraževanja. 

Usmerjanje, še posebej usmerjanje v izobraževanje pojmu- 
jemo kot najširšo družbeno in strokovno aktivnost, v kateri se 
usklajujejo interesi posameznika s skupnimi družbenimi in- 
teresi na področju izobraževanja, še posebej z interesi delav- 
cev v organizacijah združenega dela, ki imajo pravico in 
dolžnost skrbeti za kadrovsko reprodukcijo. Tudi v zakonu o 
usmerjenem izobraževanju je usmerjanje opredeljeno kot tra- 
jen proces, ki ga skupaj uresničujejo in medsebojno usklaju- 
jejo samoupravne organizacije in skupnosti uporabnikov in 
izvajalcev usmerjenega izobraževanja, družbenopolitične or- 
ganizacije in družbenopolitične skupnosti, druge družbene 
organizacije in društva. Da bi lahko tako usklajevanje pote- 
kalo organizirano, je bil imenovan koordinacijski odbor za 
poklicno usmerjanje in usmerjanje vpisa, ki od 1981 leta 
deluje v okviru Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki vključuje 
vse, v zakonu navedene subjekte usmerjanja. Podobni koordi- 
nacijski odbori pa so bili ustanovljeni v vseh občinah in 
medobčinskih območjih. Koordinacijski odbor za poklicno 
usmerjanje in usmerjanje vpisa je v skladu z republiškim 
družbenim dogovorom prej deloval pri Republiškem komiteju 
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za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, ocenjeno pa je 
bilo, da je bolje koordinacijo prenesti v Izobraževalno skup- 
nost Slovenije, ker je poklicno usmerjanje in usmerjanje vpisa 
aktivnost, neposredno vezana na uresničevanje planov izo- 
braževanja. 

Pri usmerjanju v izobraževanje smo v letih, ki jih zajema 
poročilo, dosegli pomembne premike, na kar kažejo naslednji 
podatki: 

1. podatki o vpisu v prve letnike srednjih šol ter višjih in 
visokih šol za šolsko leto 1981/82 in 1982/83 tero predvidenih 
prostih vpisnih mestih za šolsko leto 1983/841': 

a) vpis v 1. letnik višjih in visokih šol: 

1981/82 1982/83 1983/84 
vseh študentov 
od tega ob delu 

13.548 
3.721 

13.479 
3.510 

12.023 
3.105 

b) vpis v 
1981/82 

letnik višjih in visokih šol po področjih študija: 

naravoslovno-tehniško 
medicinsko 
pedagoško 

Skupaj % 
5231 (38,6) 
673 ( 4,9) 

2485 ( 4,9) 

redni % 
4185 (42,5) 

546 ( 5,6) 
2125 (21,6) 

ob delu % 
1046 (28,1) 

127 ( 3,4) 
360 ( 9,8) 

družbeno-ekonomsko kulturološko 5159 (38,1) 2971 (30,3) 2188 (58,8) 
13548 9827 3721 

1982/83 

naravoslovno-tehniško 
medicinsko 
pedagoško 
družbeno-ekonomsko 
kulturološko 

Skupaj % redni % ob delu % iz del 
5373 (39,8) 4379 (44,4) 952 (27,1) 42 
669 (5,0) 542 (5,5) 127 (3,6) 

2311 (17,2) 1955 (19,7) 356 " (10,2) 

5126 (38,0) 3001 (30,4) 2075 (59,1) 50 
13479 9877 3510 (92) 

1983/84 

Skupaj1 redni % ob delu % 
naravoslovno-tehniško 5658 (47,1) 
medicinsko 420 (3,5) 
pedagoško 1819 (15,1) 
družbeno-ekonomsko 
kulturološko 4126 (34,4) 

4525 (47,7) 
390 (4,7) 

1520 (17,0) 

2756 (30,9) 

1406 (45,3) 
30 (0,9) 

299 (9,6) 

1370 (44,2) 
12023 (100) 8918 (1007) 3105 (100) 

c) Vpis v 1. letnik srednjega usmerjenega izobraževanja: 1) 

vsi učenci 
od tega ob delu 

1981/82 1982/83 1983/84 
32.835 31.914 37.464 
3.108 3.514 8.730 

vpis mladine 
za proizv. usm. 
za neproizv. usm. 

29.745 28.400 28.734 
64% 66,8% 71% 
36% 33,2% 29% 

vpis za izobr. ob delu 
za proizv. usm. 
za neproizv. usm. 

3.108 3.514 
76,6% 74% 
23,4% 26% 

8.730 
77% 
23% 

1) Podatki se nanašajo na razpis za vpis! 

Podatki kažejo na: 
- vse večjo usklajenost vpisa mladine v usmerjenem izo- 

braževanju s planiranim vpisom, opredeljenim v planskih do- 
kumentih za obdobje 1981/85, 

- vse večjo usklajenost izobraževalnih zmogljivosti s pred- 
videvanim obsegom izobraževanja v posameznih usmeritvah, 
vzgojnoizobraževalnih programov in smereh izobraževanja, 

- korenit zasuk,v razmerjih vpisa med neproizvodnimi in 
proizvodnimi usmeritvami v srednjem izobraževanju oziroma 
med različnimi področji študija v visokem šolstvu v korist 
prioritetnih področij ter v korist tradicionalno deficitarnih 
strok in poklicev, 

- vse večjo vlogo štipendiranja pri usmerjanju vpisa, zlasti 
še kadrovskih štipendij. 

Ob tem pa se še vedno kažejo nekatere slabosti in nedosle- 
dnosti, ki objektivno zmanjšujejo možnost usmerjanja na po- 
sameznih področjih izobraževanja in zbujajo celo dvome v 
upravičenost sedanjega načina usmerjanja kandidatov pri 
vpisu. Med takimi slabostmi in težavami so zlasti: 

- razmeroma slaba kvaliteta kadrovskega planiranja, zlasti 
pri temeljnih nosilcih planiranja, kar otežkoča tudi usklajeva- 
nje kadrovskih bilanc na posameznih področjih združenega 
dela in v družbi v celoti, 

- v zaostrenih razmerah gospodarjenja se vse bolj kažejo 
neskladja med planiranimi kadrovskimi potrebami in dejan- 
skimi zaposlitvenimi načrti, kar lahko vodi v večanje strukture 
brezposelnosti, 

- zniževanje obsega izobraževanja ob delu in iz dela, ki se 
sicer pretežno zmanjšuje na račun neprioritetnih področij 
izobraževanja, vendar pa se ob tem ne povečuje bistveno na 
prioritetnih področjih. Tovrstno izobraževanje sloni na seda- 
njih potrebah združenega dela in ne na potrebah za prestruk- 
turiranje gospodarstva, 

- obseg kadrovskega štipendiranja se sicer po razpisu za 
šolsko leto 1983/84 spet povečuje, vendar pa struktura ka- 
drovskih štipendij v precejšnji meri odstopa od planiranih 
kadrovskih potreb tako po področjih, kot tudi stopnjah za- 
htevnosti izobraževanja (v strukturi kadrovskih štipendij so 
zelo slabo zastopane štipendije za takoimenovane proizvodne 
poklice - le 2,5% vseh razpisnih kadrovskih štipendij za 
šolsko leto 1983/84, kar 72% kadrovskih štipendij pa je za 
šolsko leto 1982/83 razpisanih za poklice na III. in IV. stopnji 
zahtevnosti), 

- usmerjanje v srednje usmerjeno izobraževane tudi otež- 
koča postopnost programske izgradnje usmerjenega izobra- 
ževanja v celoti, saj še vedno niso znani pogoji za vpis v nove 
vzgojnoizobraževalne programe v visokem izobraževanju, v 
katere se bodo vključevali absolventi novih programov v sred- 
njem izobraževanju. 

Kljub vsem pozitivnim premikom, pa se stanje na tradicio- 
nalno deficitarnih področjih izobraževanja le postopno izbolj- 
šuje. V šolskem letu 1982/83 se je predviden vpis v 1. letnik 
srednjega izobraževanja na teh področjih realiziral v nasled- 
njih odstotkih: 
kmetijska usmeritev - 80,5%, živilska 69,5%, rudarska - 
55,4%, gumarska 20,0%, metalurška 74,3%, usmeritev v grad- 
beništvo 77,2%, cestno-prometna 50,2%, nekovinska 73,3% 
in pomorska 65,0%. 

Ob tem, da se je celotni predvideni vpis v srednje izobraže- 
vanje realiziral okrog 95%, te usmeritve izkazujejo torej več 
kot 10% primanjkljaja, kar je kljub bistvenemu povečanju 
glede na predhodno obdobje še vedno veliko. 

Posebej pa je zaskrbljujoče, da se v srednjem izobraževanju 
zelo slabo uresničuje planiran vpis odraslih v izobraževanje 
ob delu ali iz dela. Celoten predviden vpis odraslih v šolskem 
letu 1982/83 je bil realiziran samo v 29,2%. Pri tem pa je bila 
dosežena realizacija nad 50% le v usmeritvah kmetijska me- 
hanizacija (130%), živilska (52%) ter v usmeritvah na področju 
prometa in zvez (61 %). Bes je, da proizvodne usmeritve dose- 
gajo praviloma bistveno večji odstotek realizacije predvide- 
nega vpisa kot neproizvodne usmeritve, toda realiziran vpis je 
tudi v teh usmeritvah daleč od planiranega. Tako se ne uresni- 
čuje usmeritev resolucije, da bo imelo v usmerjenem izobra- 
ževanju prednost izobraževanje ob delu. 

Tudi v visokem izobraževanju zadnja tri leta neprestano 
pada število vpisa za izobraževanje ob delu, vendar pa še ne 
odstopa bistveno od planiranega 

4.2. Načrtno usmerjanje in priprava pedagoških 
kadrov ^ab9ia rl; 

Tudi v zadnjem obdobju so se:nadaljevala prizadevanja za 
načrtno usmerjanje mladine v pedagoške poklice in za stalno 
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izpopolnjevanje ter usposabljanje pedagoških delavcev. In- 
tenzivno usmerjanje v pedagoške poklice že daje rezultate 
predvsem pri izobraževanju učiteljev za predmetni pouk v 
osnovni šoli, tako da se na obe pedagoški akademiji zadnji 
dve leti prijavlja za študij bistveno več kandidatov kot je 
predvideno število vpisnih mest in se mora celo omejevati. 

Predvsem zaradi počasnejšega širjenja celodnevne 
osnovne šole, se na posameznih področjih v SR Sloveniji že 
pojavljajo suficiti učiteljev. 

Po uvedbi usmerjenega izobraževanja se je v zadnjih dveh 
letih tudi izobrazbena struktura učiteljev srednjih šol precej 
izboljšala, hkrati pa se je po sprejemu novih zakonov na 
področju vzgoje in izobraževanja okrepila skrb šol za zapo- 
slovanje učiteljev z ustrezno izobrazbo ter skrb za opravljanje 
strokovnih izpitov. 

Občinske izobraževalne skupnosti skrbijo za kadrovsko šti- 
pendiranje bodočih učiteljev osnovnih šol, PIS za pedagoško 
usmeritev pa za učitelje srednjih šol. Ta posebna izobraže- 
valna skupnost tudi skrbi za pridobivanje pedagoško-andra- 
goške izobrazbe učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in 
praktičnega pouka, ki takšne izobrazbe niso pridobili vdodi- 
plomskem izobraževanju. 

V pripravah za uvajanje usmerjenega izobraževanja je Za- 
vod SR Slovenije za šolstvo organiziral občasno strokovno 
izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev za nove naloge. 

4.3. Uresničevanje družbenega dogovora in 
samoupravnih sporazumov o štipendijski 
politiki 

V letu 1980 je bil sprejet nov družbeni dogovor o štipendij- 
ski politiki v SR Sloveniji, v naslednjem letu pa so bili sprejeti 
samoupravni sporazumi o štipendiranju v občinah. V teh 
samoupravnih aktih sta določneje opredeljeni kadrovska in 
socialna sestavina štipendiranja. Za kadrovske štipendije, 
opredeljene kot temeljna oblika štipendiranja, ki temeljijo na 
kadrovskih planih združenega dela, je hkrati določen tudi 
materialni cenzus. Pri štipendiranju iz združenih sredstev sta 
poudarjena socialni in kadrovski vidik. Štipendije iz združenih 
sredstev naj bi bile prehodna oblika štipendiranja, s katero 
širša družbena skupnost omogoča šolanje mladini, ki izhaja iz 
družin s slabšim socialnoekonomskim položajem in omogoča 
šolanje mladim tudi za tiste poklice, za katere združeno delo 
še ne kaže neposrednega interesa, so pa glede na začrtani 
družbeni razvoj perspektivni. Tam štipendistom bo treba 
iskati kadrovske štipendije in jih vezati na združeno delo ter 
bodočo zaposlitev. 

Iz združenih sredstev (0,5% od bruto osebnih dohodkov 
zaposlenih delavcev) se sofinancira tudi sklad Borisa Kraig- 
herja. 

V letih 1980-1982 se vedno bolj uveljavljajo vidiki štipendij- 
ske politike v skladu s samoupravnimi družbenoekonomskimi 
odnosi. V veliki meri so uresničeni dogovorjeni cilji na po- 
dročju štipendiranja, saj prejema štipendije polovica šolajoče 
mladine, predvsem pa je omogočeno šolanje tistim, ki imajo 
za šolanje nagnjenja in sposobnosti in se brez štipendije ne bi 
mogli šolati. Tako je postalo štipendiranje sestavni del ka- 
drovske politike. Kadrovske štipendije so pomemben element 
usmerjanja pri vključevanju mladine v usmerjeno izobraževa- 
nje, prav tako pa tudi spodbujevalni element za doseganje 
boljših učnih uspehov. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja se še bolj kažejo pri 
izvajanju štipendiranja določene -neusklajenosti štipendijske 
politike s kadrovsko in politiko izobraževanja, ker v mnogih 
organizacijah združenega dela še nimajo kadrovskih planov 
in planov izobraževanja. Od leta 1980 se zmanjšuje število 
razpisanih kadrovskih štipendij, hkrati pa se povečuje število 
štipendistov iz združenih sredstev. V šolskem letu 1980/81 je 
združeno delo razpisalo 19639 kadrovskih štipendij, 6000 
manj kot leto poprej; v šolskem letu 1982/83 17269 kadrov- 
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skih štipendij, torej za dobrih 2000 manj; v šolskem letu 
1983/84 pa se je število razpisanih štipendij povečalo za 1225, 
in je bilo razpisanih 18.494 štipendij. 

Kljub manjšim možnostim za pridobitev kadrovske štipen- 
dije, je bilo v letu 1981 nepodeljenih 4929, v letu 1982 pa 5495 
razapisanih štipendij. Največ nepodeljenih štipendij je ostalo 
za III. in IV. stopnjo zahtevnosti, kar ugotavljajo v poročilih 
vseh občin in je podlsedica neusklajenosti med interesi mla- 
dih in potrebami združenega dela. Tudi preusmerjanje štipen- 
distov iz združenih sredstev v kadrovsko štipendiranje je še 
vedno nezadovoljivo, saj je bilo v letu 1981 preusmerjenih na 
kadrovske štipendije 939 štipendistov od skupnega števila 
14.721 štipendiranih; v letu 1982 pa 553 štipendistov od skup- 
nega števila 16.281. 

V Sloveniji prevladuje kadrovsko štipendiranje, v šolskem 
letu 1980/81 je prejemalo kadrovsko štipendijo 38.373 ali 72% 
vseh štipendistov, štipendijo iz združenih sredstev pa 14.721 
ali 28% štipendistov; v šolskem letu 1981/82 se je zmanjšalo 
število kadrovskih štipendij na 36.375 ali 69%, hkrati pa seje 
povečalo število štipendij iz združenih sredstev na 16.281 ali 
31%; v šolskem letu 1982/83 pa je število kadrovskih štipendij 
34.163 ali 67% in 16.884 ali 33% štipendij iz združenih sred- 
stev. 

Z zmanjšanjem števila kadrovskih štipendij se zmanjšuje 
tudi število razlik h kadrovskim štipendijam. V šolskem letu 
1980/81 je bilo 11.063, v šolskem letu 1981/82 je 9813 in v 
šolskem letu 1982/83 7714 razlik. 

Udeleženci družbenega dogovora o štipendiranju so dali 
pobudo za dopolnitev dogovora iz leta 1980. Poleg drugih 
sprememb in dopolnitev so predlagali, da bi vključili v kadrov- 
sko štipendiranje visoko kvalificirane kadre in raziskovalce, ki 
so vključeni v podiplomska izobraževanja, ki jih gospodarstvo 
potrebuje za svoje prestrukturiranje in večje vključevanje v 
mednarodno delitev dela in predlog, da bi del sredstev, ki se 
združujejo za štipendiranje iz združenih sredstev, namenili za 
regresiranje prehrane učencev in študentov. Predlog navede- 
nih dopolnitev je v postopku sprejemanja pri udeležencih. 

Iz združenih sredstev se odvajajo sredstva v Titov sklad za 
štipendiranje mladih delavcev in otrok delavcev. Štipendije 
prejemajo le tisti delavci, ki so poleg drugih pogojev za 
štipendiranje dosegali nadpoprečne delovne rezultate in so 
družbenopolitično aktivni in otroci delavcev - učenci in štu- 
denti, ki poleg drugih pogojev dosegajo nadpoprečne študij- 
ske uspehe in so družbenopolitično aktivni. V Sloveniji se že 
tretje leto razpisuje 20 štipendij iz tega sklada za mlade 
delavce ter otroke delavcev na začasnem delu v tujini. 

Sklad razpisuje v SR Sloveniji letno 145 štipendij za mlade 
delavce, 119 štipendij za otroke delavcev in 20 štipendij za 
mlade delavce in otroke delavcev na začasnem delu v tujini. 
Odzivnost na razpis je v zadnjem letu manjša kot prejšnja leta, 
glede na število izobraževalnih predlogov in glede na kvali- 
teto predlogov. Odzivnost združenega dela na razpis za pode- 
litev štipendij mladim delavcem je majhna zaradi odsotnosti 
planov izobraževanja in vključevanja delavcev iz dela v vzgoj- 
noizobraževalne programe. 

V šolskem letu 1980/81 je štipendiral sklad 466 štipendi- 
stov, od tega 114 mladih delavcev, 352 otrok delavcev; v 
šolskem letu 1981/82 pa skupaj 504 štipendistov, od tega 135 
mladih delavcev, 358 otrok delavcev in 11 mladih delavcev in 
otrok delavcev na začasnem delu v tujini; v šolskem letu 
1982/83 štipendira sklad skupaj 470 štipendistov, od tega 134 
mladih delavcev, 325 otrok delavcev in 11 mladih delavcev in 
otrok delavcev na začasnem delu v tujini. 

Štipendije iz sklada Borisa Kraigherja prejemajo le tisti 
študenti visokošolskih izobraževalnih organizacij, ki se izo- 
bražujejo za splošne potrebe raziskovalne dejavnosti, za po- 
trebe raziskovanja v organizacijah združenega dela in vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti. 

V šolskem letu 1980/81 je sklad štipendiral 27 štipendistov; 

17 

* -j 



v šolskem letu 1981/82 pa 56 štipendistov in v Šolskem letu 
1982/83 štipendira 83 štipendistov. 

Raziskovalna skupnost Slovenije štipendira, po programu 
razvoja raziskovalnih in visokokvalificiranih kadrov v skladu z 
izhodišči in smernicami Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije in samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih 
skupnosti za obdobje 1981-1985, poleg rednih podiplomcev 
in stažistov raziskovalcev še tiste oblike vzgoje kadrov, ki 
omogočajo strokovno izpopolnjevanje delavcev ob delu. Tako 
se s štipendiranjem teh kadrov omogoča tesnejše povezova- 
nje podiplomskega študija z raziskovalnim delom, še posebej 
na raziskovalno deficitarnih področjih. Nadalje omogoča tudi 
znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev v Jugoslaviji in v 
tujini ter sodeluje pri vseh oblikah recipročnega usposablja- 
nja raziskovalnih kadrov ter štipendira tudi študente podi- 
plomce iz dežel v razvoju. 

Pregled števila štipendij po oblikah štipendij in denarnih 
pomoči raziskovalne skupnosti Slovenije od leta 1980-1982. 

LETO 

Vrsta štipendije 
denarne pomoči 

1980 1981 1982 

Kandidati iz prakse 
Redni podiplomci 
Stažisti raziskovalci 
Inozemske štipendije 
Dopolnilne štipendije 
Tuji znanstveni delavci 
Znanstveni sestanki 
Nagrade diplomcem 
Šolnine 

33 
71 

213 
58 
9 

17 
14 
9 
7 

37 
55 

243 
51 

1 
22 
12 
11 

34 
37 

240 
40 

3 
7 
6 
6 

SKUPAJ: 431 434 373 

Gospodarstvo potrebuje za svoje prestrukturiranje in vklju- 
čevanje v enakopravnejšo mednarodno delitev dela visoko- 
specializirane strokovnjake, ki jih je v gospodarstvu izredno 
malo. V SR Sloveniji je od vseh raziskovalcev 20,5% zaposle- 
nih v organizacijah združenega dela (v SFRJ 7-9% raziskoval- 
cev medtem, ko jih je v državah z razvitim gospodarstvom 
40-50%). Aktivnost raziskovalne skupnosti na tem področju 
je v usmerjanju opredeljevanja potreb združenega dela v 
skladu s prioritetnimi nalogami ter neposrednem vključevanju 
organizacij združenega dela v programiranje in pospeševanje 
podiplomskega študija. 

Kljub pozitivnim dosežkom na področju štipendiranja se je 
potrebno prizadevati, da združeno delo: 

- še nadalje razpisuje kadrovske štipendije v skladu s ka- 
drovskimi potrebami in tudi za poklice družboslovne usmeri- 
tve; 

- še bolj usklajeno izvaja štipendijsko politiko glede na 
potrebe izobraževanja in zaposlovanja; 

- v večji meri predlaga delavce za podelitev štipendij iz 
Titovega sklada za šolanje ob delu in iz dela. 

5. Kadrovanje za opravljanje 
najodgovornejših nalog in funkcij 

Načela in merila kadrovanja opredeljujejo republiški in ob- 
činski družbeni dogovori o uresničevanju kadrovske politike. 
Prav tako se udeleženci z dogovorom zavezujejo, da bodo 
skrbeli za načrtno, stalno in pravočasno kadrovanje kadrov na 
najodgovornejše funkcije v telesih družbenopolitičnih organi- 
zacij, družbenopolitičnih skupnosti, temeljnih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela in skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, krajevnih skupnostih, družbenih organi- 
zacijah, društvih, na področju splošne ljudske obrambe, var- 
nosti, družbene samozaščite, oboroženih sil in sodstva. 

Ob kadrovanju na vsa področja se vse dosledneje uveljav- 
ljajo načela demokratičnosti, javnosti, celovitosti strokovnih 
in osebnostnih kvalitet in ocena uspešnosti dela kandidatov. 

5.1. Uresničevanje sistema stalnih 
kadrovskih priprav na volitve 

Z vidika izvajanja družbenih dogovorov o kadrovski politiki 
pri uresničevanju stalnih kadrovskih priprav na volitve v letu 
1981 je bila v letu 1982 v okviru SZDL in tudi drugih nosilcev 
kadrovske politike v ospredju široka aktivnost v zvezi z nalo- 
gami uresničevanja celotnih kadrovskih priprav na volitve in 
kongrese družbenopolitičnih organizacij. 

Pozornost je bila zlasti usmerjena v širjenje kroga nosilcev 
družbenih funkcij in aktivnosti družbenopolitičnih organizacij 
ter v ustvarjanje širine kadrovske baze in kadrovskih pogojev 
za uresničitev sprejetih načel in principov kadrovske politike 
ter za uresničitev Titove pobude o uveljavljanju in uresničeva- 
nju kolektivnega dela in odgovornosti. V teh aktivnostih je 
SZDL še zlasti izpostavljala pomen uresničevanja že sprejetih 
načel in oblikovanja dodatnih novih meril kadrovanja. Ka- 
drovska politika je bila sestavina družbene aktivnosti za uve- 
ljavljanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja 
in gospodarske stabilizacije. 

Kadrovske priprave na volitve so bile ocenjene kot uspešne. 
Družbenopolitične aktivnosti ob kadrovskih pripravah, šte- 
vilčni in strukturalni podatki dokazujejo vrednost in nepo- 
grešljivost stalnih kadrovskih priprav na volitve. 

V pripravah na volitve je bilo doseženih nekaj pomembnih 
premikov kot so povezovanje z redno samoupravno in druž- 
benopolitično aktivnostjo, evidentirani možni kandidati so bili 
podlaga vsem kadrovskim predlogom, razširjen je bil krog 
evidentiranih, predlaganih kandidatov, ustvarjeni so bili po- 
goji, da so vsi nosilci kadrovskih priprav na volitve usklajevali 
svoje predloge na podlagi argumentirane in konstruktivne 
razprave v okviru socialistične zveze. Postopki so bili izvedeni 
javno in demokratično. 

V kadrovskih pripravah na volitve je bila posebna pozornost 
namenjena evidentiranju delavcev z neposredne proizvodnje, 
mladih ljudi in žensk. Predlaganje (izmed evidentiranih mož- 
nih kandidatov) za člane delegacij za skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti je 
bilo zaokroženo v sredini januarja 1982. Hkrati je tudi teklo 
evidentiranje možnih kandidatov za nosilce vodilnih družbe- 
nih funkcij v občinah, republiki in federaciji. Delovni ljudje in 
občani, družbenopolitične organizacije, družbene organiza- 
cije in društva so za skupščinske volitve 1982 skupno eviden- 
tirali naslednje število možnih kandidatov (stanje 15/1-1982): 

Skupaj za za 
skupščineskupščine 

DPS SIS 

Skupaj 
Združeno delo 
Krajevne skupnosti 

454.270 141.447 312.823 
290.820 93.038 197.782 
163.450 48.499 115.041 

Med vsemi evidentiranimi možnimi kandidati je bilo 37,46% 
žensk, 21,72% mladih do 27. leta, 21,79% članov ZK in 3,26% 
udeležencev NOB. V povprečju je bilo za eno delegacijo za 
skupščine družbenopolitične skupnosti evidentiranih 22 mož- 
nih kandidatov, za skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa 18 možnih kandidatov. 

V predkandidacijskih in kandidacijskih konferencah je tekla 
razprava o evidentiranih možnih kandidatih in predlagani so 
bili kandidati za člane delegacij za skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 

^foq ajleb < 
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Skupaj za za 
skupščineskupščine 

DPS SIS 
Skupaj - 220.514 55.829 164.685 
Združenodelo 158.774 43.267 115.507 
Krajevne skupnosti 61.740 12.562 49.178 

Med sprejetimi kandidati za člane delegacij skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupno- 
sti na temeljnih kandidacijskih konferencah je bilo 40,72% 
žensk, 22,48% mladih do 27. leta, 21,59% članov ZK in 3,09% 
udeležencev NOB. V poprečju je bilo za eno delegacijo druž- 
benopolitične skupnosti sprejetih 10 kandidatov, za skup- 
ščino samoupravne interesne skupnosti pa blizu 14 kandida- 
tov. 

Izvoljenih je bilo naslednje število kandidatov: 
- za skupščine družbenopolitičnih skupnosti: 49.348 dele- 

gatov, od tega 35,35% žensk, 19,97% mladih do 27. leta, 
25,51% članov ZK in 2,99% udeležencev NOB; 

- za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 154.612 
delegatov, od tega 43,58% žensk, 22,53% mladih do 27. leta, 
20,55% članov ZK in 2,75 udeležencev NOB. 

Volitve so uspešno zaključile družbenopolitično aktivnost 
delovnih ljudi in občanov in njihovih organiziranih socialistič- 
nih sil. Socialistična zveza in Zveza sindikatov sta uspešno 
opravili svojo nalogo, k temu so prispevale tudi druge družbe- 
nopolitične organizacije z Zvezo komunistov na čelu, ki so se 
neposredno vključile in odgovorno delovale v vseh volilnih 
aktivnostih in zagotavljale idejno ter akcijsko enotnost vseh 
organiziranih socialističnih sil v vsebinskih, kadrovskih in 
organizacijskih nalogah in akcijah. Opozorjeno pa je bilo tudi 
na pomanjkljivosti, ki jih je treba do prihodnjih volitev odpra- 
viti. 

Ocene v zvezi z uresničevanjem stalnih kadrovskih priprav 
na volitve so bile poglobljeno obravnavane tudi na regijskih 
posvetih o aktualnih vprašanjih uresničevanja kadrovske poli- 
tike, ki jih je organiziral koordinacijski odbor za kadrovska 
vprašanja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slo- 
venije v februarju 1983. Ugotovljeno je, da te aktivnosti še ne 
potekajo stalno, kljub spoznanju, da je to predpogoj uspešne 
načrtnosti in dolgoročnosti in podružbljanja kadrovske poli- 
tike. Evidentiranje še vedno ni postalo sestavni del vsako- 
dnevnega družbenopolitičnega dela. Na vseh regijskih posve- 
tih je bilo opozorjeno, da mora to postati ena osnovnih nalog 
v prihodnjem obdobju. 

5.2. Kadrovanje v upravne organe 
Ustrezna organiziranost državnih organov skladno z 

ustavno opredeljeno vlogo, je nujno potrebna za delovanje 
političnega sistema in za uspešen razvoj samoupravljanja. Za 
njeno preobrazbo v skladu z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, je treba razviti ustvarjalno delo, 
ki bo hitro in učinkovito. Za dosego tega cilja je eno bistvenih 
vprašanj ustrezna struktura kadrov in njihovo izpopolnjeva- 
nje. Po sprejemu sistemskega zakona se uvajajo v upravo novi 
odnosi. Eden osnovnih ciljev je podružbljanje celotne uprave 
in s tem tudi njene kadrovske politike ter povezovanje in 
transformacija uprave v integralno celoto združenega dela. 
Izvajanje teh izhodišč pomeni v tem obdobju večjo vzajemno 
odgovornost za funkcioniranje uprave s strani združenega 
dela. 

1. Republiški upravni organi, republiške organizacije in 
strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

V obdobju 1980-1982 in dalje poteka v republiških upravnih 
organih in organizacijah ter strokovnih službah Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije pomembna aktivnost v zvezi s 
pripravo aktov, s katerimi morajo ti organi urediti svojo notra- 
njo organizacijo in delo ter določiti sistemizacijo del in nalog. 
Kot podlago za pripravo teh aktov so vsi izvršni sveti v SR 
Sloveniji sprejeli dogovor o skupnih osnovah za usklajeno 
urejanje splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemiza- 
cijo del in nalog z nomenklaturo enotnih nazivov za skupine 
istovrstnih del in nalog v upravnih organih in organizacijah. 
Skupaj s tem dogovorom je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije sprejel tudi uredbo o splošnih načelih za notranjo organi- 
zacijo in sistemizacijo del in nalog ter nomenklaturi enotnih 
razvidov za skupine istovrstnih del in nalog v republiških 
upravnih organih in republiških organizacijah. Izvršni svet je 
hkrati dal tudi usmeritve za pripravo navedenih aktov in zave- 
zal vse republiške upravne organe in republiške organizacije 
ter samostojne strokovne službe, da navedene akte pripravijo 
tako, da se zagotovi učinkovito, pravočasno, strokovno in 
popolno izvajanje nalog, smotrna organizacija dela in 
uspešno vodenje organa ter uresničevanje njegove odgovor- 
nosti. Poleg tega je Izvršni svet v letu 1981 zavezal vse republi- 
ške upravne organe, republiške organizacije in strokovne 
službe, da morajo v tem srednjeročnem obdobju zmanjšati 
število delavcev za 10%. V letu 1981 se je število delavcev že 
zmanjšalo za 53 ali 2,3% tako, da je bilo ob koncu leta 
zaposlenih 2.215 delavcev brez Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve, Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo in osmih kazenskih poboljševalnih zavodov. 

V januarju 1982 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
sklopu aktivnosti za zmanjševanje števila delavcev v admini- 
strativnih strokovnih službah sprejel sklep o nadaljnjem 
zmanjšanju števila zaposlenih v republiški upravi. Zavezal je 
republiške upravne organe, da ob že doseženem zmanjšanju 
zaposlenih v letu 1981 zmanjšajo število zaposlenih še za 8% 
(za 160 delavcev), tako da bi se število delavcev v republiški 
upravi do konca leta 1982 zmanjšalo v celoti za 10%, pri 
čemer pa v to zmanjšanje niso zajeti delavci, ki opravljajo 
inšpekcijsko nadzorstvo, in drugi delavci s posebnimi poobla- 
stili. 

Obveznost znižanja števila delavcev se nanaša na 1.984 
delavcev (zaposlenih 31/12-1981). Po staju 31/12-1982 je bilo 
teh delavcev 1.887 ali 4,9% (97 delavcev) manj, 1/4-1983 pa 
1.866 ali 5,9% (118 delavcev) manj kot 31/12-1981. Za realiza- 
cijo sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bi bilo 
treba število delavcev zmanjšati še za 42 (na 1.824 delavcev). 

Pravilnike o notranji organizaciji in delu ter sistemizaciji del 
in nalog mora sprejeti 46 republiških upravnih organov, repu- 
bliških organizacij in strokovnih služb Izvršnega sveta. Izvršni 
svet je doslej dal soglasje k pravilnikom 16 organov, ostali pa 
so še v fazi sprejemanja. 

S pravilniki o sistemizaciji del in nalog je po predhodnih 
podatkih predvidenih skupaj 2.501 izvajalcev del in nalog od 
tega 262 delavcev s posebnimi pooblastili (inšpektorji), ki se 
ne vštevajo v obveznost zmanjševanja. V primerjavi z zasedbo 
1/4-1983, ko je bilo v republiški upravi 2.108 od tega 242 
delavcev s posebnimi pooblastili, je v novih sistemizacijah 
predvidenih 393 oziroma 15,7% izvajalcev več. 

V pravilnikih je bilo pri določanju števila izvajalcev del in 
nalog še premalo upoštevano, da je treba krepiti predvsem 
službe na področju temeljnih dejavnosti, zmanjševati pa šte- 
vilo delavcev v splošnih in spremljajočih dejavnostih in sklep 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zmanjšanju števila 
zaposlenih delavcev v republiški upravi. K nadaljnjem zmanj- 
ševanju števila zaposlenih bodo prispevale novo nastale 
skupne službe za izvajanje finančno računovodskih opravil, 
skupnih opravil pri delu z dokumentacijo, tehničnih in po- 
možnih opravil, strokovnih nalog na področju kadrovske evi- 
dence INDOK dejavnosti, avtomatske obdelave podatkov in 
nalog s področja zagotavljanja družbenega standarda. 

Republiški komiteji intenzivno razmejujejo svoje naloge s 
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službami tistih samoupravnih skupnosti, ki so ustanovljene na 
njihovem področju. 

V sklopu ukrepov za racionalizacijo dela v republiški upravi 
je bila sprejeta tudi usmeritev, da se iz dejavnosti republiških 
upravnih organov in republiških organizacij izločijo tiste, pre- 
težno strokovne naloge, ki po svoji naravi ne sodijo med 
zadeve državne uprave. Rezultati te aktivnosti se bodo odra- 
žali v sistemizacijah šele, ko bodo rešena temeljna vprašanja 
na posameznih področjih. 

V republiških upravnih organih in republiških organizacijah 
ter strokovnih službah Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije je v letu 1982 prenehalo delovno razmerje 222 delavcev ali 
10% vseh delavcev. 

Delavcev z visoko strokovno izobrazbo je odšlo 105 (kar 
12,1% vseh zaposlenih z visoko strokovno izobrazbo) in 20 z 
višjo strokovno izobrazbo (8,1% vseh zaposlenih z višjo stro- 
kovno izobrazbo). Razlogi za prenehanje delovnega razmerja 
so v največ primerih odhod v druge organizacije zaradi boljših 
pogojev dela in višjih osebnih dohodkov ter upokojitve. 

Delavcev s srednjo in nižjo strokovno izobrazbo je odšlo 97 
ali 8,8% vseh zaposlenih s to izobrazbo. 

Na novo je sklenilo delovno razmerje 145 delavcev (89 z 
visoko, 12 z višjo in 45 s srednjo oziroma nižjo strokovno 
izobrazbo). Delavce z visoko strokovno izobrazbo so v 16 
primerih nadomestili štipendisti po končani pripravniški dobi. 
Ker ti delavci še nimajo ustreznih delovnih izkušenj so bili 
razporejeni le na manj zahtevna dela in naloge v okviru visoke 
izobrazbe, na druga dela in naloge so bili sprejeti delavci na 
podlagi razpisov oziroma imenovanj. 

Doslej so lahko republiški upravni organi in organizacije po 
pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu razpore- 
jali pripravnike na prosta dela in naloge delavcev, ki jim je 
prenehalo delovno razmerje. V zadnjem času pa pripravnikov 
ni vedno mogoče razporejati, ker ni ustreznih prostih del in 
nalog. V bodoče bo potrebno sprejemati pripravnike v de- 
lovno razmerje le za določen čas, da se jim omogoči opravlja- 
nje pripravništva. Za opravljanje zahtevnejših strokovno anali- 
tičnih in normativnih nalog, za odločanje o upravnih stvareh 
na drugi stopnji in za upravno nadzorstvo, ki so značilne 
naloge republiške uprave so namreč poleg formalne izobra- 
zbe potrebna še dodatna znanja in ustrezne delovne izkušnje. 
Zato na taka dela in naloge ni mogoče razporejati delavcev 
neposredno po končani pripravniški dobi. 

Upravna oziroma 
strokovna področja 

Število delavcev Struktura 
1979 1981 1982 

Indeks 
1982 82:79 

8. 

1. Služba za družbene 
prihodke 

2. Notranje zadeve 
3. Ljudska 

obramba 
4. Inšpekcija 
5. Obča uprava 
6. Pomožno 

tehnične službe 
7. Geodetska 

služba 
Strokovne službe 
skupščin in IS 
Urbanizem, 
gradbeništvo, 
stan. in 
komunal, 
zadeve 
Finance 
Družbeno 
planiranje 
in statistika 

Gospodarstvo 
Krajevni uradi 

14. Družbene službe 
15. Varstvo borcev 

in invalidov 
16. A OP 

12. 
13. 

17. 

18. 

19. 

Kadrovske 
službe 
Prem. pravne 
službe 
INDOK centri 

1.257 
742 

596 
601 
500 

562 

433 

465 

354 
303 

196 
436 
299 
150 

124 
83 

107 

1505 
23 

1.259 
745 

647 
699 
520 

504 

480 

448 

408 
385 

302 
265 
284 
134 

143 
91 

112 

106 
31 

1.277 
764 

667 
665 
602 

570 

485 

464 

432 
387 

330 
288 
260 
132 

119 
110 

109 

98 
24 

SKUPAJ: 7.336 7.563 7.784 

16,4 
9.8 

8,6 
8.6 
7.7 

7,3 

6,2 

5.9 

5,5 
5,0 

4.3 
3.6 
3.4 
1.7 

1,6 
1,4 

1,3 
0,3 

100,0 

101,6 
103,0 

111,9 
110,6 
120,4 

101,6 

112,0 

99,8 

122,0 
127,7 

168,4 
66,1 
86,9 
88,0 

96,0 
133,7 

1,4 101,9 

93,3 
104,3 
106,1 

Od leta 1979 se je najbolj po- 
večalo število delavcev na po- 
dročju družbenega planiranja 
in statistike (za 68,4%) in finan- 
ce (za 27,7%) ter v službah za 
avtomatsko obdelavo podatkov 
(za 33,7%). Na ostalih področ- 
jih je bilo zaposlovanje novih 

delavcev v tem obdobju manj 
intenzivno, dočim je bil porast 
števila delavcev v obdobju 1975 
do 1979 največji v strokovnih 
službah skupščin in izvršnih 
svetov, v inšpekcijskih službah 
in v ljudski obrambi. 

2. Občinski upravni organi 

Razvoj družbenopolitičnega sistema je narekoval tudi spre- 
membe v delovanju organov državne uprave na vseh nivojih. 
Proces prenosa pristojnosti s federacije in uveljavljanje repu- 
blike kot države, se je odrazil tudi v občinah kot temeljnih 
družbenopolitičnih skupnostih, ki so dobivale nove naloge, 
kar je pogojevalo povečanje števila delavcev v njihovih uprav- 
nih organih. 

V desetih letih od leta 1972 pa do konca leta 1982 se je 
povečalo število zaposlenih v občinskih upravnih organih in 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih za skupno 2.271 de- 
lavcev ali za 41,2%. 

a) Število delavcev po posameznih upravnih organih in 
strokovnih področjih. 

Stanje zaposlenih v občinskih upravnih organih in strokov- 
nih službah po posameznih upravnih in strokovnih področjih 
je v letu 1982 v primerjavi z letom 1979, ko so se začeli 
spremljati ti podatki, naslednje: 

b) Izobrazbena struktura delavcev 
V občinskih upravnih organih in upravnih organih posebnih 

družbenopolitičnih skupnosti prevladujejo delavci s srednjo 
strokovno izobrazbo, dočim je delavcev z visoko in višjo 
izobrazbo nekaj čez eno tretjino. 

Po podatkih za leto 1981 in 1982 je bilo v teh upravnih 
organih naslednje število delavcev: 

Strokovna 
zba 

izobra- 
1981 

število delež 
1982 

število delež 

- visoka 
- višja 
srednja 
- ostala (nižja) 
Skupaj: 

930 
1.674 
3.407 
1.552 
7.563 

12,3 
22,1 
45,1 
20,5 

100,0 

960 
1.722 
3.643 
1.459 
7.784 

12,3 
22,1 
46,8 
18,8 

100,0 
Delež delavcev z visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo 

je v primerjavi s prejšnjim letom ostal enak, čeprav se je 
število delavcev z visoko izobrazbo povečalo za 30, z višjo pa 
za 48 delavcev. 

3. Izobraževanje delavcev v državni upravi in pravosodju 

V aprilu 1980 je bil sprejet zakon o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v dr- 

20 priloga poročevalca 



žavni upravi in pravosodju. Republiški upravni organi in pra- 
vosodni organi so v letih 1981,1982, 1983 izdelali in uskladili 
programe izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, ki so bili 
osnova za pripravo programov izpopolnjevanja strokovne izo- 
brazbe v posameznih upravnih in pravosodnih organih. Ve- 
čina upravnih in pravosodnih organov je take programe tudi 
izdelala in jih v preteklem obdobju tudi izdelala. 

Programi izpopolnjevanja strokovne izobrazbe so vključe- 
vali aktualne teme s področja družbenopolitičnega in druž- 
beno ekonomskega sistema (skupni del programa) in teme, ki 
so se nanašale na posamezna področja dela upravnih in 
pravosodnih organov (splošni del programa). Pri izvedbi 
skupnega dela programa, ki se izvaja v okviru delovnih skup- 
nosti so se organi zaradi racionalnosti povezovali med seboj. 
Predvsem je bila to značilnost organov z manjšim številom 
delavcev. Na seminarjih, ki so jih organizirali predvsem repu- 
bliški in upravni pravosodni organi in nekatere izobraževalne 
organizacije so bila obravnavana vprašanja z vidika teorije in 
prakse, na posvetih pa je prevladovala izmenjava izkušenj iz 
prakse. 

Večina organov je izdelala tudi pravilnike o izobraževanju, 
ali pa v drugih aktih opredelila pravice in dolžnosti delavcev v 
zvezi z izobraževanjem, nekateri organi pa imajo take akte še 
v pripravi. Poseben problem je organizacija izobraževanja v 
delovnih skupnostih, ker ta dela in naloge opravljajo delavci, 
ki jim to ni osnovna dejavnost. Prizadevanja so potekala v 
smeri opredelitve del in nalog na področju izobraževanja v 
sistemizacijah del in nalog posameznih organov. Precejšnja 
pozornost je bila usmerjena na pripravo programskih zasnov 
za oblikovanje visokošolskih programov v Posebni izobraže- 
valni skupnosti za družboslovje, programa Pravne fakultete in 
na programe izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, ki omogo- 
čajo specializacijo za nosilce pravosodnih funkcij. Posebej 
velja omeniti specializacijo za javne tožilce, ki že poteka v 
okviru pravne fakultete. 

Sodišča Določeno število sodnikov 

Temeljna 
Višja 
Vrhovno 
Skupaj 

Ker pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri višjih sodiščih 
kadrovska problematika ni izrazita, se opisana problematika 
nanaša predvsem na temeljna sodišča. 

Primerjava podatkov o številu sodnikov, ki ga določijo 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki sodnike volijo, ter 
o zasedenih sodniških mestih kaže, da je ves čas po reorgani- 
zaciji zasedba nepopolna. Po stanju na dan 31. 12. 1982 so 

Št 

Podatski o strukturi sodnikov temeljnih sodišč po delovnih 
izkušnjah kažejo, da so bili ob reorganizaciji rednega sodstva 
izvoljeni sodniki predvsem z manjšimi delovnimi izkušnjami. 
Sprememba strukture v letu 1982 ni odraz večjih kadrovskih 
sprememb, ampak pridobitve delovnih izkušenj sodnikov, 
izvoljenih ob reorganizaciji. 

4. Štipendiranje za potrebe republiških upravnih organov in 
organizacij ter za pravosodne organe 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije štipendira za potrebe 
republiških upravnih organov in organizacij od leta 1975 dalje 
letno 70-80 štipendistov v skladu s kadrovskimi potrebami 
upravnih organov na srednjih, višjih in visokih vzgojnoizobra- 
ževalnih organizacijah. 

V šolskem letu 1982/83 štipendira 80 štipendistov. Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo pa štipendira za po- 
trebe pravosodnih organov v tem šolskem letu 58 štipendistov 
in vsakoletno podeli 15 štipendij štipepflistom na pravni fakul- 
teti. 

Vsi štipendisti so po pogodbi vezani na določen upravni 
organ oziroma pravosodni organ v skladu s potrebami or- 
gana. Omogočeno jim je opravljanje delovne prakse in po 
končanem šolanju diplomantom tudi zagotovljeno opravlja- 
nje pripravniške dobe. Večje težave pa se kažejo v zvezi z 
zaposlovanjem diplomantov po opravljenem strokovnem iz- 
pitu zaradi omejevanja zaposlovanja v državni upravi. 

5.3. Kadrovanje na področju pravosodja 
V letu 1981 je v družbeni dogovor o spremembah in dopol- 

nitvah družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske poli- 
tike vključeno tudi kadrovanje na področju pravosodja. 

1. Redna sodišča 
Redna sodišča so v uresničevanju družbene preobrazbe 

pravosodnega sistema v SR Sloveniji na kadrovskem po- 
dročju dosegla določene uspehe, vendar pa kljub temu s 
kadrovskim stanjem rednih sodišč, predvsem temeljnih ne 
moremo biti zadovoljni. Situacija je delno posledica nedosle- 
dnega vodenja kadrovske politike, delno pa objektivnih ovir in 
okoliščin, s katerimi se srečujejo ne le sodišča, ampak naša 
celotna družbena skupnost. 

Gibanje števila sodnikov rednih sodišč od reorganizacije 
prikazujejo naslednji podatki: 

Zasedeno 

bila zasedena vsa mesta sodnikov le pri dveh višjih sodiščih (v 
Celju in Mariboru) in pri dveh temeljnih sodiščih (v Celju in 
Novem mestu). 

Sodišča si prizadevajo doseči čim popolnejšo zasedbo so- 
dniških mest, vendar pa je realizacija tega omejena zaradi 
omejitev višine sredstev za splošno porabo. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije in višja sodišča so zasedena 
s kadrom z večjimi delovnimi izkušnjami. 

Pri večini temeljnih sodišč ni večjih problemov glede prido- 

* Skupno število sodnikov po posameznih letih se ne ujema s podatki o skupnem 
številu zasedenih mest sodnikov, ker se podatki o delovni dobi nanašajo na dan 
1. januarja določenega leta, podatki o zasedbi pa na dan 31. decembra. 

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
429 429 429 439 368 393 410 402 

63 63 63 63 60 62 59 59 
27 27 27 20 19 20 16 17 

519 519 519 522 447 475 485 478 

Strukturo sodnikov temeljnih sodišč po delovnih izkušnjah prikazuje tabela: 
do 5 let 5 do 10 let nad 10 let 

Leto 79 80 81 82 79 80 81 82 79 80 81 82 

. sod-* 
kov 113 103 118 51 56 70 94 141 183 192 198 210 
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bivanja sodniškega kadra. Doslej pa še ni bilo vidnejših uspe- 
hov pri pridobivanju že uveljavljenih diplomiranih pravnikov s 
pridobljenimi znanji in izkušnjami v organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
organih. Pretoka kadra iz združenega dela v redno sodstvo 
verjetno ni možno pričakovati, dokler v pravosodju ne bodo 
ustrezno rešena določena vprašanja, predvsem glede nagra- 
jevanja, pa tudi glede reševanja stanovanjske problematike. 
To pa je tudi eden od glavnih razlogov za vedno večjo fluktua- 
cijo sodniškega kadra iz pravosodja, kar se pojavlja zlasti pri 
temeljnih sodiščih v Ljubljani in v Kopru. 

Postopki volitev sodnikov so še vedno predolgotrajni pri 
temeljnih sodiščih, ki pokrivajo veliko število občin. 

Redna sodišča v skladu z zakonom o pripravništvu, strokov- 
nih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 
državni upravi in pravosodju (Uradni listSRS, št. 8/80) spreje- 
majo v delovno razmerje za dobo enega leta sodne priprav- 
nike, ter omogočajo šestmesečno izpopolnjevanje diplomira- 
nim pravnikom, ki so v delovnem razmerju v drugem organu, 
organizaciji ali skupnosti. V zakonu določeno trajanje pri- 
pravniške dobe 

oziroma izpopolnjevanje pri sodiščih je ocenjeno kot pre- 
kratko za pridobitev ustreznih izkušenj, zato je treba proučiti 
smotrnost podaljšanja te dobe. 

Število sodnih pripravnikov pri rednih sodiščih se predvsem 
zaradi omejevanja sredstev za delo sodišč iz leta v leto zmanj- 
šuje, kar pa lahko pomeni resno oviro za intenzivnejše ka- 
drovsko načrtovanje. 

Po prej gitiranem zakonu mora diplomirani pravnik po 
opravljeneiti pravosodnem izpitu pridobiti še dve leti delovnih 
izkušenj, da izpolnjuje pogoje za opravljanje sodne funkcije, 
če nima več kot eno leto delovnih izkušenj. Redna sodišča v 
skladu s samoupravnim splošnim aktom in finančnimi mož- 
nostmi te pripravnike sprejemajo v delovno razmerje za dolo- 
čen čas kot strokovne sodelavce. Poleg teh pa so pri sodiščih 
v skladu z zakonom o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 
10/77, 4/82 in 37/82) tudi strokovni sodelavci z delovnim 
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. 
Skupno število strokovnih sodelavcev je naslednje: 
Sodišča 1979 1980 1981 1982 
temeljna 13 19 12 26 
višja 3 - 6 19 
Vrhovno 5 6 5 7 
Skupaj 21 25 23 52 

13 mest strokovnih sodelavcev je nezasedenih (4 pri Vrhov- 
nem sodišču SRS, 3 pri višjih sodiščih in 6 pri temeljnih 
sodiščih). Nobeno mesto ni zasedeno pri Temeljnem sodišču 
v Kopru. Tudi za zasedbo mest strokovnih sodelavcev so ovira 
omejena sredstva za delo sodišč. 

Redna sodišča so dolžna v svojih planih načrtovati pridobi- 
vanje, izobraževanje, štipendiranje, zaposlovanje in stro- 
kovno izpopolnjevanje tudi drugih delavcev rednih sodišč in 
ne le pravnikov, ter tudi sama skrbeti za svoj razvoj. Le tako in 
z uporabo sodobne birotehnike bo učinkovitost sodišč še 
večja. 

2. Sodišča združenega dela 
Pri splošnih sodiščih združenega dela opravljajo sodno 

funkcijo sodniki, ki so v delovnem razmerju v sodišču (po- 
klicni sodnik) ter delovni ljudje in občani kot sodniki (nepo- 
klicni sodniki). 

Ena od poglavitnih nalog v nadaljnjem uresničevanju druž- 
bene preobrazbe pravosodja je bila na področju splošnih 
sodišč združenga dela kadrovska krepitev teh sodišč, pred- 
vsem z nepoklicnimi sodniki. Pri splošnih sodiščih združe- 
nega dela so bili na tem področju doseženi vidni uspehi zlasti 
na tistih območjih, kjer je v združenem delu tudi dovolj diplo- 
miranih pravnikov s pravosodnim izpitom, tako da je možno 
povečati število senatov, ki jih sestavljajo izključno nepoklicni 

sodniki. Uspehe na področju kadrovske krepitve sodišč zdru- 
ženega dela kažejo naslednji podatki: 
Sodišče 1980 1981 1982 

poklic, nepokl. poklic, nepokl. poklic, nepokl. 
Splošna 
prve stopnje 27 560 25 586 28 749 
SZD SRS 7 71 8 70 8 70 

skupaj 34 631 33 656 36 819 

Med nepoklicnimi sodniki je bilo v letu 1980 156 (24,7%) 
diplomiranih pravnikov, v letu 1981 186 (28,4%) in v letu 1982 
216 (26,4%). 

V zvezi s postopki volitev sodnikov sodišč združenega dela 
je glede na to, da tudi ta sodišča pokrivajo območje več občin, 
problematika enaka kot pri temeljnih sodiščih. 

Pri sodiščih združenega dela ves čas poslovanja ni bilo 
pripravnikov, ki bi bili v delovnem razmerju v sodišču. Pri 
sodišču združenega dela pa opravljajo del pripravniške pra- 
kse pripravniki rednih sodišč. 

Vsi strokovni sodelavci sodišč združenega dela so v delov- 
nem razmerju, sklenjenem za nedoločen čas. Njihova dela in 
naloge so razlikujejo od del in nalog strokovnih sodelavcev 
rednih sodišč, katerih namen je usposabljanje za opravljanje 
sodne funkcije. Strokovni sodelavci sodišč združenega dela 
opravljajo strokovna dela in naloge pri sodiščih prve stopnje 
predvsem za nepoklicne sodnike-predsednike senatov. 

Poleg splošnih sodišč združenega dela je v SR Sloveniji 
ustanovljenih še 6 posebnih sodišč združenega dela, od kate- 
rih sta se v večji meri uveljavila le Sodišče združenega dela 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov (SZD PIZSZK) ter Posebno sodišče zdru- 
ženega dela na področju zdravstvenega in otroškega varstva 
ter socialnega skrbstva celjske regije, ki je bilo ustanovljeno v 
letu 1981. 

Pri vseh ustanovljenih posebnih sodiščih združenega dela 
je bilo skupaj izvoljenih 215 sodnikov (stanje na dan 31/12- 
1982), od katerih jih ima le 5 lastnost delavcev v združenem 
delu v sodišču - vsi v SZD PIZSZK. Med nepoklicnimi sodniki 
posebnih SZD je 81 diplomiranih pravnikov in 129 z drugačno 
izobrazbo. 

Posebna sodišča združenega dela nimajo pripravnikov. 
3. Sodnike za prekrške 

V SR Sloveniji vodijo postopek o prekrških na prvi stopnji 
občinski sodniki za prekrške, v postopku o prekršku na drugi 
stopnji pa odloča Republiški senat za prekrške. 

V letu 1982 je opravljalo dela in naloge sodnikov za prekr- 
ške Republiškega senata za prekrške 13 sodnikov. 

V letu 1982 je pri 56 organih za postopek o prekrških na prvi 
stopnji opravljalo dela in naloge sodnikov za prekrške skupaj 
110 sodnikov, od katerih jih 80 izpolnjuje vse predpisane 
pogoje, 27 sodnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev (diplo- 
miran pravnik s strokovnim izpitom), trije sodniki za prekrške 
pa svojo funkcijo opravljajo na podlagi pogodbe o delu, kar je 
v nasprotju z zakonom. V letu 1981 je delalo 109 sodnikov za 
prekrške, od katerih je bilo 78 diplomiranih pravnikov, v letu 
1980 pa so delali 104 sodniki za prekrške, diplomiranih prav- 
nikov pa je bilo le 61. 

Nadaljnjo kadrovsko in strokovno krepitev organov za po- 
stopek o prekrških bo v večji meri zagotavljal novi zakon o 
prekrških, ki je bil sprejet dne 29/6-1983. Zakon ne podaljšuje 
roka, do katerega lahko sodniki za prekrške, ki ne izpolnjujejo 
pogojev glede strokovne sposobnosti, opravljajo sodniško 
funkcijo, ki jim bo po zakonu prenehala z dnem 30/6-1983. 

Posebno skrb je treba nameniti izobraževanju in perma- 
nentnemu dopolnilnemu usposabljanju kadrov tako na stro- 
kovnem področju kot še posebej na področju družbenopoli- 
tičnega izobraževanja in usposabljanja. 
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4. Javna tožilstva 
Javnotožilska organizacija v SR Sloveniji je s preobrazbo 

pravosodja 1/1-1979 spremenila tudi svojo organizacijsko 
shemo. Namesto dotedanjih občinskih in okrožnih javnih to- 
žilstev so bila ustanovljena javna tožilstva (8TJT z 20 enotami) 
in višja javna tožilstva (4) s spremenjeno pristojnostjo. Javno 
tožilstvo SR Slovenije organizacijsko ni bilo spremenjeno. 

Na podlagi pripada zadev in s tem povezanega potrebnega 
dela je bila določena tudi nova sistemizacija javnih tožilstev: 

- javno tožilstvo SRS: 1 javni tožilec, 7 namestnikov in 1 
tajnik javnega tožilstva SRS; 

- višja javna tožilstva: 4 javni tožilci, 14 namestnikov, 9 
strokovnih sodelavcev in 9 pripravnikov; 

- temeljna javna tožilstva: 8 javnih tožilcev, 122 namestni- 
kov, 5 strokovnih sodelavcev in 11 pripravnikov. 

Poleg tega imajo vsa javna tožilstva v SR Sloveniji skupaj 99 
administrativno tehničnih delavcev. Pri tem imajo zaradi ra- 
cionalizacije dela organizirane skupne službe za opravljanje 
računovodskih in drugih pomožnih del, bodisi v povezavi z 
drugimi javnimi tožilstvi oziroma drugimi pravosodnimi or- 
gani. 

Na javnem tožilstvu SR Slovenije in na višjih javnih tožil- 
stvih ustreza zasedenost sprejeti sistemizaciji javnih tožilcev 
in njihovih namestnikov, z izjemo VJT v Ljubljani, kjer manjka 
en namestnik. Občutna pa je razlika med zasedenostjo in 
sistemizacijo na temeljnih javnih tožilstvih, kjer je manjkalo v 
obdobju 1980 do 1982 od 14 do 20 namestnikov. Vzrok temu 
je proračunsko financiranje temeljnih javnih tožilstev, ko ob- 
čine zagotavljajo le sredstva za zatečeno zasedbo dne 1/1- 
1979, ne pa po programih dela, oziroma temu ustrezni siste- 
mizaciji. 

Kadri za izpraznjena mesta javnih tožilcev in namestnikov, 
ki odhajajo v pokoj ali na druge funkcije, se v glavnem 
kadrujejo iz lastnih vrst, bodisi namestnikov ali strokovnih 
sodelavcev in pripravnikov, ki imajo program strokovnega 
izobraževanja prilagojen potrebam javnotožilske organiza- 
cije. Pri predlaganih kandidatih za javne tožilce in namest- 
nike, je javni tožilec SR Slovenije vedno upošteval kadrovska 
merila in kriterije za nosilce družbenih funkcij, ki jih je sprejel 
koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije in še posebne pogoje 
za kriterije, ki izhajajo iz z zakonom opredeljene javnotožilske 
funkcije glede na položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti 
nosilcev teh funkcij. Kljub večkratnim opozorilom in sprejetim 
sklepom pristojnih forumov je še vedno opaziti relativno dol- 
gotrajne postopke za pridobitev soglasja k predlogom za 
imenovanje in za sama imenovanja temeljnih javnih tožilcev in 
njihovih namestnikov. 

Struktura javnotožilskih funkcionarjev kaže, da je med njimi 
več kot 1/3 žensk in da sta 2/3 mlajši od 40 let oziroma imata 
manj kot 15 let dela v pravosodju, vsi aktivno delujejo v 
organih družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih or- 
ganizacijah in drugih organih samoupravljanja. 

Družbenopolitično in strokovno usposabljanje kadrov je 
bilo tudi v obdobju 1980-1982 pomembna sestavina dejavno- 
sti javnega tožilstva. Izobraževanje se je odvijalo po splošnem 
in skupnem ter posebnem programu, kar je razvijalo in utrje- 
valo pogoje ter osnove za strokovni napredek delavcev v 
javnih tožilstvih in oblikovanje pristopa ob reševanju nalog, ki 
temelji na posluhu za uveljavljanje interesov delavskega raz- 
reda in njegovi aktivni vlogi v družbenopolitičnem življenju. 
Program izobraževanja so javna tožilstva izvedla sama in v 
sodelovanju z drugimi pravosodnimi organi, pravno fakulteto 
v Ljubljani in DDU Univerzum. 

Od leta 1980 dalje so pri višjih in temeljnih javnih tožilstvih 
strokovni sodelavci. Pogoj za sprejem na ta dela in naloge je 
uspešno opravljen strokovni izpit in primernost za delo v 
pravosodju. Med svojim delom morajo strokovni sodelavci 
spoznati vsa dela in naloge na javnem tožilstvu in se dopol- 

nilno izobraževati po posebnem programu. Po poteku dolo- 
čenega časa - dveh let in uspešno opravljeni preveritvi pri- 
dobljenega znanja in izkušenj so usposobljeni za delo v pra- 
vosodju in možni kandidati za opravljanje funkcij na javnih 
tožilstvih oziroma sodiščih. 

Pri višjih in temeljnih javnih tožilstvih opravljajo diplomanti 
pravnih fakultet pripravniško prakso, ki traja po zakonu o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju eno leto. 
Javna tožilstva dajejo pri sprejemanju kandidatov za priprav- 
nike prednost štipendistom, ki so s pogodbami vezani na 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. Po preteku 
predpisanega časa in izvedenem enotnem programu izobra- 
ževanja imajo pripravniki pravico do strokovnega izpita. Ve- 
čina pripravnikov po opravljenem izpitu odide na delo v druge 
organizacije, nekateri, ki so pokazali posebno afiniteto do 
javnotožilskega dela in ob pogoju, da so prosta dela in naloge 
strokovnih sodelavcev, ostanejo na višjih ali terfieljnih javnih 
tožilstvih. 

Javno tožilstvo v dogovoru z Republiškim sekretariatom za 
pravosodje in upravo zagotavlja s štipendijsko politiko kadre 
za področja, kjer teh primanjkuje. Po vsakoletnem dogovoru 
se s pogodbami vežejo študenti pravne fakultete v Ljubljani, 
na posamezna temeljna javna tožilstva. 

5.4. Ustavno sodišče SR Slovenije 
Naloga ustavnega sodišča je, da odloča o skladnosti repu- 

bliških zakonov z ustavo ter o skladnosti drugih predpisov in 
splošnih aktov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
splošnih aktov z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Poleg 
navedenega, ustavno sodišče spremlja pojave, ki so po- 
membni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, obvešča 
Skupščino SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti, da je Skupščini SR Slovenije mnenja 
in predloge za izdajo, spremembe ali dopolnitve zakonov in za 
druge ukrepe za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti, za 
varstvo pravic samoupravljanja ter drugih svoboščin in pravic 
občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Po določbi 428. člena ustave SR Slovenije ustavno sodišče 
samostojno ureja svojo organizacijo in delo. Po določbi 280. 
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih se 
za strokovne in druge službe Ustavnega sodišča SR Slovenije 
med drugim tudi smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki se nanašajo na način uresničevanja samoupravnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev in na delovna razmerja; 
način smiselne uporabe se ureja z aktom o organizaciji in 
delu teh služb. 

Strokovne službe so organizirane v skladu z uvodoma nave- 
denimi v ustavi opredeljenimi funkcijami ustavnega sodišča. 
Delavci, ki opravljajo strokovno delo, t. j. pripravljajo za ure- 
sničevanje nalog ustavnega sodišča strokovno gradivo in 
proučujejo vprašanja in pojave, ki so pomembni za uresniče- 
vanje ustavnosti in zakonitosti, morajo imeti najvišjo stopnjo 
strokovne usposobljenosti, poglobljeno teoretično, analitično 
in praktično znanje ter veliko izkušenj pri strokovnem, sa- 
moupravnem in družbenopolitičnem delu, kakor tudi samo- 
stojnost, iniciativnost in odgovornost pri delu na ustreznem 
delovnem področju. To delo zahteva tudi specializacijo ozi- 
roma stalno strokovno izpopolnjevanje. Te potrebe imajo svoj 
odraz v pravilniku o sistemizaciji del in nalog v službah 
ustavnega sodišča, pri opisu del in nalog oziroma pri poseb- 
nih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati delavci glede na na- 
ravo dela, obseg in zahtevnost nalog. Pri pripravi pravilnika o 
sistemizaciji del in nalog v službah ustavnega sodišča so bile 
smiselno upoštevane skupne osnove za usklajeno urejanje 
splošnih načel za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in 
nalog ter nomenklaturo enotnih nazivov za skupine istovrst- 
nih del in nalog ter enotnih zahtev glede strokovne izobrazbe 
in drugih pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v 
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upravnih organih in upravnih organizacijah. Ta zahtevnost se 
odraža tudi pri kadrovanju, saj ustavno sodišče imenuje za 
svoje strokovne sodelavce - svetovalce le delavce z visoko 
strokovno usposobljenostjo, velikimi izkušnjami, široko druž- 
benopolitično razgledanostjo, in angažiranostjo ter razvitim 
smislom oziroma afiniteto do tega dela s poudarkom na 
stalnem strokovnem izpopolnjevanju oziroma specializaciji 
na določenem področju. Zato tudi ustavno sodišče ne spre- 
jema pripravnikov, marveč kadruje svoj kader iz vrst delavcev, 
ki izpolnjujejo prej navedene zahteve. 

5. 5. Kadrovanje v organe federacije 
Eden od elementov celotne kadrovske politike v SR Slove- 

niji je tudi kadrovanje v organe federacije in odgovorno sode- 
lovanje pri oblikovanju kadrovske politike v federaciji. Le 
povezovanje kadrovske politike v organih federacije s celotno 
kadrovsko politiko v republiki omogoča sistematično, dolgo- 
ročno ter učinkovito urejanje kadrovskih vprašanj v organin 
federacije. Kljub raznovrstnim problemom je v naši kadrovski 
politiki v letih 1980-1982 prevladovalo prizadevanje, da v 
organe federacije odhajajo tisti kadri, ki so sposobni ustvar- 
jalno sodelovati pri oblikovanju jugoslovanske politike. 

Za uspešno delovanje organov in organizacij v federaciji je 
pomembno zagotavljanje enakopravne oziroma ustrezne za- 
stopanosti republik in pokrajin in enakopravne oziroma ena- 
komerne zastopanosti kadrov iz republik in pokrajin pri funk- 
cijah in dolžnostih v organih in organizacijah, kjer se spreje- 
majo odločitve širšega družbenega pomena v interesu vseh 
republik in avtonomnih pokrajin. 

To področje kadrovanja urejata družbeni dogovor o uresni- 
čevanju kadrovske politike v organin in organizacijah federa- 
cije in organih družbenopolitičnih organizacij v federaciji, ter 
družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji. 

Ustavno načelo enakopravne zastopanosti republik in 
ustrezne zastopanosti pokrajin zagotavlja enakopravno ude- 
ležbo republik in ustrezno udeležbo avtonomnih pokrajin, v 
organih, ki imajo največjo odgovornost pri odločanju oziroma 
izvajanju politike federacije. To načelo se uporablja pri sestavi 
Predsedstva SFRJ, zveznega zbora in zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, Ustavnega 
sodišča Jugoslavije in Zveznega sodišča. Republike in avto- 
nomni pokrajini pa so se dogovorile, da je potrebno načelo 
enakopravne zastopanosti republik in ustrezne zastopanosti 
avtonomnih pokrajin razširiti tudi na sestavo ostalih organov, 
organizacij in skupnosti v federaciji, v katerih se sprejemajo 
odločitve širšega družbenega pomena v interesu vseh repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. Tako se to načelo uporablja tudi 
v sestavi Predsedstva Skupščine SFRJ, predsednikov ostalih 
delovnih teles Skupščine SFRJ in njenih zborov, Zveznega 
javnega tožilstva, funkcionarjev v zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah in politično izvršilnih organin družbe- 
nopolitičnih organizacij v federaciji in Gospodarske zbornice 
Jugoslavije. 

Slovenija je v zadnjem obdobju treh let zadovoljivo zastopana 
v skupini funkcionarjev in vodilnih delavcev pri imenovanju 
katerih se uporablja načelo enakopravne zastopanosti repu- 
blik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin. 

Situacija pa ni zadovoljiva v skupini vodilnih in strokovnih 
delavcev v zveznih upravnih organih za katere se uporablja 
načelo enakomerne zastopanosti republik in avtonomnih po- 
krajin. Upoštevajoč to načelo, naj bi SR Slovenija imela v tej 
skupini od 8 - 9% delavcev od skupnega števila zaposlenih v 
zveznih upravnih organih. V zadnjih letih pa se udeležba 
delavcev iz SR Slovenije giblje od 4 - 5%. To pomeni, da bi 
bilo potrebno za uresničitev načela enakomerne zastopanosti 
republik in pokrajin kadrovati v organe federacije iz SR Slove- 
nije še okrog 100 delavcev. To pa je težko uresničljivo zaradi 
vrste konkretnih problemov, ki bi jih bilo potrebno rešiti in 
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sicer nagrajevanje, ki bi omogočalo, da bi v večji meri v 
organe federacije prihajali najboljši kadri tudi iz gospodarskih 
organizacij, ureditev zaposlovanja zakoncev v Beogradu, na- 
črtno urejeno napredovanje kadrov, reševanje stanovanjskih 
problemov itd. 
Prav v teh vprašanjih se družbeni dogovor federacije ne izvaja 
v celoti, saj le-ta v svojem 11. členu zelo jasno govori o 
zastopanosti kadrov iz posameznih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Prav tako se ne uresničuje v celoti tudi določilo tega dogo- 
vora, ki pravi, da je potrebno zagotavljati organizirano in 
učinkovito ustvarjanje razmer za delo in življenje kadrov, ki so 
voljeni, imenovani ali postavljeni na določene funkcije ozi- 
roma dela in naloge v organih in organizacijah federacije in v 
organih družbenopolitičnih organizacij v federaciji. 

SR Slovenija je v organih in organizacijah federacije zasto- 
pana tako, da ima: 

V Zveznem izvršnem svetu enega podpredsednika in štiri 
člane, od katerih so trije predstojniki zveznih upravnih orga- 
nov. Poleg njih so v zveznih upravnih organih še: pomočnik, 
svetovalec in trije veleposlaniki v Zveznem sekretariatu za 
zunanje zadeve, svetovalec zveznega sekretarja za finance, 
pomočnik zveznega sekretarja za zunanjo trgovino, pomoč- 
nik predsednika Zveznega komiteja za energetiko in indu- 
strijo, pomočnik predsednika Zveznega komiteja za kmetij- 
stvo, namestnik predsednika Zveznega komiteja za promet in 
zveze, direktor Zvezne uprave za kontrolo letenja, direktor v 
Zveznem zavodu za družbeno planiranje, direktor Zveznega 
zavoda za statistiko, namestnik direktorja Zveznega zavoda za 
mere in dragocene kovine, zvezni svetovalec v Zveznem izvrš- 
nem svetu, svetovalec podpredsednika Zveznega izvršnega 
sveta. 

Funkcije v organih družbenopolitičnih organizacij v federa- 
ciji opravljajo kadri iz SR Slovenije in sicer: v CK ZK Jugosla- 
vije 5, v Zvezni konferenci SZDL Jugoslavije 2, v Zvezi sindika- 
tov Jugoslavije 4, v Zvezni konferenci ZSM Jugoslavije 2 in v 
Zveznem odboru Zveze združenj borcev Jugoslavije 2. 

Na nivoju federacije delujejo tudi nekatere samoupravne 
organizacije in skupnosti in sicer: Interesna skupnost Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, Skupnost jugoslovan- 
skih železnic, Skupnost jugoslovanskega elektrogospodar- 
stva, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
Skupnost jugoslovanskih pošt, telefona in telegrama. Tudi v 
teh organizacijah oziroma skupnostih se v skladu z njihovimi 
specifičnimi nalogami in delovnim področjem, uresničujeta 
načeli zastopanosti republik in avtonomnih pokrajin, tako v 
njihovih skupščinah in izvršnih organih, kot tudi v njihovih 
strokovnih službah. 

Pri sestavi skupščin samoupravnih skupnosti in njihovih 
izvršnih organov je upoštevano načelo enakopravne zastopa- 
nosti republik in ustrezne zastopanosti avtonomnih pokrajin. 
Pri skupnosti jugoslovanskih železnic pa je to načelo upošte- 
vano tudi pri vodilnih dolžnostih (generalni direktor, njegovi 
pomočniki, svetovalci itd.) 

Kadri iz SR Slovenije poklicno opravljajo v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije naslednje dolžnosti: 

- član Predsedstva Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
- sekretar Predsedstva Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
- sekretar koordinacijskega odbora za tekoča gospodar- 

ska gibanja, 
- sekretar Splošnega združenja turističnega gospodarstva, 
- sekretar Splošnega združenja tekstilne industrije in obla- 

čilne industrije Jugoslavije. 
Zastopanost SR Slovenije v drugih zveznih organih in orga- 

nizacijah je naslednja: 
- v Narodni banki Jugoslavije je med tremi funkcionarji in 

vodilnimi delavci eden iz SR Slovenije, ki opravlja dolžnost 
viceguvernerja, 

- Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije je med vo- 
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dilnimi delavci iz SR Slovenije pomočnik generalnega direk- 
torja, 

- v Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje je iz SR Slovenije podpredsednik poslovodnega od- 
bora. 

5.6. Kadrovanje poslovodnih organov in 
delavcev s posebnimi pooblastili 

Spremljanje uresničevanja družbeno dogovorjene kadrov- 
ske politike pri kadrovanju poslovodnih organov je stalna 
naloga udeležencev republiškega in občinskih družbenih do- 
govorov o uresničevanju kadrovske politike že od leta 1976. 
Širšo oceno stanja kadrovanja poslovodnih organov je v letih 
1980 do 1982 obravnaval odbor za spremljanje izvajanja repu- 
bliškega družbenega dogovora. Udeleženci so ocenili izvaja- 
nje kadrovske politike na tem področju in se zavzeli za nada- 
ljevanje aktivnosti. V občinah so izdelali lastno oceno kadro- 
vanja na terri področju in kadrovanja za delavce s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi ali pa so obravnavali analitični 
pregled stanja kadrovanja poslovodnih organov v SR Slove- 
niji za preteklo leto. 
Obravnavanje ocene kadrovanja poslovodnih organov po le- 
tih: 
Organ leta 1980 1981 1982 

Organ za spremljanje izvajanja DD 16 28 37 
Koordinacijski odbor OK SZDL 21 36 39 
Predsedstvo občinske konference SZDL 16 25 26 
Skupščina občine 12 17 22 
Komisija za volitve, imenov. in 
kadrovske zadeve 15 19 39 
Izvršni svet skupščine občine 15 28 33 
Drugi (ZSS, ZK, ZSM) ... 16 

V občinah je glede na opravljene lastne ocene kadrovanja 
poslovodnih organov zaznati pri tem več načrtnosti. 

Ob obravnavi ocen so udeleženci posebej govorili o izvaja- 
nju sprememb republiškega družbenega dogovora glede kon- 
kretizacije opredelitve moralnopolitičnih zahtev, ki so še v 
nekaterih občinskih družbenih dogovorih neustrezno oprede- 
ljena kot »moralnopolitična primernost« in so zato n. pr. v 
objavah razpisov objavljene »moralnopolitične vrline«. 

Vlogi in nalogam poslovodnih organov v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela so dajali ključni pomen v druž- 
benopolitičnih organizacijah. Kadrovanje poslovodnih orga- 
nov je spremljano v koordinacijskih odborih za kadrovska 
vprašanja pri prdsedstvih občinskih konferenc SZDL, ki ak- 
tivno sodelujejo pri kadrovanju poslovodnih organov. Prav 
tako so aktivno vključene v kadrovanje organizacije sindikata, 
zveze komunistov in njihovi organi. 

Ob obravnavi ocen so bili sprejeti sklepi oziroma stališča, 
da je potrebno doseči boljše rezultate gospodarjenja in večjo 
stabilnost tudi z ustreznejšo izbiro kadrov, da je potrebno 
dosledneje upoštevati v republiških in občinskih družbenih 
dogovorih opredeljena načela in merila pri kadrovanju poslo- 
vodnih organov; posvečati večjo in stalno skrb evidentiranju 
sposobnih in družbenopolitično aktivnih strokovnjakov, ki bi 
bili po funkcionalnem izpopolnjevanju voljni prevzeti odgo- 
vorne naloge in dolžnosti; da se ob izbiri kandidata ugotavlja 
njegov prispevek k poslovnemu uspehu organizacije združe- 
nega dela in skupnosti, ter k razvoju samoupravnih odnosov, 
njegovo aktivnost in ne le formalne pogoje razpisa, da mora 
biti temeljni kriterij ob ponovni izbiri ocena uresničevanja 
planskih nalog, vključevanja v mednarodno delitev dela, izva- 
janja družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ter 
razvoja samoupravnih odnosov in da napravi oceno s širšega 
družbenega.vidika izvršni svet občinske skupščine. 

Ocene uspešnosti so bile v letu 1982 podane pri 40% 
imenovanih kar je enako kot v letu 1981. V letih 1980 in 1981 v 
10 občinah preverjanje uspešnosti še ni bilo kriterij izbire, v 
letu 1982 pa v 14 občinah. Merila za vrednotenje njihovega 
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dela so pripravili nekateri občinski svefi zveze sindikatov. 
Pripravljajo se enotna merila, nosilec naloge je Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

Delo razpisnih komisij v trojni sestavi je ocenjeno kot 
uspešno. Razpisne komisije vse odgovorneje razpravljajo o 
kandidatih pred podajo predloga samoupravnemu organu. V 
razgovorih s kandidati želijo ugotoviti ali bodo njihovi pred- 
logi poslovnih odločitev taki, da bodo v planu začrtane naloge 
opravljene, kakšna bo njihova pripravljenost za skupinsko 
delo in prizadevanja za nadaljnji razvoj samoupravljanja in 
aktivno delo družbenopolitičnih organizacij v organizaciji 
združenega dela. V letu 1982 so razpisne komisije, zavedajoč 
se odgovornosti pri predlaganju primernega kandidata, od- 
klanjale kandidate, ki niso izpolnjevali vseh pogojev, četudi se 
je na razpis javil en sam kandidat, pred letom 1982 je bil to le 
redek primer. 

Število organizacij, ki imajo imenovanega vršilca dolžnosti 
poslovodnega organa upada, tudi čas trajanja opravljanja 
nalog je krajši. Še vedno pa je čas trajanja daljši kot z zako- 
nom določen rok, zaradi daljšega postopka pri spreminjanju 
samoupravne organiziranosti in v primerih, ko samoupravni 
splošni akti organizacije združenega dela niso usklajeni s 
predpisi in družbenim dogovorom in se postopek usklajeva- 
nja največkrat šele začne, ko razpisna komisija ugotovi to 
stanje. 

Premalo aktivnosti je pri sistematičnem spremljanju razvoja 
sposobnih in aktivnih kadrov. V letu 1980 niso spremljali 
razvoja kadrov v 10 občinah, v letu 1981 v 5 občinah in v letu 
1982 v 11 občinah. Starostna struktura poslovodnih organov 
se spreminja v prid mlajšim, veča se njihova strokovna uspo- 
sobljenost (skoraj 75% ima visoko ali višjo strokovno izobra- 
zbo) delež žensk ostaja 10%, kroženje kadrov nosilcev druž- 
benih funkcij iz organov in organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in gospodarske 
zbornice je še vedno majhno, iz znanstvenih institucij so 
kandidati za prevzem nalog poslovodnih organov zelo redki. 

Med 6790 organizacijami, ki imenujejo poslovodni organ, 
ima kolegijski poslovodni organ 147 organizacij. Kolektivno 
delo v kolegijskih poslovodnih organih in tudi v drugih obli- 
kah skupinskega dela je po ocenah udeležencev republiškega 
družbenega dogovora premalo uveljavljeno. 

Predled razpisnih postopkov, prijav in imenovanj poslovo- 
dnih organov po letih: 

1980 1981 1982 
1388 1415 2193 
1911 1823 2915 
1378 1350 1832 

Razpisni postopki 
Prijave na razpis 
Imenovanja poslovodnih organov 
Vršilec dolžnosti 
pdslovodnega organa 396 373 264 

Število prijavljenih kandidatov na razpis je izrazito večje v 
letu 1982, kar omogoča boljšo in odgovornejšo izbiro med 
prijavljenimi kandidati za poslovodnega organa. Po,več kan- 
didatov se je prijavilo na razpise v naslednjih panogah dejav- 
nosti: industriji, na področju izobraževanja in kulture, finanč- 
nih in tehničnih storitev, trgovine, gostinstva in turizma ter 
zdravstva in socialnega varstva. 

Razpisne komisije za poslovodne organe so skoraj v vseh 
organizacijah združenega dela v trojni sestavi, z njo je dose- 
žen ustrezen vpliv družbenopolitične skupnosti pri imenova- 
nju poslovodnega organa. Za delavce s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi je trojni sestav razpisne komisije redek. 
Kadrovanje teh delavcev spremljajo le v redkih občinah. 

O deiavch, ki opravljajo naloge na področju mednarodne 
menjave v organizacijah združenega dela v Jugoslaviji in v 
tujini je napravljena analiza v občini Ljubljana Bežigrad. V 
analizo je vključenih 44 temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo posle na področju mednarodne 
menjave. Analiza ugotavlja, da glede na temeljno izhodišče 
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dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije o pre- 
strukturiranju gospodarstva v proizvodnjo, ki bo dohodkovno 
motivirana na izvoz, v gospodarskih organizacijah ne plani- 
rajo kadrov za delo na področju mednarodne menjave, ker je 
osnova za ostale aktivnosti: evidentiranje, izobraževanje, do- 
graditev sistema nagrajevanja in drugo. Slabo delo na tem 
področju daje tudi rezultate v nedoseganju planiranega 
izvoza. Vzrok za to so tudi kadri, ki nimajo ustrezne strokovne 
izobrazbe, niso usposobljeni za delo na področju medna- 
rodne menjave in nekateri tudi ne obvladajo tujega jezika. 

Vse aktivnosti bo potrebno usmeriti za izboljšanje kadrov- 
ske strukture teh delavcev, njihovo funkcionalno in družbeno- 
politično izobraževanje. Tudi po podatkih Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, ki je pooblaščena za sprejem ocene posa- 
mezne kadrovske rešitve za odhod na delo v poslovno enoto 
organizacije združenega dela v tujini se povečuje število izda- 
nih negativnih mnenj. Ob tem se povečuje število predlogov 
za podaljšanje dela nad 4 leta in število sprememb delavcev, 
ki so na delu v tujini (iz enega predstavništva v drugo). V 
gospodarski zbornici ugotavljajo, da je to posledica predvsem 
nepripravljenosti delavcev za odhod na delo v poslovne enote 
v tujini in slabe kadrovske politike, priprave kadrov na to delo 
v tujini. 

5.7. Kadrovanje za oborožene sile in področje 
splošne ljudske obrambe 

Naloga udeležencev družbenega dogovora je, da skrbijo za 
načrtno, stalno in pravočasno kadrovanje kadrov tudi za po- 
dročje splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene samo- 
zaščite ter oboroženih sil. To je tudi ustavna pravica in dolž- 
nost socialističnih republik in pokrajin. 

Družbeno vrednotenje vojaškega poklica kot pomembne 
sestavine splošnega ljudskega odpora zahteva vsesplošno 
angažiranje družbenih in političnih dejavnikov pri usmerjanju 
mladih za vojaške šole in obrambne poklice. Kadrovanje v 
vojaške poklice pomeni enega izmed bistvenih elementov 
razvoja celotnega sistema splošnega ljudskega odpora in 
družbene samozaščite v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. 

Podatki kažejo, da je SR Slovenija zastopana med aktivnimi 
vojaškimi osebami v oboroženih silah z 2,8%, kar ne ustreza 
številu aktivnih vojaških oseb, ki bi jih SR Slovenija morala 
imeti v JLA in je med narodi v SFRJ najbolj deficitarna. V 
zadnjem obdobju narašča število prošenj aktivnih vojaških 
oseb slovenske narodnosti za prenehanje službovanja v JLA 
in se povečuje osip učencev in gojencev vojaških šol med 
samim šolanjem. 

V vojaške šole je bilo sprejetih naslednje število učencev 
slovenske narodnosti v letih 1980, 1981 in 1982: 
Vojaške šole leta 1980 1981 1982 
Skupaj 
Vojaške akademije 44 37 42 
Srednje vojaške šole rodov 29 44 50 
Splošna srednja vojaška šola 
Franc Rozman-Stane 64 77 71 

137 158 163 

Po letu 1980 narašča število prijav v vojaške šole. V letu 
1982 je bilo vpisanih 3% več kandidatov kot v letu 1981. 
Program vpisa je bil izpolnjen s 47% sprejetih kandidatov. 

V letih 1980-1982 smo v SR Sloveniji uspeli povečati zani- 
manje mladih za vojaške šole, kar je v nasprotju s trendi 
odziva mladih za vojaške šole v širšem jugoslovanskem pro- 
storu, kjer se interes mladih, glede na obdobje 1978-1981, 
radikalno zmanjšuje. 

Pri pripravah mladih v srednje vojaške šole je velik osip 
kandidatov predvsem zaradi slabšega učnega uspeha in neu- 
streznega zdravstvenega stanja kandidatov in tudi zaradi dru- 
gih vzrokov. 

Zaradi gornjih negativnih trendov pri vključevanju mladih v 
vojaške šole je Predsedstvo SFRJ Jugoslavije sprejelo ukrepe, 
ki so že vplivali na zaustavitev negativnih trendov pri vključe- 
vanju mladih za vojaško poklicno področje. 

Od leta 1975, ko je bil na Fakulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo uveden študij splošne ljudske obrambe, je 
končalo študij 40 študentov. V letu 1982/83 je vpisalo redni 
študij in študij ob delu 76 študentov iz česar sledi, da je za ta 
študij večje zanimanje. 

Usposabljanje kadrov za obrambo je najširšega družbenega 
pomena. Zato je izvajanje kadrovske politike na tem področju 
trajna in ena od najodogovornejših političnih obveznosti vseh 
organiziranih socialističnih sil. Nosilci usmerjanja v vojaške in 
obrambne poklice so poseben koordinacijski odbor pri svetu 
za SLO in DS pri RK SZDL Slovenije in koordinacijski odbori 
pri občinskih konferencah SZDL, ki jih sestavljajo delegati 
organov in organizacij, ki po svoji naravi dela sodijo v ta 
organ. Delo teh odborov je bilo v letih 1980-1982 in še 
posebej v letu 1383 načrtno, kontinuirano in obsežno, vendar 
z delom nekaterih koordinacijskih odborov še ne moremo biti 
zadovoljni, kar lahko trdimo za tiste občine v SR Sloveniji, ki v 
navedenih vojaških šolah še nimajo gojencev iz svojega ob- 
močja. 

Doseženi rezultati vpisa v vojaške šole še niso dobri, zato 
bo potrebno intenzivno nadaljevati že začete aktivnosti 
usmerjanja mladih v vojaške poklice v socialistični zvezi in 
zvezi komunistov, ki sta že sprejeli konkretne usmeritve za 
delo na tem področju, še posebno pa pri izvajanju usmerjanja 
mladih v izobraževanje in poklic. Tudi število kadrovskih 
štipendij organizacij združenega dela za opravljanje nalog 
splošne ljudske obrambe in družbeno samozaščite bi moralo 
biti večje, saj sedaj te naloge v večjem številu opravljajo 
delavci v pogodbenem delovnem razmerju. 

5.8. Kadrovanje za delo na področju 
mednarodnih odnosov 

1. V skladu s politiko podružbljanja odnosov s tujino ima v 
družbenih dogovorih o uresničevanju kadrovske politike ka- 
drovanje na področju mednarodnih odnosov posebno mesto. 
V dogovorih so opredeljeni nosilci evidentiranja, postopek 
izbire kandidata za opravljanje nalog na posameznem po- 
dročju mednarodnega sodelovanja, naloge in odgovornosti 
organov družbenopolitičnih skupnosti, koordinacijskih odbo- 
rov za kadrovska vprašanja predsedstev konferenc SZDL in 
gospodarskih zbornic. 

Kljub dogovorjeni kadrovski politiki in normativno ureje- 
nem področju, nastopajo problemi pri uresničevanju kadrov- 
ske politike na področju mednarodnih odnosov. 

Pri kadrovanju za področje mednarodnih odnosov še pose- 
bej za diplomatsko-konzularno službo SFRJ, je prišlo v zad- 
njih dveh letih do močnega zastoja. Razlogi so v stabilizacij- 
skih ukrepih kakor tudi v tendenci za zmanjšanje zvezne 
uprave. Zaradi navedenega v letu 1982 iz SR Slovenije noben 
delavec ni prevzel dolžnosti v diplomatsko-konzularni službi 
SFRJ, v letu 1981 pa samo eden. 

Vse to pa seveda ne velja za kategorijo veleposlanikov 
SFRJ, ki se kadrujejo iz republik in pokrajin po načelu enako- 
pravne zastopanosti posameznih republik in pokrajin. 

Že vrsto let ugotavljamo, da je zastopanost delavcev iz SR 
Slovenije v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve in diplo- 
matsko konzularnih predstavništvih SFRJ neustrezna. To po- 
trjuje dejstvo, da so delavci iz SR Slovenije zastopani v celot- 
nem sestavu tega zveznega organa s 4,4%, v sestavu diplo- 
matsko konzularnih kadrov pa s 6,4%. Ob dejstvu, da je v 
Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve preveliko število 
delavcev je SR Slovenija dosledno sprejemala vse delavce iz 
naše republike, za katere v zveznem sekretariatu ni bilo 
možno najti ustrezne zaposlitve po vrnitvi iz tujine. To bi 
moralo veljati tudi za druge republike in avtonomni pokrajini. 
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Ta neupoštevanja dogovorov drugih republik in pokrajin, ne 
smejo povzročati neustrezne zastopanosti SR Slovenije. 

Prav v perečem problemu zastopanosti kadrov iz SR Slove- 
nije v tem zveznem organu vidimo nespoštovanje načela o 
ustrezni zastopanosti kadrov iz republik in pokrajin, ki ga 
vsebuje družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike 
v organih in organizacijah federacije ter organih družbenopo- 
litičnih organizacij v federaciji. 

V letu 1982 sprejeti zaključki o nadaljnjem sodelovanju med 
Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve in pristojnimi or- 
gani socialističnih republik in avtonomnih pokrajin o uresni- 
čevanju kadrovske politike v službi zunanjih zadev, nadalje 
tudi novo sprejeti zakon o zunanjih zadevah, določajo vrsto 
dolžnosti Zveznega sekretariata za zunanje zadeve glede ka- 
drovanja in ustrezne zastopanosti kadrov iz posameznih re- 
publik in avtonomnih pokrajin v tem zveznem organu. Dolo- 
čila teh aktov se ne izvajajo, s čimer se krši eno izmed 
temeljnih pravic republik in pokrajin, da preko kadrovske 
politike sodelujejo pri izvajanju zunanje politike SFRJ. 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je dolžan pripraviti 
načrt kadrov za posamezne dolžnosti vnaprej, da bi republike 
in pokrajini te kadre načrtno planirali ter jih tudi usmerjeno 
izobraževali. Vsako leto bi bilo natančno določeno število 
kandidatov, ki jih lahko predlaga posamezna republika ozi- 
roma avtonomna pokrajina. Že večkrat je namreč bila podana 
iniciativa, kakor tudi obveza Zveznega sekretariata za zunanje 
zadeve, da bo le-ta republikam in pokrajinam sporočil vsako 
leto posebej o prostih dolžnostih v Zveznem sekretariatu za 
zunanje zadeve in diplomatsko-konzularnih predstavništvih 
SFRJ v tujini ter v mednarodnih organizacijah. 

Dosedanja večletna praksa je bila, da je Zvezni sekretariat 
za zunanje zadeve ponudil, v kolikor sploh je ponudil, proste 
dolžnosti v diplomatsko konzularnih predstavništvih SFRJ v 
tujini, šele po končanem internem razpisu v Zveznem sekreta- 
riatu samem. To pa v praksi pomeni, da so bile pomembne in 
interesantne dolžnosti že naprej zasedene ter, da so republike 
lahko predlagale svoje kandidate le za dolžnosti, za katere ni 
bilo interesa. Pri tem pa se je seveda kršilo eno izmed osnov- 
nih načel pri kadrovanju v diplomatsko konzularno službo in 
sicer specifični interes republik in pokrajin, ki ga le-te lahko 
izrazijo, ko gre za vprašanje manjšin, izseljeništva in delavcev 
na začasnem delu v tujini. 

Ugotavljamo tudi, da se ne izvaja dogovorjeni program 
dopolnilnega usposabljanja kadrov za področje mednarodnih 
odnosov v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah 
in sicer predvsem zaradi tega, ker Zvezni sekretariat za zuna- 
nje zadeve kljub večkratnim intervencijam ni posredoval do- 
govorjenega enotnega programa usposabljanja. Usposablja- 
nje se že dve leti ne izvaja tudi v Zveznem sekretariatu za 
zunanje zadeve. 

V naši republiki smo v letih 1980-1982 evidentirali prek 
koordinacijskih odborov za kadrovska vprašanja pri predsed- 
stvih občinskih konferenc SZDL 120 kandidatov, ki izpolnju- 
jejo pogoje za delo na tem področju. Evidentirane kandidate 
je obravnavala komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za kadrovske in administrativne zadeve, kakor tudi koor- 
dinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Re- 
publiške konference SZDL Slovenije, ki sta jih ugodno oce- 
nila. 

V Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve je 28 delavcev iz 
SR Slovenije, od teh 17 strokovnih delavcev ter 3 pripravniki, 
ostalih 8 pa opravlja vodilne dolžnosti v samem sekretariatu. 
V zveznem sekretariatu za zunanje zadeve in diplomatsko 
konzularnih predstavništvih SFRJ bi moralo biti po načelu 
enakomerne zastopanosti iz SR Slovenije 8 do 9% delavcev. 
SR Slovenija je deficitarna skupno za okrog 50 delavcev v 
Zveznem sekretari ratu za zunanje zadeve in diplomatsko kon- 
zularnih predstavništvih v tujini. 

Na področju diplomatsko konzularne stroke je trenutno 
zaposlenih 46 delavcev iz SR Slovenije, od tega 14 veleposla- 

nikov in generalnih konzulov SFRJ tako, da je v celotni diplo- 
matsko konzularni službi SFRJ trenutno le 32 strokovnih 
delavcev iz naše republike. Za primerjavo naj povemo, da se je 
v lanskem letu vrnilo 9 delavcev iz tujine, na novo pa nismo 
uspeli zaposliti nikogar. V letošnjem letu se predvidoma vrača 
11 delavcev iz naše republike in od tega sta le 2 iz stalnega 
sestava Zveznega sekretariata za zunanje zadeve. To pomeni, 
da se bo število naših delavcev v tujini v letošnjem letu 
zmanjšalo še za 11, tako se bo naš sestav v primerjavi z letom 
1977, ko smo imeli 61 delavcev v tujini, zmanjšal za več kot 
50%. 

SR Slovenija je v kategoriji veleposlanikov in generalnih 
konzulov SFRJ ustrezno zastopana. Jugoslavija ima namreč v 
tujini 84 veleposlaništev SFRJ in misij SFRJ pri mednarodnih 
organizacijah, tako da iz vsake republike opravlja dolžnost 
veleposlanikov SFRJ 10 do 12 delavcev. 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve v skladu z novo začr- 
tano kadrovsko politiko v organih federacije, predlaga, da se 
ukinejo dosedanji klasični javni razpisi za zaposlitev v Zvez- 
nem sekretariatu za zunanje zadeve, pri čemer naj bi ta zvezni 
organ svoj naravni odliv kadrov nadomestil samo z enakim 
prilivom in sicer iz republik in pokrajin, s katerimi naj bi 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve pripravljal skupen pro- 
gram izobraževanja kadrov ter plane kadrov, ki že sedaj delajo 
na področju mednarodnih odnosov, bodisi v posamezni repu- 
bliki oziroma avtonomni pokrajini, bodisi v zveznih upravnih 
organih in organizacijah. Seveda bi bilo treba v tem smislu 
ustrezno spremeniti oziroma dopolniti tudi družbeni dogovor 
o uresničevanju kadrovske politike v organih in organizacijah 
federacije in organih družbenopolitičnih organizacij federa- 
cije. 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve tudi ni več pripravljen 
sprejemati diplomantov iz posameznih republik in pokrajin 
kot pripravnike. Pri tem je potrebno poudariti, da pomeni to 
za našo republiko popolnoma spremenjeno kadrovsko poli- 
tiko, saj smo imeli v SR Sloveniji izdelan sistem štipendiranja 
za potrebe Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 
1970 dalje. V šolskem letu 1982/83 Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije štipendira usmerjeno za te potrebe 37 štipendistov. 
Poudariti je tudi potrebno, da je vsaj 30% sicer skromne 
udeležbe delavcev iz naše republike v Zveznem sekretariatu 
za zunanje zadeve bilo štipendistov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za te namene. Sekretariat namerava v 
bodoče jemati v svoj stalni sestav mlajše kadre s približno 
petimi leti delovnih izkušenj, ki že delajo na področju medna- 
rodnih odnosov v posameznih republikah oziroma avtono- 
mnih pokrajinah. Predvsem bo potrebno upoštevati delavce iz 
Gospodarske zbornice, Zavoda za znanstveno tehnično, pro- 
svetno in kulturno sodelovanje, Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje, Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino ter delavce, ki delajo v posa- 
meznih organih na področju mednarodnih odnosov družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

V kategoriji vodilnih delavcev v diplomatsko konzularnih 
predstavništvih SFRJ kot so šefi konzulatov, šefi misij pri 
mednarodnih organizacijah, direktorji kulturnih informativnih 
centrov, ministrov svetnikov ter odpravnikov poslov, kar v 
sedanji diplomatsko konzularni mreži SFRJ v tujini pomeni 46 
delavcev ni niti enega delavca iz SR Slovenije. 

To pa pomeni, da SR Slovenija v sedanji diplomatsko kon- 
zularni mreži SFRJ v tujini nima dovolj delavcev na ustreznih 
dolžnostih, ki bi v prihodnjih letih lahko prevzeli vodilne 
dolžnosti v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve in diplo- 
matsko konzularnih predstavništvih SFRJ v tujini. Zaradi tega 
SR Slovenija vztraja, da ne glede na sedanjo situacijo v 
Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve predlaga določeno 
število kandidatov za prevzem navedenih dolžnosti. 

SR Slovenija je v zadnjih dveh letih posredovala 17 predlo- 
gov kandidatov za prevzem dolžnosti v diplomatsko konzu- 
larni službi SFRJ in sicer 12 za prevzem strokovnih del in 
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nalog ter 5 za prevzem administrativno-tehničnih dolžnosti, 
vendar nobeden od teh predlogov ni bil realiziran. 

Ob tem je potrebno poudariti, da je komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za kadrovske in administrativne za- 
deve ob oblikovanju vsakega predloga posebej dosledno pa- 
zila, da so bili pri vsakem kandidatu izpolnjeni vsi zahtevani 
kriteriji, tako glede izobrazbe, znanja jezikov, družbenopoli- 
tične aktivnosti, ter tako, da so se po izjavah samega Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve slovenski kadri pozneje 
pri izpolnjevanju svojih delovnih dolžnosti izkazali kot zelo 
kvalitetni in učinkoviti. 

Še vedno predstavlja problem zaposlovanje zakoncev de- 
lavcev, ki so na predlog SR Slovenije opravljali dolžnosti v 
diplomatsko konzularnih predstavništvih SFRJ v tujini in se 
po izteku mandata vrnejo v domovino, ker v večini družbenih 
dogovorov o kadrovski politiki v občinah ni opredeljena pra- 
vica, da bi se tudi zakonci navedenih delavcev lahko vrnili na 
delo v temeljno organizacijo, v kateri so bili zaposleni pred 
odhodom v tujino. Menimo, da bi bilo potrebno v prihodnjem 
obdobju to pravico zagotoviti tudi zakoncem, ker bi SR Slove- 
nija na ta način lažje izpolnjevala obveznosti na področju 
kadrovanja za delo v diplomatski in konzularni službi SFRJ v 
tujini, saj so te obveznosti opredeljene v družbenem dogo- 
voru o kadrovski politiki v federaciji in republiki. 

V sedanji situaciji zaposlovanja v Zveznem sekretariatu za 
zunanje zadeve ter v situaciji nezadostne zastopanosti SR 
Slovenije bo potrebno storiti predvsem naslednje napore: 

- z Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve je potrebno 
doseči dogovor, da bo le-ta dosledno upošteval načela zasto- 
panosti republik in pokrajin, kot jih določa družbeni dogovor 
o uresničevanju kadrovske politike v organih in organizacijah 
federacije in organih družbenopolitičnih organizacij federa- 
cije, zakon o upravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zvez- 
nih upravnih organov in zveznih organizacij, kot tudi zaključ- 
ke o nadaljnjem sodelovanju z Zveznim sekretariatom za 
zunanje zadeve in pristojnimi kadrovskimi organi socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin pri uresni- 
čevanju kadrovske politike v službi zunanjih zadev. 

-rt- v SR Sloveniji je potrebno opraviti ožji izbor kadrov 
izmed evidentiranih kandidatov ter delavcev, ki že delajo ali 
so že delali na področju mednarodnih odnosov ter pričeti z 
dopolnilnim strokovnim izobraževanjem teh kadrov. Samo na 
ta način si bo SR Slovenija lahko pridobila solidno kadrovsko 
bazo iz katere naj bi kasneje črpala kandidate za prevzem 
vodilnih dolžnosti v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve 
in diplomatsko konzularnih predstavništvih SFRJ v tujini. 

- pri razporejanju delavcev na dolžnosti v diplomatsko 
konzularno službo mora Zvezni sekretariat za zunanje zadeve 
dosledno upoštevati specifični interes posameznih sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin. 

- Zvezni sekretariat za zunanje zadeve mora vsako leto 
posebej posredovati program potreb delavcev iz posameznih 
republik in avtonomnih pokrajin, iz katerega je tudi razvidno, 
kakšno število delavcev lahko predlaga posamezna republika 
oziroma avtonomna pokrajina. 

- spodbujati je potrebno dogovorjen pretok kadrov med 
Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve in republikami ozi- 
roma avtonomnimi pokrajinami. 

2. Znanstveno tehnično sodelovanje SR Slovenije z dru- 
gimi državami 

Tudi Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, teh- 
nično prosvetno in kulturno sodelovanje posveča posebno 
pozornost kadrovskemu vidiku v mednarodnem sodelovanju. 
V tem smislu posreduje neposrednim nosilcem mednarod- 
nega sodelovanja vse razpoložljive ustrezne informacije, po 
dogovorjenem postopku posreduje kandidature za ekspert- 
ska mesta na sedežih mednarodnih organizacij ali v drugih 
državah, skrbi za udeležbo različnih jugoslovanskih delegacij 
in organizira različne oblike usposabljanja kadrov, ki delujejo 
oziroma so vključeni v mednarodno sodelovanje. 

Zavod v svojem mesečniku Obvestila razpisuje prosta ek- 
spertska mesta po posameznih državah, kakor tudi pri posa- 
meznih mednarodnih organizacijah. Na te razpise se prijav- 
ljajo strokovnjaki iz različnih področij, 

SR Slovenija razvija znanstveno tehnično sodelovanje z 
vsemi sosednjimi državami SFRJ, z izjemo Albanije, in je v letu 
1982 v te države poslala 183 strokovnjakov iz naše republike. 

Najbolj razvito sodelovanje ima naša republika z državami 
Zahodne Evrope, kar je razvidno iz podatka, da je v letu 1982 v 
te države poslala 354 strokovnjakov. To sodelovanje se razvija 
v okviru meddržavnih sporazumov, ki jih je SFRJ sklenila s 17 
državami tega območja. To razvito sodelovanje je razumljivo, 
glede na tradicijo in tesno znanstveno, tehnološko in teh- 
nično navezanost na nekatere države tega območja. 

Z državami iz Vzhodne Evrope SR Slovenija sodeluje pred- 
vsem neenakomerno, kar je razvidno iz podatka, da je v 
lanskem letu poslala na to območje 102 strokovnjaka, vendar 
skoraj 50% v Madžarsko. To sodelovanje je v porastu, saj je 
bilo leto poprej poslanih na to območje le 33 strokovnjakov. 

Znanstveno tehnično sodelovanje SR Slovenije z državami 
v razvoju se razvija v znamenju številnih meddržavnih spora- 
zumov. SFRJ je namreč s temi državami sklenila 77 državnih 
sporazumov. V letu 1982 je SR Slovenija na to območje 
poslala 136 strokovnjakov iz naše republike. 

Sodelovanje SR Slovenije poteka še s štirimi izven evrop- 
skimi razvitimi državami in sicer na podlagi sporazuma z ZDA 
in Japonsko ter brez urejenega sporazuma z Avstralijo in 
Kanado. 

Predvsem je tu potrebno poudariti sodelovanje z Združe- 
nimi državami Amerike, ki poteka že skoraj trideset let, dočim 
sodelovanje z Japonsko še ni v celoti zaživelo. V letu 1982 je iz 
SR Slovenije odšlo na to območje 70 strokovnjakov. 

3. Kadrovanje v skupna gospodarska predstavništva 
Gospodarska zbornica Slovenije je po družbenem dogo- 

voru o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji zadol- 
žena, da za področje mednarodnih odnosov evidentira kandi- 
date za prevzem dolžnosti direktorjev in svetnikov v skupnih 
gospodarskih predstavništvih v tujini ter da daje mnenje za 
delavce iz organizacij združenega dela ter bank, ki imajo 
sedež na območju SR Slovenije in ki odhajajo na delo v 
njihove poslovne enote v tujini v skladu s samoupravnim 
sporazumom o posebnih pogojih za razporejanje strokovnih 
delavcev na delo v poslovne enote v tujini. 

Pri evidentiranju in predlaganju kandidatov za direktorje in 
svetnike v skupnih gospodarskih predstavništvih SFRJ v tu- 
jini, so poleg kriterijev in načel v družbenem dogovoru o 
uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji, upoštevani 
še posebno kriteriji iz dogovora o principih in kriterijih ka- 
drovske politike in njenem izvajanju, ki so ga sprejele gospo- 
darske zbornice republik in pokrajin v skladu z družbenim 
dogovorom o uresničevanju kadrovske politike v organih in 
organizacijah federacije. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije vsako leto v skladu z 
dogovorom z republikami in pokrajinama in izkazano zainte- 
resiranostjo razdeli mesta direktorjev in svetnikov skupnih 
gospodarskih predstavništev, ki bodo prosta v prihodnjem 
letu, upoštevajoč pri tem sorazmerno zastopanost republik in 
pokrajin, nacionalno zastopanost narodov in narodnosti kot 
tudi udeležbo republik in pokrajin v družbenem proizvodu 
gospodarstva SFRJ. 

Direktorji in svetniki so imenovani za dobo štirih let tako, da 
je potrebno stalno evidentiranje ustreznih kadrov za opravlja- 
nje teh dolžnosti. Gospodarska zbornica Slovenije vodi po- 
sebno evidenco teh kadrov. 

Glede na prej navedene kriterije razdelitve mest direktorjev 
skupnih gospodarskih predstavništev se število pripadajočih 
mest v posamezni republiki in pokrajini vsako leto spreminja. 

V letu 1980 je SR Slovenija imefa 7 delavcev na dolžnosti 
direktorjev, v letu 1981 prav tako 7 delavcev, v letu 1982 pa 6 
delavcev na dolžnosti direktorjev in 2 na dolžnosti svetnikov. 
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Glede na racionalizacijo zunanjetrgovinske mreže v skladu 
s stabilizacijskimi prizadevanji se bo število mest v tujini v 
prihodnjem letu precej zmanjšalo, zato bodo republike in 
pokrajini lahko v tem letu predlagale ustrezno manjše število 
kandidatov za opravljanje teh dolžnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije je pooblaščena, da oceni 
posamezne kadrovske rešitve za odhod na delo v poslovno 
enoto organizacije združenega dela v tujini, z obvezo, da 
predno oceni posamezno kadrovsko rešitev s stališča celovi- 
tosti osebnostnih kvalitet na podlagi zbranih podatkov o po- 
sameznem kandidatu, obravnava tudi mnenje koordinacij- 
skega odbora za kadrovska vprašanja pri predsedstvu občin- 
ske konference SZDL v kateri je sedež organizacije združe- 
nega dela, ki kandidata predlaga. 

O kadrih, ki opravljajo dela in naloge na področju medna- 
rodne menjave dela je bila opravljena krajša analiza v občini 
Ljubljana Bežigrad. Iz analize je razvidno, da organizacije 
združenega dela posvečajo premajhno pozornost kadrovanju 
na področju mednarodnih odnosov, čeprav je izpostavljena 
izvozna usmeritev gospodarstva. 

6. Uresničevanje politike odlikovanj 
SFRJ in družbenih priznanj v SR 
Sloveniji 

6.1. Uresničevanje politike odlikovanj SFRJ v 
SR Sloveniji 

Na področju odlikovanj so bili v minulih treh letih storjeni 
pomembni ukrepi za podružbljanje, izpopolnitev in napredek 
politike odlikovanj, kot posebne oblike nematerialnega na- 
grajevanja in stimuliranja delovnih ljudi in občanov, organiza- 
cij združenega dela in drugih organov in organizacij ter skup- 
nosti. 

Kvalitetne spremembe so vidne predvsem po spremembi 
zakona o odlikovanjih SFRJ, ko je bila pristojnost predlaganja 
za odlikovanja v skladu z ustavnim načelom o samoorganizi- 
ranju, prenesena iz republiških oziroma pokrajinskih izvršnih 
svetov, na pristojni organ republike oziroma avtonomne po- 
krajine, ki ga sama določi. 

Za predlaganje odlikovanj iz SR Slovenije je bila z zakonom 
o Komisiji SR Slovenije za odlikovanje v letu 1977 ustanov- 
ljena komisija, ki jo sestavljajo delegati Predsedstva SR Slo- 
venije, Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Sveta republike, članov Sveta federacije iz SR Slo- 
venije, Centralnega komiteja ZK Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije, Republiške konference Zveze socialistične mladine 
Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. 

Hkrati s prenosom pristojnosti predlaganja odlikovanj v 
republiki, je bila tudi v občinah prenesena pristojnost obrav- 
navanja in podajanja pobud za odlikovanja iz izvršnih svetov 
na skupščine občin, kjer so bile ustanovljene komisije za 
odlikovanja, v katere so delegirani najodgovornejši delovni 
ljudje in občani. Prav tako pa so bile v številnih temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela ter pri drugih organiza- 
cijah in skupnostih ustanovljene komisije za odlikovanja. 

V zadnjih treh letih je bilo v SFRJ podeljeno 88.186 odliko- 
vanj, od teh na predlog socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin 55.551. V SR Sloveniji je.bilo v tem času 
podeljenih 9.702 odlikovanj. Po predlagateljih so bila v zad- 
njih treh letih odlikovanja podeljena takole: 

Predlagatelj Skupaj 1980 1981 1982 
SFRJ* 88.686 42.196 23.069 23.421 
SR in SAP 55.551 27.992 12.503 15.056 
SR BiH 6.961 4.082 1.492 1.387 
SR Črna gora 2.399 1.028 353 1.018 
SR Hrvatska 12.296 5.815 2.622 3.859 
SR Makedonija 4.149 2.718 447 984 
SR Slovenija 9.702 5.457 1.486 2.759 
SR Srbija (brez SAP) 13.144 4.881 5.262 3.001 
SAP Kosovo 2.922 1.997 42 883 
SAP Vojvodina 3.978 2.014 799 1.165 
ZIS 733 275 296 162 
ZSZZ 2.627 2.229 91 307 
ZSLO 29.775 11.700 10.179 7.896 

V teh treh letih je bilo v SR Sloveniji odlikovanih 106 
organizacij združenega dela ter drugih organizacij in društev. 
Odlikovanih je bilo 9.583 posameznikov, med njimi jih je 13 
prejelo po dve odlikovanji. Med odlikovanimi je bilo 2.565 
žensk, kar je le 26,77%, z redi in medaljami dela je bilo 
odlikovanih 5.746 posameznikov (67,66%). Primerjava med 
posameznimi leti pa je naslednja: 

Skupaj 1980 1981 1982 
Odlikovane OZD in druge 
organizacije ter društva 
Odlikovani posamezniki 
od teh ženske 
prvič odlikovani 
ženske 
odlikovani do 30 let starosti 
podeljeni redi in 
medalje dela 

106 
9.583 
2.565 

49 
5.401 
1.490 

6.484 3.962 
2.056 1.237 

198 116 

5.746 3.541 

29 
1.453 

301 
703 
211 

17 

28 
2.729 

774 
1.819 

608 
65 

32 1.573 
Komisija SR Slovenije za odlikovanja se je ob sprotnem 

spremljanju uresničevanja politike odlikovanj ter pri usmerja- 
nju dela občinskih komisij za odlikovanja, upoštevajoč sklepe 
Presedstva SFRJ in stališča Predstava SR Slovenije prizade- 
vala, da bi politika odlikovanj postala sestavni del kadrovske 
politike, ter da bi se pri predlaganju za odlikovanja odražala 
izjemna prizadevanja za uresničevanje gospodarske stabiliza- 
cije. 

Na področju odlikovanj so doseženi pozitivni premiki, ki so 
zlasti vidni v zadnjem letu: 

- veča se število prvič odlikovanih posameznikov, manjša 
pa se število tistih, ki so bili odlikovani večkrat, 

- pri pripravi in obravnavi pobud za odlikovanja se v večini 
občin upošteva celotna aktivnost posameznikov, 

. - v posameznih občinah se v uresničevanje politike odliko- 
vanj vključujejo družbenopolitične organizacije, 

- organiziranje svečanih izročanj odlikovanj ter objavljanje 
v raznih glasilih je v nekaterih občinah vzorno, 

- sklicevanje posvetov za komisije za odlikovanja v organi- 
zacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, družbenopoli- 
tičnih organizacijah ter za kadrovske komisije, na katerih 
sodelujejo tudi predstavniki strokovne službe Komisije SR 
Slovenije za odlikovanja se je pokazalo kot splošna oblika 
sodelovanja ter način za doseganje uresničevanja družbeno 
dogovorjene politike odlikovanj. 

Poleg navedenih pozitivnih premikov so na tem področju še 
vedno problemi, ki so značilni za vsa tri leta: 

- komisije za odlikovanja pri občinskih skupščinah niso 
sestavljene tako, da bi bile v njih zastopane vse družbenopoli- 
tične organizacije ter organi družbenopolitične skupnosti. 
Tudi po izteku mandata prejšnjim komisijam v 1982. letu in ob 
imenovanju novih komisij je ta problem ostal; v novih komisi- 
jah tudi ni poskrbljeno za kontinuirano delo, saj so v nekaterih 
občinah vse člane komisije imenovali prvič, 

- neenakomerna je porazdelitev odlikovanj po posameznih 
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občinah, kar kaže na neenotno uresničevanje politike odliko- 
vanj, 

- veliko je število pobud iz posameznih kolektivov ob jubi- 
lejih, kar kaže za dejstvo, da se kadrov ne spremlja sproti, 
temveč se pobude pripravljajo kampanjsko ob raznih jubile- 
jih, 

- premalo je pobud za odlikovanje mladih delavcev, racio- 
nalizatorjev in izumiteljev, kmetov, delavcev na začasnem 
delu v tujini, 

- redke so pobude za odlikovanje za izjemno delo, uspehe 
in hrabra dejanja, 

- visok je odstotek pobud za odlikovanja posmeznikov iz 
družbenih dejavnosti v primerjavi s pobudami iz gospodar- 
skih dejavnosti, 

- število pobud za odlikovanja upokojencev je sorazmerno 
visoko, 

- neustrezno je podajanje pobud za odlikovanje žensk 
glede na njihov prispevek pri razvoju in napredku naše socia- 
listične samoupravne družbe. 

Za odpravo naštetih problemov je nujno, da se pri uresniče- 
vanju politike odlikovanj SFRJ v SR Sloveniji pri podaji pobud 
za odlikovanja upoštevajo predvsem sedanja družbena priza- 
devanja za stabilizacijo gospodarskih gibanj ter utrjevanje in 
razvijanje socialističnih samoupravnih odnosov, zato je 
nujno, da se z odlikovanji vzpodbuja izjemne uspehe in de- 
lovne rezultate zlasti na teh področjih. Doseči moramo, da 
bodo za odlikovanje predlagani mladi delavci, strokovnjaki, 
inovatorji in racionalizatorji, ki izstopajo z zaslugami v vseh 
vejah neposredne proizvodnje in v drugih družbenih dejavno- 
stih, prav tako je pri predlaganju za odlikovanje treba upošte- 
vati tiste posameznike, ki so opravili izredna, družbeno ko- 
ristna dela, posebne delovne in druge uspehe, dosežene v 
krajšem časovnem obdobju. 

Doseči je treba, da se bo odpravilo avtomatično predlaga- 
nje za odlikovanje po poteku z dogovorom določenega roka, 
prav tako pa je nujno, da se pobude za odlikovanja oblikujejo 
za delovne in druge dosežke posameznikov in ne zgolj ob 
posameznih jubilejih. Prekiniti je treba z dosedanjo prakso, 
da se v delovnih in drugih organizacijah pripravlja veliko 
število pobud kampanjsko, ob raznih jubilejih, namesto, da bi 
spremljanje kadrov, ki posebej izstopajo s svojimi delovnimi 
in drugimi rezultati, postala tekoča naloga vseh subjektov 
zadolženih za uresničevanje družbeno dogovorjene kadrov- 
ske politike. 

Poskrbeti je treba, da bo porazdelitev odlikovanj po posa- 
meznih občinah enakomernejša ter doseči, da bo odstotek 
predlaganih žensk enakomeren prispevku, ki ga imajo pri 
razvoju in napredku naše socialistične samoupravne družbe. 

Kritičen izbor pri predlaganju za odlikovanje bo dosežen s 
široko verificiranimi predlogi, z vključevanjem samoupravnih 
organov, družbenopolitičnih in drugih organizacij v krajevnih 
skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, temeljnih in dru- 
gih organizacijah združenega dela ter samoupravnih in- 
teresnih skupnostih. 

Komisije za odlikovanja naj pri obravnavi pobud kritično 
proučijo upravičenost pobud, prav tako pa naj pri mnenju o 
vrstah in stopnjah odlikovanj upoštevajo postopnost, tako pri 
prvem, kot pri naslednjih odlikovanjih. Nujno je, da se ima pri 
obravnavi pobud v vidu tudi delovna ali druga organizacija, iz 
katere izhaja pobuda, tako glede števila zaposlenih ali števila 
članov, kot glede rezultatov, ki jih dosega. 

6.2. Družbena priznanja 
Pri uvajanju in realizaciji stimulativnih sistemov v naši sa- 

moupravni socialistični družbi ne moremo mimo sistemov 
podeljevanja družbenih priznanj, ki se podeljujejo za uspehe 
delovnih ljudi in občanov na različnih področjih dejavnosti, ki 
pomenijo pomemben prispevek k izgradnji samoupravne so- 
cialistične družbe. To delo je vedno težavno in tvegano ter 
zahtevno in odgovorno, saj prejemniki ali pričakovalci takšnih 
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družbenih priznanj različno vrednotijo in ocenjujejo podelitev 
in sistem podeljevanja. 

Pri stimuliranju in nagrajevanju delovnih ljudi in občanov se 
mora naša družba posluževati tudi takšnega načina priznanj 
in pohval delovnim ljudem, saj pomeni delovnemu človeku in 
občanu podelitev priznanja, priznanje in zaupanje za požrtvo- 
valnost, družbenopolitično, strokovno, poklicno ali nepo- 
klicno delo ali pa tudi izraz spoštovanja njegove vloge in 
zaslug pri izgradnji samoupravne socialistične družbe. 

Iz poročil republiških udeležencev ni razvidno koliko druž- 
benih priznanj je bilo podeljenih na nivoju republike (v ob- 
dobju 1980-1982). V republiki se ne vodi enotna evidenca o 
družbenih priznanjih. 

V občinah podeljujejo družbena priznanja in nagrade. Ob- 
činska družbena priznanja se podeljujejo na osnovi občinskih 
odlokov na javni razpis, po posebnem pravilniku o postopku 
in merilih podeljevanja za dosežene pomembne uspehe de- 
lovnih ljudi, občanov in organizacij. 

Občinske skupščine podeljujejo domicilne listine partizan- 
skim enotam in imenujejo častne občane. 

V posameznih poročilih o izvajanju občinskih družbenih 
dogovorov so za obdobje 1980-1982 navedeni podatki o po- 
deljenih priznanjih, vendar so ti podatki prikazani na različne 
načine. 

Poleg teh podeljujejo v občinah priznanja za dosežene 
rezultate na različnih področjih: družbenopolitičnem, kultur- 
nem, vzgojnoizobraževalnem, inovatorskem, publicističnem 
in propagandnem, športnem in drugih. Poleg teh priznanj 
podeljujejo v organizacijah združenega dela tudi interna priz- 
nanja. 

Vsi udeleženci občinskih družbenih dogovorov o uresniče- 
vanju kadrovske politike še nimajo ustanovljenih komisij za 
odlikovanja in družbena priznanja. V organizacijah združe- 
nega dela so komisije, ki pripravljajo pobude za odlikovanja 
SFRJ in družbena priznanja skupne. Na nivoju občine so ali 
skupne ali posebne. V občinskih poročilih ocenjujejo, da je 
aktivnost teh komisij večja za občinska družbena priznanja 
kot za odlikovanja SFRJ. 

Za preseganje slabosti, ki se pojavljajo pri podeljevanju 
družbenih priznanj, je potrebno poleg vseh družbenopolitič- 
nih dejavnikov še v večji meri angažirati komisije za odlikova- 
nja in družbena priznanja v organizacijah združenega dela in 
doseči pri uresničevanju in podružbljanju politike družbenih 
priznanj sodelovanje vseh subjektivnih dejavnikov tako v or- 
ganizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, v občin- 
skih skupščinah in tudi v republiki. 

7. Uresničevanje kadrovske politike pri 
udeležencih, katerih področja in 
konkretne naloge niso posebej 
opredeljene v republiškem družbenem 
dogovoru 

Udeleženci republiškega družbenega dogovora, katerih po- 
dročja in konkretne naloge niso posebej opredeljene v repu- 
bliškem družbenem dogovoru, imajo v svojih samoupravnih 
splošnih aktih konkretizirane s tem dogovorom in njihovimi 
spremembami in dopolnitvami opredeljene smotre, načela in 
naloge, za katere se zavzemajo pri uresničevanju kadrovske 
politike na svojih področjih dejavnosti. 

V obdobju zaobseženem v tem poročilu so bile posebne 
aktivnosti v pripravah na volitve v letu 1982. Številčni in 
strukturni podatki o delegatih so znova potrdili vrednost in 
potrebnost stalnih kadrovskih priprav na volitve. Ob volitvah 
so bili dopolnjeni volilni pravilniki z vsebino Titove pobude o 
kolektivnem delu in odgovornosti. Udeleženci navajajo, da so 
bile v postopku evidentiranja, kandidiranja in izvolitve v sa- 
moupravne organe, v večji meri kot poprej, izvajana v republi- 
škem družbenem dogovoru opredeljena načela in merila ka- 
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drovanja ter stališča in sklepi kongresov družbenopolitičnih 
organizacij. 

Pomembne aktivnosti so bile opravljene v predkongresnih 
pripravah v družbenopolitičnih organizacijah in programskih 
konferencah SZDL, v katerih je bila ponovno poudarjena 
razredna usmerjenost kadrovske politike, doslednost pri nje- 
nem podružbljanju in demokratizaciji in nujnost uresničeva- 
nja kadrovske politike kot sestavine družbenoekonomskega 
razvoja. Družbenopolitične organizacije so v svojih dokumen- 
tih opredelile konkretne naloge in aktivnosti za doslednejše 
uresničevanje družbenega dogovora o kadrovski politiki ter v 
njem opredeljenih načel, smotrov, meril in nalog. 

7.1. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Telesno kulturni skupnosti Slovenije 

V letih 1981 in 1982 se je Telesno kulturna skupnost v 
skladu z zakonom o svobodni menjavi dela na področju 
telesne kulture na novo organizirala. V tem času so bile 
opravljene številne naloge v zvezi z evidentiranjem kandida- 
tov za najodgovornejše funkcije v telesni kulturi na ravni 
republike. 

Skupščina telesnokulturne skupnosti Slovenije je v letu 
1981 sprejela poseben samoupravni sporazum o uresničeva- 
nju in izvajanju kadrovske politike na področju telesne kulture 
v SR Sloveniji, katerega udeleženke so telesnokulturne skup- 
nosti občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Sa- 
moupravni sporazum je oblikovan na podlagi republiškega 
družbenega dogovora in zavezuje občinske telesnokulturne 
skupnosti, da pripravijo sporazume za svoja območja. 

Stalna naloga odbora za samoupravno organiziranost ter 
kadrovske in statutarne zadeve je stalno evidentiranje kandi- 
datov za najodgovornejše naloge v telesni kulturi in obenem 
preverjanje aktivnosti funkcionarjev in delavcev, ki delajo v 
telesni kulturi. 

Odbor za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka vsako leto, 
na podlagi razpisa, podeljuje Bloudkove nagrade in plakete 
kot družbena priznanja posameznikom in organizacijam za 
organizacijsko in strokovno delo na področju telesne kulture 
ter za tekmovalne dosežke. 

7.2. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Kulturni skupnosti Slovenije 

Samoupravnemu sporazumevanju in dogovarjanju, tudi na 
področju kadrovske politike, je utrl pot zakon o svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, ki je omogočil 
kulturnim delavcem v temeljnih organizacijah in skupnostih, 
društvih in samostojnim kulturnim delavcem enakopravnejše 
zastopstvo v skupščini kulturne skupnosti Slovenije. Načela 
in merila kadrovanja so bila izvajana v postopkih kadrovanja v 
organe Kulturne skupnosti Slovenije. 

V izdelane planske dokumente je vnešen tudi kadrovski 
vidik. Načrti so osnova za pridobivanje kulturnih delavcev, 
njihovo usposabljanje in izpopolnjevanje. Ob izdelavi planov 
so ugotavljali neizdelanost in neusklajenost metodologij ka- 
drovskega planiranja, saj je glede na specifiko planiranja 
kadrov v kulturi in umetnosti to še posebej težavno. Zato bo 
potrebno izdelati uporabno metodologijo planiranja kadrov 
na področju kulture. 

Zaradi majhnosti in omejitvenih ukrepov na področju zapo- 
slovanja in pogodbenega dela so kulturne inštitucije v situa- 
ciji, ki onemogoča nemoteno izvajanje programov. 

Kulturna skupnost sodeluje s Posebno izobraževalno skup- 
nostjo za kulturo, v kateri usklajuje potrebe po delavcih s 
prilivom iz šol. 

Štipendiranje delavcev za potrebe kulturnih organizacij 
združenega dela poteka prek svobodne menjave dela. 

Družbena priznanja se podeljujejo za vsa področja umetno- 
sti in kulture. V SR Sloveniji je 25 vrst republiških nagrad 
kulturnim delavcem, ki jih podeljujejo družbenopolitične or- 

ganizacije, društva, zveze ali posamezne organizacije združe- 
nega dela. Podeljevanje vseh nagrad je normativno urejeno s 
pravilniki, Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega 
sklada ureja zakon o Prešernovi nagradi, po katerem deluje 
Prešernov sklad pri Kulturni skupnosti Slovenije. 

7. 3. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Skupnosti socialnega varstva 
.Slovenije 

Pri uresničevanju kadrovske politike so za Skupnost social- 
nega varstva Slovenije pomembne zlasti določbe njenega 
temeljnega planskega dokumenta, to je samoupravnega spo- 
razuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varno- 
sti v obdobju 1981-1985. Ta sporazum opredeljuje naloge 
socialne politike in hkrati tudi socialno varnost delavcev, ki je 
podlaga za izvajanje uspešne kadrovske politike. Dobro za- 
stavljena politika socialnega varstva mora spodbujati interes 
delavcev za boljše delo in prispevati k ustvarjanju možnosti za 
produktivno delo, s katerim delovni ljudje sebi in svoji družini 
zagotavljajo socialno varnost. 

V okviru skupnih izhodišč za zagotavljanje socialne varno- 
sti je dogovorjeno prizadevanje za krepitev dejavnosti, ki 
prispevajo k izboljševanju pogojev dela in da se pri določanju 
osnov in meril za nadomestila osebnega dohodka in družbene 
pomoči spoštuje načelo, da prejemki iz tega naslova nikogar 
ne morejo postaviti v boljši položaj, kot bi ga imel, če bi delal. 

Pri uresničevanju kadrovske politike je zlasti pomembno 
prizadevanje za izenačevanje razvojnih možnosti za vse 
otroke in mladostnike za vstop v življenje in delo. To je ena 
glavnih prednostnih nalog na področju socialnega varstva. 
Skupnosti s področja socialnega varstva to dosegajo z zago- 
tavljanjem organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok in 
z vzgojnimi programi tudi za tiste predšolske otroke, ki sicer 
niso vključeni v vzgojnovarstvene organizacije, s povečanjem 
zajetja teh otrok v celoletni program male šole ter s preusmer- 
janjem denarnih pomoči v neposredne oblike pomoči (kritje 
stroškov varstva in prehrane v vzgojnovarstvenih organizaci- 
jah in osnovnih šolah, prizadevanja za organiziranje prehrane 
na srednji, višji in visoki stopnji šolanja in namenjanje dela 
sredstev, ki se zbirajo za štipendije, za ta namen, usposablja- 
nje invalidov ipd.). 

V skupnosti socialnega varstva Slovenije je dogovorjeno, 
da se bo zagotavljala socialna varnost z družbeno pomočjo le 
tistim posameznikom in družinam, ki si je sami s svojim delom 
in prizadevanji niso sposobni zagotoviti. Da bi se to vprašanji 
uredilo čim bolj smotrno, se v občinah uvaja enotna skupna 
evidenca prejemenikov socialnovarstvenih pomoči, priprav- 
ljena pa sta osnutka dveh sporazumov, ki bosta v celoti 
urejala področje socialnovarstvenih pomoči in prispevke za- 
vezancev k socialnovarstvenim storitvam. Z obema sporazu- 
moma bodo poenoteni postopki za uveljavljanje socialnovar- 
stvenih pravic in tudi določene skupne osnove in merila za 
različne vrste pomoči v socialnem skrbstvu, otroškem varstvu, 
pri štipendiranju, zaposlovanju, pokojninsko-invalidskem za- 
varovanju, zdravstvu, izobraževanju in stanovanjskem gospo- 
darstvu. Pri uresničevanju določb teh sporazumov imajo ka- 
drovske službe pomembno nalogo. Le-te naj bi s pomočjo 
obravnave v osnovnih organizacijah sindikatov pripravile 
mnenje o socialnih razmerah svojega delavca. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da se organizacije združenega 
dela omejujejo le na dajanje podatkov o dohodkih, ne ugotav- 
ljajo in ne navajajo pa npr. vzrokov za delavčev nizek osebni 
dohodek, za nerešeno stanovanjsko vprašanje in ne odgovar- 
jajo na vrsto odprtih vprašanj s področja družbenega stan- 
darda. Dogaja se celo, da zavestno izpuščajo določen del 
dohodka (npr. iz dela prek polnega delovnega časa) z uteme- 
ljitvijo, da bi potem lahko izgubili pravico do socialnovar- 
stvene pomoči. Tako ravnanje v celoti nasprotuje osnovnemu 
načelu socialne politike, po katerem naj bi tudi ssocialnovar- 
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stvenimi pomočmi spodbujali k boljšemu delu. 
Skupni organi in skupščina Skupnosti socialnega varstva 

Slovenije so sodelovali v preteklih letih tudi pri naslednjih 
nalogah s področja kadrovske politike: 

- pri uresničevanju delegatskega sistema, 
- v procesu evidentiranja kandidatov za različne delegat- 

ske naloge, 
- pri podelitvi družbenih priznanj za uspešno delo v social- 

nem varstvu in spodbudo za naprej, 
- pri sprejemanju stališč in usmeritev politike zaposlova- 

nja, 
- pri pripravi osnov in meril za dodeljevanje solidarnostnih 

stanovanj in za delno nadomeščanje stanarin, 
- pri sprejemanju stališč o spornih razmerjih pri uporabi 

solidarnostnih stanovanj mladih družin, 
- pri pripravi osnov in meril za dodeljevanje štipendij iz 

združenih sredstev in za razliko h kadrovskim štipendijam, pa 
tudi obravnavali, pripravljali in sodelovali še pri drugih po- 
membnih nalogah. 

7.4. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je or- 
ganizirana kot enotna samoupravna interesna skupnost za 
območje republike, zato so v njenih samoupravnih organih 
zastopani zavarovanci in upokojenci iz vseh regij. V obdobju 
pred volitvami so potekale široke aktivnosti evidentiranja 
možnih kandidatov. Na podlagi usklajevanja predlogov so bili 
evidentirani možni kandidati za opravljanje vodilnih funkcij v 
enotah skupnosti v občinah in kandidati za predsednika skup- 
ščine in predsednika ter člane drugih samoupravnih organov 
skupnosti in enot skupnosti. Skupnost je kot ustanoviteljica 
sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji v 
skladu z družbenimi usmeritvami na področju uresničevanja 
kadrovske politike vodila tudi postopke za izvolitev sodnikov 
tega sodišča. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 
svojo dejavnostjo uresničuje smotre in načela kadrovske poli- 
tike predvsem v naslednjih smereh: 

- delavci v skupnosti uveljavljajo pravico do pokojnine in 
druge pravice iz pokojninskega zavarovanja ter s tem spro- 
stijo dela in naloge za zaposlitev drugih delavcev. Na ta način 
je omogočena menjava generacij delavcev ob zagotovitvi 
socialne varnosti delavcem, ki zaradi starosti ali izgube de- 
lovne zmožnosti ne morejo več sodelovati v združenem delu, 

- delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo v skladu 
z zakonom o združenem delu in drugimi zakoni uveljavljajo 
pravico do razporeditve k ustreznim delom in nalogam in 
pravice do poklicne rehabilitacije v organizaciji združenega 
dela ali skupnosti, v kateri so postali delovni invalidi. Skup- 
nost pa pri tem opravlja vrsto nalog kot so: ugotovitev invali- 
dnosti in rešitev drugih strokovnih vprašanj v zvezi z uresniče- 
vanjem pravic iz invalidskega zavarovanja ter zagotavlja 
ustrezna denarna nadomestila delovnim invalidom. Skupnost 
podpira tudi organizacije združenega dela, ki zaposlujejo 
delovne invalide in sofinancira raziskovalno dejavnost na 
področju prevencije invalidnosti, 

- skupnost zbira za potrebe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja podatke o zaposlovanju in osebnih dohodkih 
vseh delavcev na območju SR Slovenije. S svojo tehnično 
opremo in kadri predstavlja enega od pomembnejših nosilcev 
informacijskega sistema o delavcih v združenem delu in o 
njihovi socialni varnosti. 

Za uresničevanje kadrovske politike v SR Sloveniji je po- 
membna tudi dejavnost skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja na področjih upokojevanja in zagotavlja- 
nja pravic delovnim invalidom s preostalo delovno zmož- 

nostjo. Število uživalcev pokojnin se posebno v zadnjih letih 
povečuje, saj uveljavljajo pravice že tisti zavarovanci, ki so se 
zaposlili po vojni. Poprečna petletna stopnja rasti upokojen- 
cev v obdobju 1978-1982 je znašala 3,3% medtem, ko so se 
povečanja po posameznih letih gibala od 2,7% do 3,9%. 
Poprečna stopnja rasti uživalcev invalidskih pokojnin v nave- 
denem obdobju je bila 3%. Kljub boljšim delovnim pogojem, 
ukrepom varstva pri delu in boljšem zdravstvenem varstvu se 
število invalidskih upokojencev povečuje, v primerjavi z letom 
1981 se je v letu 1982 povečalo število uživalcev teh pokojnin 
za 4,7%. Povečevalo se je tudi število uživalcev družinskih 
pokojnin. Stopnja porasta teh pokojnin je znašala v letu 1982 
3,6% v primerjavi s preteklim letom (v preteklem petletnem 
obdobju se je povečevalo število za 2,9%). 

Iz leta v leto se veča število delavcev, ki uveljavljajo pravico 
do pokojnine. Za SR Slovenijo je pri tem značilna hitrejša rast 
števila starostnin upokojencev kot števila invalidskih ter dru- 
žinskih uživalcev. Medtem, ko je v ostalih republikah in pokra- 
jinah število invalidskih upokojencev večje od števila starost- 
nih upokojencev, je v Sloveniji starostnih upokojencev toliko 
kot invalidskih in družinskih upokojencev skupaj. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja zago- 
tavlja delovnim invalidom z zmanjšano delovno zmožnostjo 
pravico do oskrbnine, začasnega nadomestila, nadomestila s 
skrajšanim delovnim časom in nadomestila osebnega do- 
hodka na podlagi razporeditve k ustreznim delom in nalogam. 

V gibanju števila uživalcev pravic na podlagi preostale de- 
lovne zmožnosti sta opazni dve značilni skupini. Iz leta v leto 
se zmanjšuje število prejemnikov oskrbnine in sicer s po- 
prečno letno stopnjo 8,5% letno. Prav tako upada število 
nezaposlenih delovnih invalidov, ki imajo pravico do zača- 
snega nadomestila s poprečno letno stopnjo 5,6%. 

Število uživalcev ostalih dveh vrst nadomestil se povečuje s 
sorazmerno visokimi stopnjami, s čimer se potrjuje težnja, da 
je vedno več delovnih invalidov zaposlenih in aktivno vključe- 
nih v življenje. S poprečno letno stopnjo 12,1% (1978-1982) 
se povečujejo uživalci nadomestila osebnega dohodka zaradi 
skrajšanega delovnega časa, medtem, ko znaša stopnja pove- 
čevanja pri uživalcih nadomestila zaradi manjšega osebnega 
dohodka 8,1%. 

V predhodnem postopku pred oceno na invalidski komisiji 
so tudi v preteklem letu izstopale težave pri ugotavljanju 
možnosti za primerno drugo delo, na katerem bi invalid v 
skladu s svojo invalidnostjo in preostalo delovno zmožnosojo 
lahko delal. 

Vsekakor je moč ugotoviti, da organizacije v celoti še niso 
sposobne poiskati možnosti za drugo delo glede na splošno 
oceno preostale delovne zmožnosti, niti z vidika ustreznih 
strokovnih kadrov, niti z vidika dejanskih možnosti, pač v • 
odvisnosti od značaja in tehnološke razvitosti posameznih 
panog gospodarstva. Dejstvo je, da združeno delo še ni (se- 
veda ob sodelovanju pristojnih dejavnikov) v celoti prevzelo 
svoje vloge, ki jo ima po zakonu o združenem delu na po- 
dročju prevencije invalidnosti, zboljšanja in humanizacije 
dela, zlasti pa pri iskanju možnosti in dejanskem zagotavlja- 
nju primernih zaposlitev invalidom. Še posebno ni zaslediti 
povezovanja na tem področju med organizacijami združe- 
nega dela. 

V zadnjem letu je prišlo do ustanovitve še 2 invalidskih 
delavnic in to v Murski Soboti in Brežicah, v ustanavljanju pa 
je še ena v Ljubljani predvsem za usposabljanje in zaposlitev 
invalidnih oseb, obolelih za živčno mišičnimi obolenji. Tako 
imamo v Sloveniji 10 invalidskih delavnic, kjer je od 40% - 
60% zaposlenih in na usposabljanju predvsem lažjih invali- 
dnih oseb iz vrst delovnih invalidov, invalidnih otrok in invali- 
dnih oseb po ZUZIO. 

Vse prepočasi tečejo procesi v združenem delu za ustvarja- 
nje možnosti za prezaposlitev invalidov tako v okviru zdru- 
žene organizacije, kot med organizacijami v okviru občine ali 
regije. Dosežena pa je precejšnja aktivnost na tem področju in 
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tudi za razreševanje širše problematike invalidskega.varstva. 
Invalidske komisije so v letu 1982 opravile 23.081 pregledov 

in se je število pregledov v primerjavi z letom 1981 zvišalo za 
2.010 ali 9,5 %. V primerjavi z letom 1973 pa je bilo v 1982. letu 
7.562 ali 48,73% več pregledov. Na tisoč aktivnih zavarovan- 
cev so opravile v letu 1982 25,81% pregledov. Od skupnega 
števila vseh pregledov, je pregledov zaradi ocene invalidnosti 
in neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti v letu 1982 
62,63%, zaradi ocene telesne okvare 11,75% in ostalih pregle- 
dov 25,62% (ostali pregledi: zaradi ocene neogibne potrebe 
stalne pomoči in postrežbe drugega, ocene nezmožnosti za 
pridobivanje v zvezi s pravico do družinske pokojnine, vzroka 
invalidnosti, telesnih okvar ali smrti, ocenjevanja delazmož- 
nosti po mednarodnih sporazumih). Število pregledov zaradi 
ocene invalidnosti in neposredne nevarnosti za nastanek in- 
validnosti iz leta v leto raste. 

Najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij je bolezen. 
Tej sledijo poškodbe izven dela, nato nesreče pri delu, naj- 
manj pa je poklicnih bolezni. V letu 1982 je bolezen vzrok 
invalidnosti v 8.091 ali 87,97% primerih, poškodba izven dela 
v 524 ali 5,70%, nesreča pri delu v 479 ali 5,21% in poklicna 
bolezen v 103 ali 1,12% primerih. 

7. 5. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Zdravstveni skupnosti Slovenije 

Po usmeritvah iz zakona o zdravstvenem varstvu in družbe- 
nega dogovora o uresničevanju kadrovske politike v SR Slo- 
veniji so uporabniki in izvajalci na področju zdravstvenega 
varstva organizirani v občinskih zdravstvenih skupnostih na 
območju SR Slovenije sprejeli samoupravni sporazum o 
skupnih podlagah kadrovske politike na področju zdravstva v 
SR Sloveniji. S tem sporazumom so udeleženci določili na- 
loge in medsebojne obveznosti pri oblikovanju in uresničeva- 
nju kadrovske politike na področju zdravstva. Iztočnice so 
predvsem potrebe in interesi delovnih ljudi in občanov po 
zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih delavcev za 
učinkovito zdravstveno varstvo, nadalje dohodkovna sposob- 
nost združenega dela kot celote, dosežena raven razvoja 
zdravstvenega varstva ter potrebe po razporeditvi delavcev na 
območjih in področjih v zdravstvenem varstvu. 

S samoupravnim sporazumom so podane skupne podlage 
in usmeritve za kadrovsko načrtovanje v zdravstvenih organi- 
zacijah združenega dela in v zdravstvenih skupnostih. Po- 
udarjena je obveznost sprejema kadrovskih načrtov posebej v 
zdravstvenih organizacijah, izpostavljeno je izobraževanje in 
izpopolnjevanje ob delu in iz dela. Prav tako so v sporazumu 
podane usmeritve za urejanje štipendiranja, zaposlovanja in 
pripravništva ter delovanje kadrovskih služb v zdravstvenih 
organizacijah združenega dela. 

V skladu s svojimi pristojnostmi je Zdravstvena skupnost 
Slovenije obravnavala analizo uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o kadrovski politiki, ki jo je pripravila skupna 
strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti zdrav- 
stva in socialnega varstva Slovenije. Iz odgovorov, ki so jih na 
poseben vprašalnik dostavile zdravstvene organizacije, je ra- 
zvidno, da le približno polovica vseh zdravstvenih organizacij 
navaja, da so njihovi kadrovski načrti usklajeni z zahtevami v 
samoupravnem sporazumu. Manj kot polovica zdravstvenih 
organizacij naj bi svoje kadrovske načrte uskladile v zdrav* 
stvenih skupnostih, kar pomeni, da je večina kadrovskih dđ® 
kumentov zdravstvenih organizacij pravzaprav le skupek želja 
ne pa samoupravno potrjene usmeritve na podlagi dohodkov- 
nih sposobnosti združenega dela. 

Posebej je zaskrbljujoče, da skoraj ni mogoče govoriti o 
medsebojni kadrovski pomoči med zdravstvenimi organizaci- 
jami, o čemer sporazum izrecno govori in vsebuje ustrezne 
skupne podlage za razreševanje teh problemov. Iz podatkov 
zdravstvenih organizacij v SR Sloveniji je razvidno, da nekaj 
manj kot dve tretjini zdravstvenih organizacij ne razvija tega 
sodelovanja. 

Pomembne so ugotovitve na področju zaposlovanja zdrav- 
stvenih delavcev. Ustrezno s sedanjimi planskimi dokumenti 
na področju zdravstvenega varstva, ki predvidevajo prestruk- 
turiranje zdravstvenih dejavnosti, med katerimi je posebej v 
ospredju krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti, se je gi- 
balo tudi zaposlovanje. V zdravstvenih domovih se je število 
zaposlenih zdravnikov, ki je v letu 1980 znašalo 1388, v letu 
1981 povečalo na 1487 ali za 7,1%. V istem času se je v 
bolnišnicah število zaposlenih zdravnikov povečalo le za 
1,5%. 

Na podlagi teh podatkov lahko trdimo, da se nekateri najpo- 
membnejši cilji na področju kadrovske politike v zdravstvu, ki 
so hkrati tudi del preobrazbe celotnega zdravstvenega var- 
stva, postopoma uresničujejo. 

Skladno s svojimi pristojnostmi in družbenimi usmeritvami 
je Zdravstvena skupnost Slovenije sodelovala tudi pri preo- 
brazbi vzgoje in izobraževanja na področju zdravstva. V javni 
razpravi ob predlogih programskih zasnov za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov na področju zdravstva je 
posebej opozorila na razdrobljenost in premajhno medse- 
bojno povezovanje programov za pridobitev izobrazbe. Upo- 
števaje čedalje večjo družbeno potrebo po interdisciplinar- 
nem povezovanju in sodelovanju na vseh področjih združe- 
nega dela je Zdravstvena skupnost Slovenije izrecno izposta- 
vila oblikovanje skupnih programskih zasnov, ki naj bi jih 
skupaj z Izobraževalno skupnostjo za zdravstveno usmeritev 
sprejemalo več posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Na področju problematike poklicnega usmerjanja je Zdrav- 
stvena skupnost Slovenije že ob koncu lanskega šolskega leta 
opozarjala na razkorak med vpisom na večino šol za zdrav- 
stveno usmeritev in med potrebami zdravstvenega varstva. 
Preverjanje potreb zdravstvenih organizacij po kadrih ni te- 
meljilo na usklajenih kadrovskih načrtih. Analiza o uresniče- 
vanju samoupravnega sporazuma o kadrovski politiki je temu 
pritrdila in opozorila še na slabosti pri razpisovanju speciali- 
zacij. Plane specializacij imajo vse bolnišnične zdravstvene 
organizacije in večina zdravstvenih organizacij iz osnovne 
zdravstvene dejavnosti, vendar je treba ugotoviti, da je na 
območju republike v letu 81 odobrena specializacija 95 zdrav- 
nikom, medtem ko zdravstvene organizacije predvidevajo v 
letu 1985 zaposlitev le 44 specialistov. 

Delež študentov medicine, ki prejemajo štipendije v letu 
1982 je naslednji: V 1. letniku je 35,7%, študentov navedlo, da 
prejemajo štipendijo, v 5. letniku 56,7%, med pripravniki pa je 
47,9% izjavilo, da so za časa študija prejemali štipendijo. Te 
številke izpričujejo, da je področje štipendiranja premalo upo- 
rabljeno kot inštrument poklicnega usmerjanja, kar še pose- 
bej velja za kadrovske štipendije iz zdravstvenih organizacij 
združenega dela. Nekaj več kot 40% študentov medicine 
navaja, da so jih preživljali oziroma jih preživljajo zgolj starši, 
še nadaljnjih 40% navaja, da jih pretežno preživljajo starši in 
vse skupaj ponovno opozarja na znane ugotovitve, da socialni 
status staršev poleg drugih dejavnikov še vedno preveč pogo- 
juje študij na medicinski fakulteti. 

Zdravstvena skupnost Slovenije se je precej angažirala tudi 
pri obravnavanju dopolnitev družbenega dogovora o štipen- 
dijski politiki v SR Sloveniji. Že v začetni fazi je v zboru 
podpisnikov družbenega dogovora podprla pobudo za delno 
regresiranje družbene prehrane študentov in učencev v 
usmerjenem izobraževanju. Pri tem je ugotovila nekatere so- 
cialnomedicinske pokazatelje, ki že nekaj let izpričujejo, da se 
prehranjenost šolajoče se populacije poslabšuje. 

Zdravstvena skupnost Slovenije se je vključila tudi v proble- 
matiko izdelave nomenklature in opisov poklicev na področju 
zdravstvenega varstva. Delegati so se zlasti zavzemali za izvir- 
nost pri oblikovanju strokovnih nazivov, pri čemer so opozar- 
jali, da je tehnizacija zdravstvenega varstva tudi na tem po- 
dročju ravno tako neustrezna kot na primer na področju 
medsebojnih odnosov med uporabniki oziroma bolniki in 
zdravstvenimi delavci. 
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Pri obravnavi osnutka resolucije o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1983, je skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije opozorila, na problem zaposlovanja pri- 
pravnikov oziroma zdravstvenih delavcev nasploh. Ob real- 
nem zaostajanju sredstev za zdravstveno varstvo v primerjavi 
z ustvarjenim dohodkom je ugotovila, da je vse manj možnosti 
za zaposlovanje novih delavcev v zdravstvenih organizacijah 
združenega dela. Poleg restriktivnega odnosa do skupne po- 
rabe povzročajo težave tudi primanjkljaji v zdravstvenih skup- 
nostih. Skupščina je posebej opozorila, da mora postati načr- 
tovanje kadrov sestavina vseh planskih dokumentov na po- 
dročju zdravstvenih organizacij in skpnosti. Ob tem je po- 
trebno ponovno proučiti ustreznost mreže šol srednjega 
usmerjenega izobraževanja za potrebe zdravstva kot tudi 
umestnost števila na novo vpisanih študentov na medicinski 
fakulteti. 

Spričo razmer pri zaposlovanju pripravnikov (na področju 
ljubljanske medobčinske zdravstvene skupnosti letno na pri- 
mer diplomira 65-75 zdravnikov, kar nekajkrat prekaša število 
sprejemanja pripravnikov, ki so ga sporočile zdravstvene or- 
ganizacije tega območja) so delegati zavezali zdravstvene 
organizacije in skupnosti, da pri sprejemanju samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela posebno pozornost 
namenijo zaposlovanju zdravnikov-pripravnikov. Priporočili 
so, da vsaka zdravstvena organizacija v osnovni zdravstveni 
dejavnosti zagotovi, da bo zaposlila enega zdravnika priprav- 
nika na približno 12 do 15 že zaposlenih zdravnikov. Sredstva 
za zaposlitev pripravnikov naj zagotovijo občinske zdrav- 
stvene skupnosti. 

7.6. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Zvezi stanovanjskih skupnosti 
Slovenije 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu je na novo opredelil 
samoupravno organiziranost stanovanjskih skupnosti in 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Postopek prilagodi- 
tve samoupravne organiziranosti zakona je na ravni stano- 
vanjskih skupnosti in Zveze stanovanjskih skupnosti zaklju- 
čen, pomembno vodilo v tem dogovarjanju pa so bile pred- 
vsem ugotovitve in usmeritve Sveta za družbenopolitični si- 
stem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije 
o načinu oblikovanja samoupravnih organov in metod dela 
samoupravnih interesnih skupnosti, kasneje razdelana tudi v 
skupnih usmeritvah Predsedstva republiške konference SZDL 
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 

Naštete usmeritve, upoštevane v samoupravni preobrazbi 
stanovanjskih skupnosti in Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije, vsebujejo tudi načelo doslednejšega uresničevanja 
kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti, kot enega te- 
meljnih načel uresničevanja kadrovske politike. 

Dosedanje izvršilne odbore na ravni stanovanjskih skupno- 
sti in Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije so nadomestili 
številnejši skupni organi, odbori in komisije, ki pa v skupščin- 
skem sistemu nastopajo le kot predlagatelji zadev, omogo- 
čajo pa neposredno vključitev večjega števila delavcev v delo 
stanovanjskih skupnosti in Zvezo stanovanjskih skupnosti 
Slovenije. 

V skupščinah stanovanjskih skupnosti občin je uresničeno 
načelo deprofesionalizacije funkcij. Zaradi specifičnih potreb 
pri uresničevanju skupnih nalog, ki jih stanovanjske skupno- 
sti opravljajo na ravni Zveze stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije, pa je funkcija predsednika skupščine profesionalna, 
skladno z družbenimi usmeritvami in stališči. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 opredeljuje 
skrb za razreševanje stanovanjskih potreb kadrov na manj 
razvitih območjih kot skupno obvezo vseh stanovanjskih 
skupnosti v SR Sloveniji, za kar se tudi od leta 1981 dalje 
namensko združujejo sredstva po stopnji 0,292% na BOD iz 

čistega dohodka kot nepovratna sredstva vzajemnosti. Te- 
meljne banke v sestavu Ljubljanske banke Združene banke, 
so se zavzele ob vsakokratnih natečajih zagotoviti dopolnilna 
posojilna sredstva v enaki višini kot nepovratna sredstva vza- 
jemnosti. 

7.7. Uresničevanje republiškega družbenega 
dogovora v Raziskovalni skupnosti Slovenije 

Raziskovalna skupnost Slovenije je v letih 1980-1982 izva- 
jala program razvoja raziskovalnih in visokostrokovnih kadrov 
v skladu z izhodišči in smernicami skupščine Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih razisko- 
valnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 in v skladu z 
republiškim družbenim dogovorom o uresničevanju kadrov- 
ske politike ter družbenim dogovorom o izvajanju štipendij- 
ske politike v SR Sloveniji. 

Raziskovalna skupnost je poleg neposrednega štipendira- 
nja rednih podiplomcev in stažistov raziskovalcev še posebej 
pospeševala in podpirala tiste oblike izobraževanja kadrov, ki 
omogočajo strokovno izpopolnjevanje ob delu in z ustrezno 
štipendijsko politiko stimulirajo čim tesnejšo povezavo podi- 
plomskega študija z raziskovalnim delom, še zlasti na razisko- 
valno deficitarnih področjih. 

Za širše vključevanje in izpopolnjevanje raziskovalnih ka- 
drov je Raziskovalna skupnost Slovenije podpirala znan- 
stveno izpopolnjevanje raziskovalcev tudi v drugih republikah 
in pokrajinah ter v tujini ter sodelovala pri vseh oblikah 
recipročnega usposabljanja raziskovalnih kadrov. 

V skladu z družbenim dogovorom o šolanju ter strokovnem 
in znanstvenem izpopolnjevanju tujih državljanov v SFRJ in 
pospeševanjem vsestranskega sodelovanja z deželami v raz- 
voju, štipendira Raziskovalna skupnost Slovenije študente 
podiplomce iz teh dežel, podpira aktivnosti koordinacijskega 
odbora za mednarodno izmenjavo strokovnih praks ter repu- 
bliškega odbora »Gibanje znanosti mladini«. 

S svojo kadrovsko in štipendijsko politiko se skupnost 
vključuje v izvajanje nalog družbenega dogovora o inovaci- 
jah, še zlasti s pospeševanjem prenosa znanja iz raziskovalnih 
organizacij in fakultet v gospodarstvo. 

8. Razvijanje strokovne kadrovske 
dejavnosti 

8.1. Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti 
v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in skupnostih 

Udeleženci družbenih dogovorov o uresničevanju kadrov- 
ske politike so se obvezali, da se bodo z ozirom na strokovno 
zahtevnost in obsežnost dela ter programe razvoja zavzemali 
za organiziranje in usposabljanje strokovnih kadrovskih služb 
v organizacijah združenega dela, samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih. Kadrovske službe so namreč tiste, ki mo- 
rajo zagotavljati strokovne podlage za učinkovito in z družbe- 
nimi potrebami usklajeno kadrovsko politiko in samoupravno 
odločanje. 

V letu 1980 je Gospodarska zbornica Slovenije v skladu s 
sprejetim programom dela odbora za spremljanje izvajanja 
republiškega družbenega dogovora imenovala delovno sku- 
pino, ki je pripravila gradivo »Kadrovska dejavnost v združe- 
nem delu« in v njem obravnava stanje, izhodišča, vsebino in 
organiziranje te dejavnosti. Gradivo je bilo obravnavano na 
regijskih posvetovanjih o kadrovski dejavnosti v združenem 
delu, da bi nudili strokovno pomoč organizacijam združenega 
dela in skupnostim. 

Kadrovske službe v združenem delu so, kot je razvidno iz 
občinskih poročil, nezadostno razvite tako glede organizira- 
nosti kot strokovnosti v večini občin. 
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V analizi opravljanja nalog kadrovske dejavnosti, ki jih 
opravljajo kadrovske službe v organizacijah združenega dela 
v Ljubljani, kaže primerjava z ugotovitvami iz preteklih let, da 
se polagoma osvaja koncept celovitosti dejavnosti v kadrov- 
ski službi in da ta postaja strokovni dejavnik kot druge stro- 
kovne službe n. pr. finančna, komercialna in druge. 

V analizi je ugotovljeno razmerje opravljanja nalog po posa- 
meznih področjih dela v kadrovski službi: 20% kadrovanje 
(planiranje, pridobivanje kadrov in zaposlovanje, razporejanje 
in uvajanje), 16,5% izobraževanje (štipendiranje, skrb za stro- 
kovni razvoj in usposabljanje, pripravništvo, programiranje, 
počitniška praksa in proizvodno delo), 13% delovno pravna 
razmerja, 12% urejanje socialnega in zdravstvenega varstva 
io zaščite delavcev, 10% urejanje družbenega standarda de- 
lavcev (stanovanjska politika, rekreacija in oddih, skrb za 
delovne pogoje), 4,5% razvijanje sistema in metod delitve po 
delu (motivacija in stimulacija, planiranje, spremljanje in gi- 
banje skupne porabe), 24% druge aktivnosti (analize, evi- 
denca, statistika, normativno urejanje delovnih razmerij, in- 
formiranje, organizacija in sistemizacija dela, SLO in DS, 
varstvo pri delu, disciplinska odgovornost ter administrativno 
tehnična opravila). Poleg teh nalog so še naloge sodelovanja, 
reševanje pomembnih tekočih zadev, preverjanje izpolnjeva- 
nja planov, dogovori o izobraževanju, usklajevanje potreb po 
kadrih in še druge naloge. 

Iz tega je razvidno, da so to strokovno zahtevne naloge, ki 
pa marsikje zaradi nizke strokovnosti zaposlenih ne morejo 
biti dovolj kvalitetno opravljene. Po podatkih omenjene ana- 
lize opravlja te naloge 13% delavcev, ki imajo VII. stopnjo 
strokovne izobrazbe, 41% delavcev s VI. stopnjo strokovne 
izobrazbe, 28% delavcev s V. stopnjo strokovne izobrazbe in 
18% delavcev s III. in IV. stopnjo strokovne izobrazbe. 

Negativen odklon od zahtevane strokovne izobrazbe je pri 
VII. stopnji 35%, pri VI. stopnji 15%, pri V. stopnji 10%. Ta 
odstopanja so posledica internega razporejanja delavcev v 
kadrovske službe in temeljijo bolj na izkazanih nagnjenjih in 
predispozicijah razporejenih posameznikov kot pa na težnji 
organizacije združenega dela po strokovni krepitvi kadrovske 
dejavnosti s strokovnimi kadri izven nje. Ta razkorak je mo- 
goče zmanjšati z izobraževanjem ob delu, vendar ta alterna- 
tiva ni izrabljena v zadostni meri, saj se opr. v občini Ljub- 
Ijana-Center izobražuje le 7% delavcev kadrovskih služb, ki 
nimajo ustrezne stopnje strokovne izobrazbe. Ne oziraje se na 
to, da na srednji stopnji ni izobraževalnega programa, ki bi 
obsegal za to stopnjo potrebna kadrovska znanja. Za organi- 
zirano funkcionalno izpopolnjevanje za kadrovske delavce v 
Centru za usposabljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu 
morajo zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev 
odpovedovati seminarje. 

Potreba po organiziranem in strokovnem delu izhaja iz 
dejstva, da brez strokovnih osnov-podlag ni mogoče sprem- 
ljati samoupravnih odločitev in brez stalne strokovne dejav- 
nosti ni mogoče spremljati izvajanja dogovorjene politike in 
vpliva te politike na dejanski razvoj delavčeve osebnosti, 
pogojev v katerih dela in živi ter ugotavljanje morebitnih 
odstopanj in ustrezno vplivati nanje. 

Republiški družbeni dogovor in tudi občinski opredeljujejo 
možnost, da več manjših organizacij združenega dela organi- 
zira skupno strokovno službo za opravljanje nalog s kadrov- 
skega področja. Tako skupno strokovno službo so poskušali 
ustanoviti že v več občinah. V občini Radovljica so izvedli 
anketo, v kateri so nekatere manjše organizacije želele zdru- 
ževati opravljanje nekaterih nalog, medtem ko ostale organi- 
zacije za to obliko niso bile zainteresirane, ker še vedno ne 
čutijo potrebe po kompleksnejšem in kvalitetnejšem izvajanju 
vseh nalog s tega področja. Zato se nekatere naloge s tega 
področja opravljajo le priložnostno, opravljajo jih delavci, ki 
so zadolženi za druga dela in naloge. Vrsta nalog, predvsem 
strokovno bolj zahtevnih, se zato v mnogih organizacijah ne 
opravlja. 

Le v posameznih poročilih občin navajajo, da so kadrovske 
službe v organizacijah združenega dela v večini primerov 
dobro organizirane in da je struktura delavcev v kadrovski 
službi zadovoljiva. 

Vsi udeleženci republiškega družbenega dogovora si bodo 
morali na vseh ravneh še nadalje prizadevati, da bodo kadrov- 
ske službe za svojo funkcijo organizirane in usposobljene in 
prispevale k podružbljanju in demokratizaciji kadrovske poli- 
tike. 

8.2. Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti 
v družbenopolitičnih skupnostih 

Razvijanje strokovne kadrovske dejavnosti v družbenopoli- 
tičnih skupnostih je stalna naloga udeležencev družbenega 
dogovora o kadrovski politiki. 

Občinske kadrovske službe ne morejo biti glede na naloge 
določene v predpisih in družbenem dogovoru personalne 
službe delovne skupnosti upravnega organa, ali službe za 
vodenje postopkov za skupščino in njen izvršni svet, ampak je 
njihova glavna naloga nuđenje strokovne pomoči in razvijanje 
kadrovske dejavnosti v organizacijah združenega dela in 
skupnostih ter priprava strokovnih podlag za samoupravno 
odločanje. 

V občinskih in medobčinskih družbenih dogovorih o ure- 
sničevanju kadrovske politike so konkretneje opredeljene zla- 
sti naslednje naloge občinskih kadrovskih služb: 

1. Koordiniranje in povezovanje strokovne kadrovske dejav- 
nosti in akcij v občini: 

2. Nuđenje strokovne pomoči pri oblikovanju, usmerjanju in 
spremljanju uresničevanja kadrovske politike v občini; 

3. Operativne naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za 
evidentiranje in kadrovanje na najodgovornejše naloge in 
funkcije v občini in v zvezi z evidentiranjem in načrtovanjem 
kadrov za potrebe organov in organizacij v republiki, federa- 
ciji in za področje mednarodnih odnosov; 

4. Operativne naloge pri oblikovanju in delovanju kadrov- 
skega informacijskega sistema; 

5. Strokovna pomoč kadrovskim službam v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in skupnostih pri njiho- 
vem vsebinskem in organizacijskem usposabljanju; 

6. Priprava analiz, informacij in drugih strokovnih podlag. 
V občinah so bili v obdobju 1980-1982 v skladu z Zakonom 

o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih sprejeti novi 
statuti občin in odloki, ki so določili delovna področja in 
druga vprašanja v zvezi z njihovim izvajanjem. 

Glede na stališče naj delovna skupnost upravnega organa 
ne šteje tako malo delavcev, kot jih je bilo v novoustanovljenih 
kadrovskih službah, so bile zaradi formalnega razloga te 
službe v večini občin združene z drugo strokovno službo, kar 
pa se na strokovnost in samostojnost teh služb slabo odraža. 

Organiziranost kadrovske dejavnosti v občinah in posebnih 
družbenopolitičnih skupnostih je raznolika, vendar lahko 
ugotovimo, da so se skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
odločile za 4 organizacijske rešitve: 

- v 9 občinah ter mestu Ljubljana in Maribor imajo samo- 
stojne kadrovske službe; 

- v 12 občinah je kadrovska služba kot posebna organiza- 
cijska enota vključena v sestav strokovnih služb občinskih 
skupščin in izrvšnih svetov; 

- v 29 občinah opravljajo naloge kadrovske službe nepo- 
sredno v strokovnih službah občinskih skupščin in izvršnih 
svetov; 

- v 10 občinah opravljajo naloge kadrovske službe v uprav- 
nih organih, in sicer pretežno v organih, pristojnih za občo 
upravo, 

S prenosom nalog kadrovske dejavnostc iz samostojnih 
občinskih kadrovskih služb v skupne strokovne službe skup- 
ščine občine in njenega izvršnega sveta so delavcem nalo- 
žene še druge naloge teh služb, zato se naloge s področja 
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kadrovske dejavnosti, zlasti strokovne in povezovalne, ne 
opravljajo povsod zadovoljivo. Delegatski sistem pa zahteva 
sodelovanje ter aktivnost občinske uprave in odgovornost za 
vsa vprašanja. Zato je nujno, da se strokovne in analitične 
naloge tudi s področja kadrovske dejavnosti čimprej začno 
opravljati v vseh občinskih kadrovskih službah. Prav tako 
morajo te službe v skladu s svojim področjem dejavnosti 
strokovno pomagati in pripravljati gradiva kot podlago za 
obravnavo v organu kf v občini spremlja izvajanje družbenega 
dogovora o uresničevanju kadrovske politike, pripraviti pod- 
lage za letne programe dela teh organov in spremljati njihovo 
izvajanje. 

Na 7. seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
dne 16/5 1983 in na regijskih posvetih o aktualnih vprašanjih 
uresničevanja kadrovske politike, ki jih je organiziral koordi- 
nacijski odbor za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije, je bilo opozorjeno, da 
pomenijo kadrovske službe tako v občini kot v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela pomembno osnovo za spremljanje 
odnosov pri uresničevanju na področju kadrovske politike. 
Izpostavljeno je bilo vprašanje statuta občinskih služb in 
njihova zasedenost. 

Kadrovske službe kot oblikovalke strokovnih podlag za 
samoupravno odločanje delovnih ljudi in občanov morajo biti 
na ravni vseh občin ustrezno organizirane in strokovno uspo- 
sobljene. 

Pri strokovnem usposabljanju kadrovskih delavcev so ak- 
tivno vključena tudi društva kadrovskih delavcev. 

9. Kadrovski informacijski sistem kot 
ena izmed osnov spremljanja kadrov 
in uresničevanja kadrovske politike 

9.1. Evidence kadrovske vsebine 
Evidence kadrovske vsebine se vodijo pri različnih nosilcih 

za njihovo specifično uporabo. Evidence so vodene na različ- 
nih medijih in nivojih. 

Nosilci evidenc kadrovske vsebine so: Zavod SR Slovenije 
za statistiko, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja SR Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slo- 
venije, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Skupnost 
zdravstvenega varstva, Republiški sekretariat za notranje za- 
deve in drugi nosilci. 

Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zbira skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
podatke o zavarovalni dobi in o osebnih dohodkih vseh delav- 
cev in drugih delovnih ljudi, ki so na območju SR Slovenije 
pokojninsko in invalidsko zavarovani. V skladu z zakonom o 
sistemu družbenega informiranja se skupnost na tem po- 
dročju povezuje z ostalimi nosilci kadrovskih evidenc v repu- 
bliki, da bi poenotili in uskladili metodologijo zajemanja, 
zbiranja in obdelave teh podatkov. Glede na enotnost sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na območju SFRJ 
se skupnost povezuje tudi s skupnostmi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v drugih republikah in pokrajinah in 
tako sooblikuje podlago za enoten informacijski sistem o 
delavcih in drugih delovnih ljudeh, ki so pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovani v Jugoslaviji. 

Razvijanje in utrjevanje delegatskega sistema in razmerij v 
skupščinskem in celotnem političnem sistemu hkrati zahteva 
neprekinjene kadrovske priprave na volitve vseh vrst. Zato je 
bila v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
vzpostavljena enotna evidenca evidentiranih možnih kandida- 
tov za opravljanje družbenih funkcij. To evidenco vodijo poleg 
temeljnega nivoja še v občini. 

Kadrovska evidenca je bila vzpostavljena v letu 1975 po : 

odloku o statistični raziskavi za vzpostavitev enotne kadrov- 
ske evidence. Kadrovska evidenca se vodi na temeljni ravni, v 

občinski kadrovski službi in kot kadrovski informacijski si- 
stem v Sekretariatu za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sekretariat). 
Tudi sprotno vodenje kadrovske evidence določa odlok. 

Enotna in sprotno vodena kadrovska evidenca prispeva k 
demokratizaciji vsebine in metod kadrovske politike in njeni 
učinkovitosti, omogoča pregled evidentiranih ljudi za oprav- 
ljanje odgovornih družbenopolitičnih in javnih funkcij, omo- 
goča analitsko delo za ugotavljanje strukture kadrov in potreb 
po kadrih in kvalitetno opravljanje tudi drugih nalog, kjer so 
potrebni podatki o posameznih kadrih. 

V evidenco so vključeni kadri na samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcijah v družbenopolitičnem in samou- 
pravnem sistemu in kadri z višjo in visoko strokovno izobra- 
zbo in s širšimi podatki, ki niso vključeni v druge informacij- 
ske sisteme kadrovske vsebine. 

Uporabnost kadrovske evidence se veča na vseh treh nivo- 
jih, posebno še na nivoju občine in republike. Vedno pogo- 
stejše so zahteve po podatkih, ne le za operativno delo, 
ampak tudi za preglede kadrov po posameznih kriterijih, ki jih 
potrebujejo pri svojem delu občine, republiški upravni organi, 
delovna telesa za kadrovska vprašanja Skupščine SR Slove- 
nije, Predsedstva SR Slovenije, družbenopolitičnih organiza- 
cij v republiki, gospodarske zbornice in drugi uporabniki 
podatkov. Kadrovska evidenca bo morala na vseh treh nivojih 
v še večji meri služiti kot strokovna podlaga za kadrovanje na 
samoupravne, javne in druge družbene funkcije. 

Poleg z odlokom predvidene kadrovske evidence, se vodijo 
v kadrovskih službah skupščin občin in v sekretariatu tudi 
posebne evidence in pregledi. Te evidence so predvsem: 
evidenca delegatov, poslovodnih organov in delavcev s, po- 
sebnimi pooblastili in odgovornostmi, o kadrih, ki opravljajo 
funkcije v organih družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacijah, o odlikovanih osebah in organizaci- 
jah, o življenjskih jubilejih zaslužnih posameznikov, o eviden- 
tiranih kadrih za delo na mednarodnem področju in o kadrih, 
ki delajo na tem področju ter še drugi pregledi. 

Da bi kadrovska evidenca lahko služila svojemu namenu, 
mora biti ažurno vodena. 

V poročilih občin omenjajo, da nastajajo pri sprotnem vo- 
denju kadrovske evidence težave v tistih organizacijah zdru- 
ženega dela in skupnostih, kjer naloge sprotnega spremljanja 
in vodenja kadrovske evidence, kljub določilom odloka, niso 
nikomur naložene, ali se opravljajo skupno z drugimi nalo- 
gami, pri čemer je premalo časa predvidenega za opravljanje 
navedenih nalog. S tem postajajo podatki na temeljni ravni 
neažurni in manj uporabni, kar gotovo ne prispeva k večji 
racionalnosti njene uporabe. Podobno je v občinskih kadrov- 
skih službah, ki neredno ažurirajo kadrovsko evidenco in 
morajo zato vedno znova iskati podatke pri posamezniku, 
namesto v svoji evidenci; prav tako so pregledi iz neažurnih 
evidenc manj uporabni, kar otežuje izvajanje strokovnih na- 
log, ki so občinskim kadrovskim službam naložene z zakoni, 
odloki in družbenim dogovorom o uresničevanju kadrovske 
politike. Zaradi neažurnosti evidence niso vanjo vključeni vsi 
kadri glede na kriterije odloka, kar mnogokrat pogojuje ka- 
drovanje »na pamet« in s tem avtomatično izključuje vse, ki 
enako izpolnjujejo pogoje za izbor, le- da se jih nihče ne 
spomni. Ažurno vodena kadrovska evidenca pa naj bi ravno 
kadrovanje »na pamet« odpravila in dala vsem enake možno- 
sti. 

Pri vodenju kadrovske evidence so kljub strokovni pomoči 
sekretariata neažurno vodene evidence pri naslednjih obči- 
nah: Ajdovščina, Grosuplje, Hrastnik, Izola Kočevje, Krško, 
Novo mesto, Postojna, Piran, Ptuj, Sevnica, Šentjur pri Celju, 
Trebnje, Tržič in Velenje. 

Zaradi zmanjšane uporabljivosti dela podatkov iz teh občin 
se mora sekretariat posluževati za potrebe uporabnikov na 
republiškem nivoju direktnega iskanja točnih podatkov v or- 
ganizacijah združenega dela in skupnostih teh občin. 
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Da se temu izogne in zaradi racionalizacije je sekretariat že 
vključil v svojo evidenco matične številke občana in matične 
številke iz enotnega registra organizacij in skupnosti na pod- 
lagi česar bo lahko ažuriral identifikacijske podatke o kadrih 
pri drugih nosilcih evidenc kadrovske vsebine. Tako ažurirani 
podatki lahko služijo za priprave pregledov le po določenih 
kriterijih za potrebe uporabnikov v republiki, ne zadostujejo 
pa za priprave podatkov o posameznikih. S tem pa v sekreta- 
riatu izdelani pregledi za občine, ki neažurno vodijo evidenco, 
nimajo zanesljive uporabnosti za nosilce kadrovske politike v 
teh občinah. 

Sekretariat izmenjuje strokovne izkušnje pri vodenju ka- 
drovskega informacijskega sistema z nosilci, po vsebini zelo 
podobnih kadrovskih informacijskih sistemov, v drugih repu- 
blikah in pokrajinah. Sodeluje s službami, ki vodijo kadrovski 
informacijski sistem v SR Makedoniji, SR Hrvatski, SAP Vojvi- 
dini in mestom Beograd. Prav tako so bile že izmenjane 
izkušnje pri vodenju kadrovske evidence v službi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Bosne in Hercegovine. V nekaterih repu- 
blikah vključuje njihova kadrovska evidenca tudi kadre s 
srednjo strokovno izobrazbo, medtem ko vključuje kadrovska 
evidenca v SR Sloveniji kadre z višjo in visoko strokovno 
izobrazbo, poleg drugih kriterijev. 

9.2. Usklajevanje in povezava kadrovskih 
evidenc z družbenim sistemom informiranja 

Glede na potrebo po enotnem kadrovskem informacijskem 
sistemu je odbor za spremljanje izvajanja republiškega druž- 
benega dogovora vključil v svoj program dela za leto 1981 
tudi nalogo »Uskladitev in priprava metodologije za povezavo 
specifičnih informacijskih sistemov kadrovske vsebine v eno- 
ten kadrovski informacijski sistem«. Nosilec naloge je Zavod 
SR Slovenije za statistiko. 

Analizirana je vsebina kadrovskih evidenc posameznih no- 
silcev podatkov s ciljem povezave baz podatkov kadrovske 
vsebine, poenotenja in izmenjave podatkov, ukinitve posa- 
meznih ponavljajočih se podatkov in dopolnitve manjkajočih 
podatkov. Posebno delo pa bo usklajevanje klasifikacij no- 
menklatur, definicij in drugega metodološkega gradiva, ki ga 
uporabljajo posamezni nosilci informacijskih sistemov. Tudi 
projektni sosvet pri Republiškem komiteju za družbeno plani- 
ranje je vključil v projekt dolgoročnega razvoja Slovenije med 
raziskovalne naloge nalogo »Uskladitev in priprava metodolo- 
gije za povezavo specifičnih informacijskih sistemov kadrov- 
ske vsebine v enoten kadrovski informacijski sistem«. 

Za poenotenje podatkovnih baz so nosilci informacijskih 
sistemov dopolnili svoje podatke z enotno matično številko 
občana iz centralnega registra prebivalstva in matično šte- 
vilko iz enotnega registra organizacij in skupnosti. S to dopol- 
nitvijo je že omogočena povezava in dopolnjevanje podatkov 
o kadrih iz virov, ki so že opremljeni z omenjenima identifika- 
cijama in imajo primerljive nomenklature oziroma klasifika- 
cije. 

Za doslednejše uresničevanje načel in meril kadrovanja je 
potrebno čimprej ažurirati kadrovske evidence na vseh nivo- 
jih. 

10. Ocena stanja in uveljavljanja 
smotrov, načel in nalog kadrovske 
politike 

Na splošno lahko trdimo, da so bili v obdobju zaobseženem 
v tem poročilu, doseženi pomembni družbeni in idejni pre- 
miki, ki omogočajo uveljavljanje razredno usmerjene in druž- 
beno dogovorjene ter samoupravno uresničevane kadrovske 
politike. Udeleženci družbenih dogovorov o kadrovski politiki 
so kot nosilci nalog sprejeli nekatere ukrepe za uresničevanje 
z dogovori sprejetih obveznosti in določili nosilce nalog. 
Zlasti pa so bile aktivne družbenopolitične organizacije in 

odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o ure- 
sničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji in organi za 
spremljanje izvajanja družbenega dogovora v posameznih 
občinah, ki redno spremljajo izvajanje nalog sprejetih z let- 
nimi programi dela, oziroma uresničevanje kadrovske politike 
na posameznih področjih kadrovske dejavnosti in sprejemal 
strokovne metodološke podlage. 

Dopolnjen družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji, ki je bil sprejet v letu 1979 in katerega 
udeleženke so postale tudi skupščine občin, nedvomno po- 
meni korak naprej v skupnih prizadevanjih za ustvarjanje in 
zagotavljanje pogojev, da bo kadrovska politika resnično po- 
stala sestavina celotnega samoupravnega odločanja in odgo- 
vornosti na vseh ravneh naše družbene organiziranosti. 

V letu 1981 sprejete spremembe in dopolnitve družbenega 
dogovora o uresničevanju kadrovske politike vnašajo vanj 
Titovo pobudo o kolektivnem delu, odločanju in odgovorno- 
sti, stališče, da je kadrovska politika sestavni del sleherne 
politike, oziroma njena bistvena sestavina, določila s po- 
dročja splošne ljudske obrambe, varnosti in družbene samo- 
zaščite ter oboroženih sil, določila v zvezi s kadrovanjem v 
pravosodne organe, določila v zvezi s politiko odlikovanj in 
uskladitve z novosprejtimi zakoni. V 42 občinah so sprejete 
spremembe in dopolnitve družbenega dogovora, v 7 občinah 
pa še niso pristopili k postopku sprejemanja sprememb in 
dopolnitev občinskega družbenega dogovora. 

Iz dosedanjega pregleda uresničevanja posameznih nalog 
iz družbenih dogovorov o kadrovski politiki je razvidno, da v 
vsa temeljna okolja, v občinah in republiki vse bolj prodira 
spoznanje, da brez celovite kadrovske politike, brez demokra- 
tičnosti in javnosti ter potrebne strokovnosti na tem področju 
ni mogoče reševati dolgoročnih sistemskih nalog in vprašanja 
razvoja, niti ne tekočih vprašanj, pa naj gre za problematiko 
gospodarjenja ali družbenih dejavnosti ali dejavnosti družbe- 
nopolitičnih organizacij in celotnega skupščinskega sistema 

Glede na to, da so v večini občin udeleženci družbenega 
dogovora premalo naredili za Konkretizacijo vsebine družbe- 
nega dogovora v samoupravnih splošnih aktih temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela in skupnosti, nastaja raz- 
korak med opredelitvami v družbenem dogovoru in vsako- 
dnevno prakso. Učinkovito izvajanje kadrovske politike v 
združenem delu ni odvisno le od sprejetih načel kadrovske 
politike in organiziranosti in strokovnosti kadrovske službe, 
temveč od konkretnih določb opredeljenih v samoupravnih 
splošnih aktih ter njihovega izvajanja. 

Konkretizacija nalog SZDL na področju kadrovske politike 
je narekovala jasnejšo opredelitev povezanosti nosilcev ka- 
drovske politike in bolj opredeljeno vlogo in funkcijo koordi- 
nacijskih odborov za kadrovska vprašanja pri predsedstvih 
republiške in občinskih konferenc SZDL Slovenije. Odbori so 
v ocenjevalnem obdobju še v večji meri kot prej zagotavljali 
uveljavljanje enotnih načel in principov kadrovske politike, 
usmerjanje kadrov in odgovornost vseh subjektivnih sil in 
drugih nosilcev kadrovske politike v temeljnih samoupravnih 
skupnostih in na ravni republike. To je bilo mogoče doseči 
zato, ker je uveljavljen frontni princip organiziranosti; po 
vsebini njihovega delovanja pa so v večini uresničevani dele- 
gatski odnosi. 

Čeprav je v zadnjem obdobju izredno poudarjena kvalitetna 
priprava planskih dokumentov na vseh nivojih, moramo ugo- 
toviti, da kadrovski vidik kot eden izmed pomembnejših vidi- 
kov planiranja, v planih razvoja ni dovolj prisoten. Ocenju- 
jemo, da je planiranje kadrov še vedno najšibkejša točka v 
uresničevanju kadrovske politike. V občinah ocenjujejo, da 
ima približno polovica organizacij združenega dela sprejete 
srednjeročne plane razvoja in večina letne načrte, vendar so v 
njih opredeljeni le nekateri elementi (kot zaposlovanje, ka- 
drovska struktura zaposlenih, izobraževanje, socialno mate- 
rialni pogoji), ne pa celovit kadrovski vidik. V večji meri kot 
dosedaj mora postati sestavni del predvsem dolgoročnega 
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družbenega planiranja tudi planiranje razvoja kadrov v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, v občinah in na 
ravni republike. Uresničevanje planskih ciljev in nalog je odvi- 
sno tudi od ustrezne zagotovitve kadrov, zato je planiranje 
kadrov izhodišče za določanje in realizacijo usmerjenega 
izobraževanja v skladu z razvojnimi interesi združenega dela 
in družbe kot celote. V vseh srednjeročnih planih razvoja 
mora postati sestavina razvoj kadrov in zadovoljevanje ka- 
drovskih potreb kot osnova za smotrno vodenje politike racio- 
nalnega zaposlovanja, skladno z razvojnimi cilji in družbenimi 
prizadevanji za višjo produktivnost. Ob tem pa je potrebno 
tudi strokovno razvijati metodološke osnove planiranja ka- 
drov za plane v republiki, občinah in samoupravnih skupno- 
stih in strokovno usposabljati kadre - planerje. 

Planiranje razvoja in izobraževanja kadrov predstavlja naj- 
odgovornejšo nalogo v smislu vzpostavljanja in vzdrževanja 
skladnosti med kadrovskimi kapacitetami in potrebami pre- 
strukturiranja gospodarstva, zagotavljanja večjega deleža ka- 
drovskih zmogljivosti pri naporih za doseganje višje ravni 
produktivnosti dela in zagotavljanja socialne varnosti. 

Uresničevanju politike zaposlovanja in zaposlenosti je v 
Jem času namenjena izjemna pozornost. Naloge in ukrepi se 
načrtujejo v okviru programa gospodarske stabilizacije v let- 
nih resolucijah o politiki izvajanja družbenega plana razvoja, v 
družbenem dogovoru o uresničevanju kadrovske politike, sa- 
moupravnih sporazumih in drugih družbenih dokumentih. 
Izvajanje politike zaposlovanja se v skupščinah spremlja dva- 
krat letno v skladu s spremljanjem izvajanja resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana. V teh analizah se kažejo 
slabosti in težave zaradi odsotnosti realnih kadrovskih pla- 
nov, med planiranimi potrebami po kadrih in prilivom iz šol, 
zaradi česar nastajajo težave pri zaposlovanju, zlasti mladih in 
pripravnikov. Za dolgoročno odklanjanje teh slabosti je po- 
trebno poleg izdelave realnih planov kadrov še več strokov- 
nega usmerjanja mladine in zaposlenih v izobraževanje in 
delo. V posebnih izobraževalnih skupnostih pa sprejemati 
take vzgojno izobraževalne programe in mrežo šol, kjer bodo 
interesi uporabnikov in izvajalcev usklajeni. 

Proizvodno delo in delovna praksa učencev v usmerjenem 
izobraževanju še nista vselej dovolj strokovno pripravljena in 
se ne izvajata za vse učence pod enakimi pogoji. Programe 
usmerjenega izobraževanja je potrebno ovrednotiti glede na 
usklajenost s programi proizvodnega dela in delovne prakse 
in v povezavi s programi usposabljanja pripravnikov. 

Pri usmerjanju v izobraževanje so doseženi pomembni pre- 
miki, ki kažejo na vse večjo usklajenost vpisa mladine v 
usmerjeno izobraževanje s planiranim vpisom opredeljenim v 
srednjeročnih planskih dokumentih. Vse večja je usklajenost 
izobraževalnih zmogljivosti s predvidenim obsegom izobraže- 
vanja v posameznih usmeritvah, vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih in smereh izobraževanja. Napravljen je zasuk v raz- 
merju vpisa med proizvodnimi in neproizvodnimi usmeritvami 
v srednjem izobraževanju. Tudi v visokem šolstvu je večji vpis 
na prioritetna področja in za tradicionalno deficitarne stroke 
in poklice. Pri usmerjanju ima vse večjo usmerjevalno vlogo 
štipendiranje. 

V letu 1980 je bil sprejet družbeni dogovor o štipendijski 
politiki v SR Sloveniji, v naslednjem letu pa so bili sprejeti 
samoupravni sporazumi o štipendiranju v občinah. V zvezi s 
tako začrtanim uresničevanjem štipendijske politike lahko 
trdimo, da so bili v tem obdobju v veliki meri uresničeni 
dogovorjeni cilji na področju štipendiranja, saj prejema šti- 
pendijo polovica šolajoče mladine in to v večji meri delavske 
in kmečke mladine. V sprejemanju so spremembe in dopolni- 
tve družbenega dogovora o štipendijski politiki. Štipendiranje 
je postalo sestavni del kadrovske politike, kadrovske štipen- 
dije pa pomembnejši element usmerjanja pri vključevanju 
mladine v usmerjeno izobraževanje, kakor tudi spodbujevalni 
element za doseganje boljših učnih uspehov. Opozoriti pa je 

potrebno na še vedno pričujoči problem neskladnosti med 
izobraževanjem in kadrovskimi potrebami združenega dela. 
Pričakovati je, da bo ta problem, ob doslednem izvajanju 
zakona o usmerjenem izobraževanju upadal. Uresničevanje 
programa gradnje domov za učence in študente je v tem 
obdobju potekalo zelo zadovoljivo, pri čemer pa je potrebno 
poudariti, da odbor podpisnikov družbenega dogovora skrbi, 
da se program gradenj vseskozi prilagaja spremembam v 
mreži šol, ki so bile zlasti ob uvajanju usmerjenega izobraže- 
vanja v srednjih šolah precejšnje. 

Družbenopolitično izobraževanje je naloga vseh družbeno- 
političnih organizacij. V koordinacijskih odborih za družbe- 
nopolitično izobraževanje pri občinskih in republiški konfe- 
renci SZDL se usklajuje vsebina družbenopolitičnega izobra- 
ževanja. Izvajalci so same družbenopolitične organizacije in 
Zveza delavskih univerz. 

Velik korak je bil napravljen pri izgraditvi mehanizma uskla- 
jevanja in enotnega delovanja vseh nosilcev kadrovske poli- 
tike predvsem glede oblik in načinov oziroma postopkov v 
zvezi z evidentiranjem, kandidiranjem in izbiro kandidatov na 
samoupravne, javne in druge družbene funkcije v našem 
družbenopolitičnem in samoupravnem sistemu. Oblikovane 
so enotne osnove, kriteriji, oblike in metode delovanja in 
sprejete v samoupravne akte in poslovnike samoupravnih 
organizacij in skupnosti od občine do republike. Tudi ta 
mehanizem postaja vse bolj sestavni del družbenoekonom- 
skih odnosov in prispeva k podružbljanju kadrovske politike. 

Pri kadrovanju za odgovorne naloge v združenem delu in na 
samoupravne javne in druge družbene funkcije je še premalo 
stalnega, načrtnega dela. Spremljanje razvoja sposobnih ka- 
drov, njihovo strokovno in družbenopolitično izpopolnjevanje 
in evidentiranje za prevzemanje odgovornih nalog v združe- 
nem delu, kakor tudi v organih in organizacijah širše družbe- 
nopolitične skupnosti, je še v večini občin odsotno. 

Še posebne nepore bo potrebno v SR Sloveniji napraviti pri 
usmerjanju mladine v vojaške šole, saj je sedanji dotok kadrov 
v oborožene sile in za potrebe splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite majhen. 

Pri kadrovanju na področju mednarodnih odnosov, še po- 
sebej za diplomatsko konzularno službo SFRJ, je prišlo v 
zadnjih dveh letih do močnega zastoja. Razlogi so v stabiliza- 
cijskih ukrepih in v zmanjšanju zvezne uprave. Problem zasto- 
panosti kadrov iz SR Slovenije v Zveznem sekretariatu za 
zunanje zadeve je v neupoštevanju načela o ustrezni zastopa- 
nosti kadrov iz republik in pokrajin, ki ga vsebuje družbeni 
dogovor o uresničevanju kadrovske politike v organih in or- 
ganizacijah federacije ter v organih družbenopolitičnih orga- 
nizacij v federaciji. S tem je kršena tudi ena izmed temeljnih 
pravic republik in pokrajin, da prek kadrovske politike sodelu- 
jejo pri izvajanju zunanje politike SFRJ. 

Ustrezna organiziranost državnih organov skladno z v 
ustavi opredeljeno vlogo, je nujno potrebna za delovanje 
političnega sistema in za uspešen razvoj samoupravljanja. Za 
njeno preobrazbo v skladu z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, je treba razviti ustvarjalno delo, 
ki bo tudi hitro in učinkovito. Za dosego tega cilja je eno 
bistvenih vprašanj ustrezna struktura kadrov in njihovo izpo- 
polnjevanje. Nagrajevanje delavcev v upravi, ki ni odraz njiho- 
vih nalog in odgovornosti, povzroča prehajanje kadrov na 
podobna in bolje nagrajena dela in naloge izven uprave. 

Redna sodišča so v uresničevanju družbene preobrazbe 
pravosodnega sistema v SR Sloveniji na kadrovskem po- 
dročju dosegla določene uspehe, vendar kljub temu s kadrov- 
skim stanjem ne moremo biti zadovoljni. Pri večini temeljnih 
sodišč ni večjih problemov glede pridobivanja sodniškega 
kadra. Doslej pa še ni bilo vidnejših uspehov pri pridobivanju 
že uveljavljenih diplomiranih pravnikov s pridobljenimi znanji 
in izkušnjami v organizacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ter organih. Pretoka 
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kadra iz združenega dela v redno sodstvo verjetno ni možno 
pričakovati, dokler v pravosodju ne bodo ustrezno rešena 
določena vprašanja, predvsem glede nagrajevanja. 

V obdobju 1980-1982 je bilo napravljeno pomembno stro- 
kovno delo na področju kadrovske dejavnosti. Izdelana je 
projekcija razvoja kadrov SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985. V skladu s sprejetim družbenim dogovorom republik in 
obeh pokrajin o enotnih osnovah za razvrščanje poklicev in 
strokovne izobrazbe je pripravljena metodologija izdelave 
enotne nomenklature in opisov poklicev. Izdelava nomenkla- 
tur in opisov poklicev poteka v SR Sloveniji po posameznih 
strokah. Večji napor je pri tem potrebno napraviti v družbenih 
dejavnostih, kjer so sprejete nomenklature in opisi poklicev 
za področje zdravstva in sodstva. Za pripravo vzgojnoizobra- 

• ževalnih programov usklajenih s potrebami dela, so nomen- 
klature in opisi poklicev eno od izhodišč. Izdelani so tudi 
nekateri opisi poklicev kadrovske dejavnosti. 

Izdelane so skupne metodološke osnove za pripravo razvi- 
dov del in nalog kot samoupravnega splošnega akta terrieljnih 
in drugih organizacij združenega dela in skupnosti. 

Uresničevanje politike družbenih priznanj in odlikovanj še 
ni povsod sestavina kadrovske politike. Na področju odliko- 
vanj so bili v minulih treh letih storjeni pomembni premiki za 
podružbljanje, izpopolnitev in napredek politike odlikovanj, 
kot posebne oblike nematerialnega nagrajevanja in stimulira- 
nja delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in 
drugih organov in organizacij ter skupnosti. 

Kadrovske službe v združenem delu so nezadostno razvite, 
tako glede organiziranosti kot strokovnosti v večini organiza- 
cij združenega dela in skupnosti. Prav tako tudi kadrovske 
službe v večini občin ne opravljajo kadrovske dejavnosti celo- 
vito. Občinske kadrovske službe ne morejo biti, glede na njim 
določene naloge v predpisih in družbenem dogovoru, perso- 
nalne službe delovne skupnosti ali službe za vodenje postop- 
kov za skupščino in njen izvršni svet, ampak je njihova glavna 
naloga nuđenje strokovne pomoči in razvijanje kadrovske 
dejavnosti v organizacijh združenega dela in skupnostih ter 
priprava strokovnih podlag za samoupravno odločanje, pred- 
vsem za planiranje kadrov, njihovo zaposlovanje in izobraže- 
vanje. 

Zagotoviti je treba večjo aktivnost organov za spremljanje 
izvajanja občinskih družbenih dogovorov o kadrovski politiki. 
Posledica neaktivnosti je, da so delovni ljudje in občani pre- 
malo seznanjeni z bistveno vsebino teh dogovorov ter da se 
dogovori prepočasi usklajujejo in dopolnjujejo z nalogami in 
spoznanji družbene in samoupravne prakse. 

Organizirano in sistematično spremljanje uresničevanja 
družbenega dogovora o kadrovski politiki v SR Sloveniji in 
dogovorov v občinah ter sprotno ugotavljanje in analiziranje 
problemov na kadrovskem področju je naša vsakodnevna 
konkretna družbenopolitična naloga. Le tako bo mogoče 
oblikovati in sprejemati akcijske programe za dosledno ure- 
sničevanje temeljnih načel in smotrov samoupravne kadrov- 
ske politike na vseh ravneh samoupravnega in političnega 
angažiranja delovnih ljudi in občanov. 

To naj bo eno izmed vodil pri uresničevanju kadrovske 
politike v tem in prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

11. Predlogi prednostnih nalog pri 
uresničevanju kadrovske politike 

Stanje na področju kadrovske politike zahteva od vseh 
udeležencev družbenega dogovora o uresničevanju kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji in družbenih dogovorov v občinah, 
da med svoje temeljne naloge vključujejo tudi v prihodnje, kot 
pomemben element ustalitvenih in razvojnih prizadevanj, ure- 
sničevanje dogovorjene kadrovske politike. 

1. Udeleženci družbenih dogovorov se bodo zavzemali in si 
prizadevali zlasti: 

- za nadaljnje dograjevanje samoupravnega sporazumeva- 
nja in družbenega dogovarjanja na področju kadrovske poli- 
tike ter konkretiziranje določb družbenega dogovora v sa- 
moupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela in skupnostih in za njihovo dosledno izvaja- 
nje; 

- da bo postal celovit kadrovski vidik sestavina predvsem 
dolgoročnega in srednjeročnega planiranja na vseh ravneh in 
s tem planiranje kadrov in izobraževanja sestavni del skrbi za 
razširjeno reprodukcijo; 

- za uresničevanje nalog, ki jih zahteva prestrukturiranje 
gospodarstva in ob tem uveljavljanje naslednjih vzgojno ka- 
drovskih usmeritev in ciljev: 

racionalno, smotrno in produktivno zaposlovanje, kot po- 
goj za doseganje višje produktivnosti dela, večjega dohodka 
na zaposlenega in višje udeležbe visoko strokovnega in 
ustvarjalnega dela, 

• skrb za vzgojo tistih kadrov, ki jih zahteva naš družbeni 
gospodarski razvoj, še zlasti raziskovalnih kadrov, potrebnih 
za učinkovito prilagajanje našega gospodarstva potrebam 
sodobnega tehnološkega razvoja, 
• ustreznejše družbeno vrednotenje proizvodnega in krea- 

tivnega dela ter dosledno uvajanje in izvajanje načela nagra- 
jevanja po rezultatih dela, 
• zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih, 
• aktiviranje vseh kadrovskih rezerv v SR Sloveniji. 
- za usmerjanje v izobraževanje in delo, ki bo s stimulativ- 

nejšim načinom tako kadrovskega štipendiranja kot drugih 
oblik usmerjalo mladino in odrasle na družbeno najbolj po- 
trebne in načrtovane vzgojnoizobraževalne programe: 

- da bodo o štipendijski politiki in štipendiranju nasploh 
dejansko odločali delavci v združenem delu in hkrati zagotav- 
ljali, da bodo plani štipendiranja temeljili na kadrovskih in 
izobraževalnih planih in bodo sestavni del razvojnih načrtov 
organizacij združenega dela; 

- za dosledno izvajanje reformnih prizadevanj na področju 
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju; 

- da postane pripravništvo na vseh stopnjah zahtevnosti 
del in nalog pridobivanje izkušenj za samostojno delo in ne 
način podaljševanja izobraževanja. Še posebej se bodo ude- 
leženci prizadevali za uveljavljanje pripravništva na II., III. in 
IV. stopnji zahtevnosti del in nalog. 

- za stalno in načrtno delo pri spremljanju razvoja sposob- 
nih kadrov, njihovo strokovno in družbenopolitično izpopol- 
njevanje in evidentiranje za prevzemanje odgovornih nalog v 
združenem delu, kakor tudi v organih in organizacijah ožje in 
širše družbenopolitične skupnosti. 

Ob tem tudi za dosledno izvajanje izmenjave in kroženja 
kadrov iz združenega dela v organe in organizacije družbeno- 
političnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in gospo- 
darske zbornice, v visoko šolstvo in znanstvene inštitucije ter 
obratno. 

- za dosledno upoštevanje celovitosti strokovnih znanj, 
osebnostnih kvalitet in uspešnosti dela pri kadrovanju na 
odgovorne naloge in dolžnosti; 

- za usmerjanje mladine v vojaške šole za potrebe splošne 
ljudske obrambe, varnosti, družbene samozaščite in oborože- 
nih sil; 

- da se bo politika odlikovanj SFRJ in družbenih priznanj 
še dosledneje uveljavljala kot sestavni del kadrovske politike; 

- za razvijanje strokovnega dela na področju kadrovske 
dejavnosti; še posebej za strokovno razvijanje metodološke 
osnove planiranja kadrov; 

- za ažurno vodenje kadrovske evidence in da se v obči- 
nah, kjer so za to dane možnosti, vzpostavi kadrovski infor- 
macijski sistem na ravni občine v povezavi s komunalnim 
informacijskim sistemom; 
- da bodo organizacije združenega dela in družbenopoli- 
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tične skupnosti strokovno okrepile kadrovske službe, da bodo 
te sposobne opravljati s predpisi in družbenim dogovorom 
njim naložene naloge in pripravljati strokovne podlage za 
samoupravno odločanje. 

2. Udeleženci naj celovito obravnavajo uresničevanje repu- 

bliškega dogovora o kadrovski politiki in uresničevanje svojih 
samoupravnih splošnih aktov na tem področju ter opredelijo 
svoje prioritetne naloge, zlasti s področja planiranja kadrov, 
zaposlovanja, izobraževanja in izdelave osnov in meril nagra- 
jevanja po delu in rezultatih dela. 
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