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POVZETEK
Gradivo Organizacija in delovanje administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji je bilo pripravljeno v Republiškem družbenem svetu za vprašanja
organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb (v nadaljnjem besedilu: Svet) z namenom
pripraviti enotno osnovo za stalno in hkrati čimbolj
enotno aktivnost udeležencev pri delu Sveta in drugih družbenih dejavnikov pri razreševanju vprašanj,
ki so se nakopičila pri delovanju administrativnostrokovnih služb na vseh področjih družbenega življenja. Gradiva pa kljub temu ne kaže razumeti kot
dela politične akcije, usmerjene proti tem službam,
saj skuša z analizo in oceno posameznih slabosti
najti najsmotrnejše rešitve za njihovo odpravo,
hkrati pa opozarja na tiste objektivne razmere, v
katerih službe delujejo, ne da bi imele neposredne
možnosti za njihovo izboljšanje in s tem tudi
bistveno izboljšanje lastnega dela. Gradivo na podlagi družbenih izhodišč o stanju in nadaljnjem razvoju organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb okvirno opredeljuje značilnosti, in
dejavnosti teh služb in administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih del. Poleg tega predvsem skuša opredeliti najpoglavitnejše vzroke, ki
vplivajo na organizacijo in delovanje administrativno-strokovnih služb ter pri tem še posebej
poudarja vpliv zakonodajne politike in organiziranost in število samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih administrativno-strokovnih služb kot
tudi vlogo in pomen teh služb v sistemu družbenega

odločanja. Nadalje gradivo obravnava sistem informiranja in komunikacij med družbenimi subjekti
(družbeni sistem informiranja) in vpliv tehnologije
na opravljanje administrativno-strokovnih opravil.
Posebna pozornost je posvečena organiziranosti
dela in poslovanja ter strokovni usposobljenosti
delavcev v administrativno-strokovnih službah in
pomenu stalnega izobraževanja za učinkovitejše in
ustvarjalnejše opravljanje njihovih del in nalog.
Hkrati s težavami, ki se v praksi pojavljajo pri financiranju administrativno-strokovnih služb in nagrajevanju administrativno-strokovnih del, skuša gradivo
opredeliti tudi njihov družbenoekonomski položaj.
Gradivo pa tudi obravnava nekatera vprašanja oz.
značilnosti administrativno-strokovnih služb na
posameznih področjih družbenega dela, in sicer v
organizacijah združenega dela, na področju družbenih dejavnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih, v republiških in občinskih upravnih organih
in organizacijah ter v zborničnem sistemu, v Službi
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, bankah in
drugih finančnih organizacijah, pravosodju, javnih
tožilstvih in v družbenopolitičnih organizacijah. Na
koncu pa skuša gradivo opredeliti nekatere smeri
nadaljnjega razvoja administrativno-strokovnih
služb v SR Sloveniji z vidika njihove smotrne organizacije, ki naj bi zagotovila njihovo učinkovito in
racionalno ter ustvarjalno delovanje na vseh
področjih družbenega dela.
Svet je gradivo Organizacija in delovanje administrativno-strokovnih služb z Ugotovitvami, stališči in
usmeritvami dokončno sprejel 5. 6. 1985.

I. Uvod
1. Splošno
Ustavi SFRJ in SRS iz leta 1974 in zakon o združenem delu
iz leta 1976 ter na njihovih temeljih izpopolnjena sistemska
zakonodaja na posameznih področjih družbenega dela in
življenja so določili nove družbenoekonomske osnove in
odnose. Deetatizacija in decentralizacija, vzpostavljanje novih
družbenoekonomskih odnosov in na njih temelječih oblik
organiziranja delavcev v združenem delu, konstituiranje ter
delovanje institucij delegatskega sistema, razvoj socialističnega samoupravljanja na podlagi vse večjega vključevanja
delavcev, delovnih ljudi in občanov v upravljanje družbenih
zadev in uresničevanje funkcij oblasti ter celoten družbeni
razvoj so ves čas povečevali tudi potrebe po ustreznih informacijah in mehanizmih za obladovanje družbenih procesov in
pojavov ter za delegatsko odločanje. Te procese in potrebe je
zato spremljalo tudi organiziranje vse večjega števila administrativno strokovnih služb in s tem povečevanje števila delavcev, ki v družbi opravljajo administrativna, strokovna,
pomožna in tem podobna dela. K temu so prispevali tudi
tehnološki napredek in modernizacijo proizvodnje ter stajna
rast družbenega proizvoda, ki so z nastalimi strukturnimi
spremembami v družbeni delitvi dela vplivali na to, da se je
vse več delavcev usmerjalo na dela in naloge v nematerialni
proizvodnji.
Ob tem pa so se nekatere temeljne sistemske opredelitve,
zlasti na področju družbenoekonomskih odnosov, uresničevale prepočasi, kar je v veliki meri pogojevalo nenehno administrativno poseganje državnih in drugih organov ter institucij
v tokove družbene reprodukcije. To je skupaj z v praksi
neracionalno izvedeno družbeno delitvijo dela na in med
posameznimi področji in s tem z oblikovanjem in delovanjem
neracionalnih oblik družbenega organiziranja ter z vrsto drugih vzrokov plivalo na povečanje števila administrativno-strokovnih služb in delavcev v njih do družbeno nesprejemljive
ravni.
Na tak razvoj so konec sedemdesetih let, predvsem pa v letu
1980, sicer opozarjali različni družbeni dejavniki, vendar njihovim opozorilom ni sledila usklajena družbena akcija, ki bi
ga ustavila in odpravila vzroke za naraščanje števila teh služb
in delavcev v njih. Posebno kritične ugotovitve o stanju,
negativnih pojavih in trendih na tem področju
družbenega
dela so bile tedaj izražene na sejah CK ZKS,1 ki je sprejel za
razreševanje teh vprašsnj pomembne in še danes aktualne
usmeritve. Te so bile še zlasti poudarjene leta 1981 v Poročilu
o zasnovi in uresničevanju nalog Zveze komunistov glede
organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb v
SR Sloveniji, ki je vsebovalo tudi pobudo za ustanovitev
posebne komisije Izvršnega sveta Skupšine SR Slovenije za
proučevanje in spremljanje vprašanj v zvezi z organiziranjem
in delovanjem administrativno-strokovnih služb. V razpravah
za uresničitev te pobude pa se je izoblikovalo stališče, da je to
naloga vseh družbenih dejavnikov v republiki, za usklajevanje
pa skrbi republiški družbeni svet za to področje.
Na podlagi dogovora udeležencev in zakona o njegovi ustanovitvi leta 1982 je bil ustanovljen Republiški družbeni svet za
vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb (v nadaljevanju Svet). Svet je že na svoji konstitutivni
seji oktobra 1982 sklenil, da je zaradi časovne odmaknjenosti
in predvsem spremenjenih in še bolj zaostrenih
družbenoekonomskih razmer treba pripraviti gradivo,2 ki naj razčleni novo
nastale razmere na njegovem delovnem področju kot podlago
in usmeritev za njegovo nadaljnje delo oziroma aktivnosti v
njem zastopanih udeležencev. Gradivo naj bi vsebovalo tudi
ocene, koliko so dosedanja družbena prizadevanja uspela
zajti negativne trende na tem področju, s prikazom predvidenega razvoja administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji.
2. Družbena izhodišča o stanju in nadaljnjem
razvoju organizacije in delovanja administrativno
strokovnih služb
Med pripravo gradiva so se družbenoekonomske razmere v
1. To so bile predvsem S, 6 In 8 se)a CK ZKS
2. Za pripravo tega gradiva Je.bila v začetku leta 1983 Imenovana začasna
medresorska delovna skupina Sveta.
2

celotni družbi še nadalje zaostrovale. Kritične ugotovitve in
opozarjanja na preveliko in predrago t.i. »družbeno režijo« so
v tem času dobile večjo družbeno težo in na vseh ravneh in v
vseh družbenih okoljih v SR Sloveniji, pa tudi v SFRJ. V
povezavi z uresničevanjem ciljev dolgoročne gospodarske
stabilizacije je ta problematika postala
tudi ena poglavitnih
tem v sredstvih javnega obveščanja.3
Družbene kritike, ki jih potrjuje tudi v tem gradivu ugotovljeno stanje, opozarjajo predvsem, da je to področje družbenega dela praviloma neracionalno organizirano v preštevilnih
administrativno strokovnih službah, ki so s prevelikim številom delavcev premalo učinkovite in ustvarjalne. Administrativno-strokovne službe tako objektivno niso dovolj v funkciji
pospeševanja, usmerjanja in usklajevanja družbenega razvoja Na doseženi stopnji tega razvoja in v skladu z razpoložljivim dohodkom na obstoječi stopnji družbene produktivnosti
dela je zato njihovo delovanje v takem obsegu glede na
prispevek k razvoju družbe preveliko družbeno breme, ki že
bistveno zmanjšuje del družbenega dohodka, namenjenega
za zadovoljevanje drugih družbenih potreb.
Metode in načini delovanja administrativno strokovnih
služb pa skupaj z njihovo razvejanostjo in številčnostjo delavcev v njih, na vseh ravneh družbene organiziranosti pogosto
dodatno povzročajo, da je tudi zaradi tega urejanje družbenih
zadev vse bolj izpostavljeno nepotrebnim administrativnim
posegom in vsem vrstam formalizmov. S takim svojim delovanjem tako v bistvu tudi v veliki meri zavirajo hitrejši razvoj
odnosov socialističnega samoupravljanja. Delavci v materialni proizvodnji in občani se tudi zaradi takega razvoja ne
morejo povsem uveljaviti kot nosilci odločanja o pogojih in
rezultatih dela oziroma o vseh družbenih zadevah.
Tej problematiki so posvetili posebno pozornost tudi v letih
1983 in 1984 pripravljeni dokumenti v okviru prizadevanj za
gospodarsko stabilizacijo, zlasti Komisije zveznih družbenih
svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije, načrt uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR
Sloveniji, resolucije družbenopolitičnih skupnosti za leti 1984
in 1985, sklepi 8. in 11. seje CK ZKS in 10. ter 13. seje CK ZKJ.
Iz navedenih dokumentov, usmeritev ter konkretnih aktivnosti na njihovi podlagi izhaja, da je treba pri prizadevanjih za
gospodarsko stabilizacijo in v današnjih družbenoekonomskih razmerah v skladu s politiko zmanjševanja vseh oblik
porabe in vseh vrst stroškov družbenega dela posebej organizirati oziroma racionalizirati opravljanje del in nalog t.i. »družbene režije«, tako da bo njihovo opravljanje čimmanj breme- i
nilo dohodek in tudi s tem prispevalo h krepitvi akumulativne I
in reproduktivne sposobnosti gospodarstva oziroma celotne
družbe.
Sredstva, namenjena za opravljanje teh del in nalog, bi
morala biti pri tem čimbolj sorazmerna prispevku, ki jih ima
njihovo opravljanje pri soustvarjanju družbenega proizvoda in
razvoju celotne družbe. Njihovo opravljanje naj bi se tako
spremenilo iz do zdaj večkrat bremena v dohodku temeljnih in
drugih organizacij združenega dela v njegovega dejanskega
in aktivnega soustvarjalca oziroma v soustvarjalca nove vrednosti v materialni proizvodnji. Racionalneje organizirane in
strokovno usposobljene administrativno strokovne službe naj
bi z ustvarjalnim, racionalnim i učinkovitim delovanjem pripomogle ne samo k večji proizvodnji, povečanju konvertibilnega
izvoza in uresničevanju drugih pomembnih nalog dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, marveč tudi k
nadaljnji krepitvi ter uveljavitvi odnosov socialističnega samoupravljanja.
3. Problematika obravnavanja organizacije
in delovanja administrativno strokovnih služb
Razreševanje takega stanja in uresničitev ciljev, zastavljenih v družbenih dokumentih, je na tem področju nedvomno
zahteven in zato tudi dolgoročen proces. Delovanje administrativno-strokovnih služb ter delavcev v njih je zagotovo
3. Z* ponazoritev navajamo nekaj člankov Iz čaaoplaov In revi): Sobotna
priloga Dala, 18. 6. 1983, Vse manj emo pripravljeni kar na počez plačevati
alužbe, zlasti če niso učinkovite; Borba, 25.-26. 6.1984, Pravijo, da niso "Potroinja«; Delavska enotnost, 12. 1. 1984, Težki porodni krči pri zmanjševanju družbane režije: VJesnik, 4. 6.1984, Gnezda administracije; Ekonomska politika, 20.
8.1984, Kdo režlra režijo; Nedjeljnl VJesnik, 9.12.1984, Rekordna letina administracije; VJesnik, 10.1.1985, Preplačana administracija; Delavska enotnost, 24.
11.1984, Celotna številka; VJesnik, 31.1.1985, Administracija na udaru; Borba,
12. 2.1985, Uradniška sterilnost
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izredno celovito področje, kjer se prepletajo vprašanja tako
ideološke narave kot tudi specifičnih družbenokonomskih
odnosov, družbene organiziranosti, delovanja političnega
sistema, družbenoekonomskega položaja teh delavcev in
služb ter njihovega vpliva na celotno družbeno reprodukcijo
in njihove vloge pri nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. Značilnost, da posega na številna področja
celotnega družbenega življenja, terja tudi interdisciplinarnost
pri obravnavi in razreševanju njegove problematike.
Zato je bilo v tem gradivu pri globalni oceni stanja in
problemov na tem področju družbenega dela težko strniti kaj
več kot navesti splošne ugotovitve in značilnosti tako celot-4
nega kot tudi posameznih, notranjih strukturalnih področij.
Te ocene in ugotovitve ter predlogi bodo morali biti zato pri
nadaljnjem delu Sveta in v aktivnostih njegovih udeležencev
in drugih družbenih subjektov predmet podrobnejšega in
konkretnejšega obravnavanja ter preverjanja. Vrsta različnih
mnenj o posameznih pojavih in stanjih na tem področju tako z
ideološkega kot tudi predvsem praktičnega vidika še posebej
opozarja na potrebo po celoviti družbeni akciji na podlagi
enotnih izhodišč in usklajenih meril pri nadaljnjem razreševanju vprašanj s katerimi se ukvarja Svet.
II. Okvirna opredelitev pojmov
in področja
1. Splošno
V nekaterih kritikah in razpravah o preštevilni, predragi ter
premalo učinkoviti družbeni režiji se npr. pri opredeljevanju te
problemtike uporabljajo različni pavšalni pojmi kot »družbena in poslovna režija, administracija, birokracija, tehnokracija, upravljalski in upravljalsko-politični
aparat, uradništvo,
uslužbenstvo«, in podobno.5 Kritike in razprave, ki so večkrat
naperjene v bistvu predvsem proti vsem delavcem v nematerialni proizvodnji, pa pogosto celo oživljajo razprave o delitvi
na fizično in umsko delo, na delavce v proizvodnih halah in
delavce v pisarnah,
na tiste, ki proizvajajo, in druge, ki režirajo
oz. upravljajo.6 Skrajno stališče pa je, da so vsa dela in naloge
4. Za jasnejši vpogled v obravnavano problematiko je bilo pri pripravi gradiva
zaradi celovitosti področja nujno treba razmejiti posamezna področja delovanja
administrativno strokovnih služb in opravljanja administrativno strokovnih opravil In hkrati razmejiti posamezne vrste teh služb In opravil. Prav tako je bilo treba
posebej opredeliti tudi posamezne vzroke, ki vplivajo na njihov obseg in delovanje, ter dodatno še vlogo In pomen admlnistrativno-strokovnlh služb In delavcev,
ki opravljajo admlnlstratlvno-strokovna, pomožna In tem podobna dela.
5. Ti pojmi se v teoriji In praksi različno pojmujejo In uporabljajo. To Je zlasti
značilno za pojem birokracija, ki se lahko razlaga na|manj na »tiri različne
načine, in sicer a) uradniški aparat nasploh v kateri koli delovni ali drugI
družbeni organizaciji, b) določeno obnašanje uradnikov nasproti strankam In
javnosti nasploh, ki se opredeljuje kot preveč kruto, formalistično, vzvišeno, ker
se v človeku In v njegovih težavah vidi samo uporaba določenega zakonskega
predpisa, paragrafa, c) določen način ali tip upravljanja (organiziranja) v delovnih in drugih družbenih organizacijah, d) uzurplranje pravic upravljanja, ki jih
drugače Izvršuje oziroma Jih mora Izvrševati neka druga skupina (politiki,
[državni voditelji, kapitalisti v kapitalizmu, delavci In njihovi delegati v socializmu) od strani uradniškega aparata, posebno najvišjih vrhov tega aparata.
Čeprav se običajno dela po|movna razlika med birokrati kot uradniki in
birokracijo kot obliko (tip) upravljanja v delovnih organizacijah In državnih
istanovah, se kljub temu, da se uporablja ista beseda, problem v praksi najbolj
:aplete, s tem ko se ta isti pojem uporabila tudi za tretji pomen, ki se bistveno
'azllkuje od drugega in mešanje teh pojmov s četrto definicijo tega pojma izurpiranje pravice upravljanja. (Mlhajlo V. Popovič, Sociologija, št 4,1983).
Podobni so problemi pri uporabi pojma administracija, ki Ima prav tako več
x>menov. Administracija se je v Jugoslaviji dolgo uporabljala, uporablja pa se
udi danes kot sinonim za besedo uprava. V novejšem času pa je v Jugoslovanki zakonodaji In v doktrini ta izraz dobil ožji smisel kot profesionalni uradniški
iparat ali kot posebna strokovna oziroma tehnična služba. Skoraj povsod ima ta
;raz dva pomena in dve področji njegove uporabe. Na področju organizacije
K>meni sklop organov upravljanja ali samo tehnično upravno službo oziroma
iparat. V politični sferi pa Je sklop vseh organov oblasti Izven parlamenta In
odstva ali pa se pod njim mislijo samo organi uprave, ministrstva, centralna
administracija, ne pa tudi vlada (Politična enciklopedija).
6. Razmejitev na proizvodnjo (»tisti, ki delajo«) In režijo (»tisti, ki mislijo«) se
leče za nami Iz časov, ko je drobno kapitalistična proizvodnja, ki jo je še vodil
astnlk sam, postajala prezapletena In se Je zato lastnikova vodstvena vloga
ačela širiti na več specialistov, saj je bilo treba proizvodnjo planirati poslovno
n tehnično-tehnoioško, oskrbeti s proizvodnimi faktorji, plasirati Itd. Tako so se
azvlle funkcije in z njimi je razredna delitev lastnikov od delavcev prešla na nič
nanj razredno delitev ljudi v hali od ljudi v pisarni. Razredna determinanta je
►ostalo znanje. »Ustvarjalnim« pisarniškim delavcem ni bilo mogoče niti treba
ladzora (kot da je to še vedno lastnik sam). »Rutlnersklm« proizvodnim delav:em pa je bilo treba predpisati celo vsak gib, Jih strogo nadzirati In jim v celoti
ilč zaupati, pač pa nenehno ukazovati. Tako razlikovanje vodi v sodobnih časih,
0 Ima dosti več znanja dosti več ljudi, k učinkom, ki so nasprotni od namena (dr.
Matjaž Mulej, Ekonomski center Maribor, Delovno-procesnl vidik razmejitve med
iroizvodnim in režijskim delom — delovno gradivo, poslano Svetu).
V režijo naj bi po nekaterih opredelitvah uvrščali vse delavce, katerih delo nI
eposredno merljivo. Režijski stroški pa po teh opredelitvah pomenijo stroške,
1 se jih ne da neposredno porazdeliti na enoto proizvoda.
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v nematerialni proizvodnji bolj ali manj družbeno nujno zlo
oziroma celo družbeno nepotrebno delo.
Take kritike in razprave večkrat tudi umetno in namerno
zamegljujejo dejstvo, da so vse dejavnosti, tako gospodarske
kot negospodarske, deli enotnega procesa združenega dela
in so med seboj povezani in odvisni, da imajo vsi delavci v
združenem delu enak družbenoekonomski položaj, načelno
enakega pa tudi delavci v državni upravi ne glede na vsekakor
pomembne razlike med delom v materialni proizvodnji in
delom na drugih področjih družbenega dela. Zakon o združenem delu opredeljuje delo v družbenih dejavnostih, državni
upravi, v pravosodju itd. oziroma v vseh administrativnostrokovnih službah afirmativno in tako izraža pozitiven odnos
do dela na tem področju in do delavcev, ki ta dela opravljajo.
Tako je zavzel pozitivno stališče do razmerja med proizvodnim in vsakim drugim delom, ki prispeva k storilnosti in
gospodarski učinkovitosti proizvodnega dela, k poslovnemu
uspehu in razvoju celotne družbe. Razvoj proizvajalnih sil, ki
je imel za posledico tudi vedno izrazitejšo delitev dela in v njej
izrazito rast negospodarskih dejavnosti ter vse večjo soodvisnost gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, opozarja na
nujnost, da je treba na konkretnih področjih ugotoviti, katero
delo je družbeno potrebno
in katero ne. Vsekakor zato tudi
neproizvodno delo7 zahteva nenehno proučevanje z objektivnimi merili ter ob upoštevanju vseh njegovih posebnosti.
V neproizvodnih dejavnostih tako zahteva tudi področje
organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb
posebno pozornost kot eno najpomembnejših področij v
družbeni delitvi dela. Ne samo kot dejavnost, ki se financira
na podlagi rezultatov proizvodnega dela, temveč tudi zaradi
posebne vloge, ki jo ima v celotni družbeni reprodukciji.
Zaradi svojih posebnosti je še zlasti pomembno, v kakšnem
razmerju je to področje družbenega dela v obstoječih družbe-

7. Proizvodno In neproizvodno delo sta predmet raziskave Raziskovalnega
centra za samoupravljanje pri Zvezi sindikatov Slovenije. Marca 1985 je v knjigi
Vidiki samoupravljanja 83 Izšel prvi del raziskave Petra Monettlja »Proizvodno
In neproizvodno delo v organizacijah združenega dela s področja gospodarstva
v SR Sloveniji (Stališča delavcev v delovni skupnosti skupnih služb). Cilji raziskave so: ugotoviti obseg (rast) zaposlovanja na neproizvodnih delih v organizacijah združenega dela s področja gospodarstva - v primerjavi s proizvodnimi; ugotoviti vrste del, kjer so bile te spremembe največje; proučiti vzroke, ki
so vplivali na to In oceniti (ne)upravičenost (smotrnost, racionalnost) zaposlovanja na teh delih. Dalje proučiti vzroke, ki spodbujalo ljudi, da se šolajo za
neproizvodne poklice, zaposlujejo na neproizvodnih delih oziroma odhajajo s
proizvodnih na neproizvodna dela In kakšno vlogo Ima pri tem Izobraževalni
sistem.
Na podlagi primerjave stališč več teoretikov je avtor v tem delu o delitvi na
proizvodno in neproizvodno delo opozoril predvsem na naslednje:
Pojma proizvodno In neproizvodno delo spadata med tiste, ki so najbolj
nerazjasnjeni (v politični ekonomiji, sociologiji); obstaja vrsta med seboj
nasprotujočih si opredelitev. Po drugI strani pa Je ta problematika pomembna
za natančno določanje pojma proizvodnje kot ekonomskega procesa, z razmejitvijo ekonomskega področja od neekonomskega za reševanje sodobnih
makroekonomskih problemov tj. analiz t i. ekonomskih agregatov (narodnega
dohodka, družbenega bruto-prolzvoda In družbenega proizvoda) kot tudi na
mlkroekonomskem nivoju za ugotavljanje 11. režijskih stroškov s ciljem njihovega zmanjšanja. Delitev na proizvodno in neproizvodno delo Izhaja Iz delitve
na fizično in umsko delo. Vendar proizvodnega dela ne moremo enačiti s
fizičnim delom In neproizvodnega z umskim, saj sta za opravljanje obeh
potrebni obe sestavini. Čeprav proizvodno in neproizvodno delo tvorita enotnost, pripada prvo mesto proizvodnemu delu. Neproizvodno delo je v celoti,
tudi količinsko, odvisno od proizvodnega dela. Po drugI strani pa je neproizvodno delo družbeno koristno (vsaj večji del tega dela) oz. potrebno. Obe vrsti
dela sta povezani s poklicno delitvijo dela - nekateri poklici so vezani Izključno
za opravljanje proizvodnega dela, drugI pa za opravljanje neproizvodnega ali
za oboje.
Katero stališče Je bolj sprejemljivo, katero delo bomo šteli za proizvodno In
katero za neproizvodno je odvisno od gospodarske stvarnosti, tj. od danega
načina gospodarjenja. Tako pogojem naturalne proizvodnje ustreza pojmovanje proizvodnega deia, ki je omejeno na področje materialne proizvodnje,
pogojem blagovno-denarne širše pojmovanje, ki vključuje vsako gospodarsko
dejavnost, vsako delo, ki mu je cilj pridobivanje profita. Na sedanji stopnji
razvoja znanosti In tehnologije (avtomatizacija In kibernetizacija) Je postala
delitev na proizvodno In neproizvodno delo zelo relativna. Umsko delo zunaj
procesa neposredne proizvodnje dobiva vse več|l pomen In se kaže kot delo, ki
je pogoj proizvodnemu delu. Vse bolj narašča vloga umskega dela v fazah
priprave (v širšem pomenu), nadzora, upravljanja, razvoja, znanstvenoraziskovalnega dela, organizacije dela Idr., kot tudi v sami proizvodnji. Zato Je večkrat
težko razlikovati med obema vrstama dela. Delitev dejavnosti na proizvodne In
neproizvodne je dogovorjena (konvencija) In temelji na načelu pretežnosti, tj. iz
proizvodnih dejavnosti se ne izločijo neproizvodna dela In obratno.
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noekonomskih razmerah do proizvodnih dejavnosti in to tako
v kvantitativnem kot v kvalitativnem smislu.8
2. Opredelitev administrativno-strokovnih služb
in administrativno strokovnih, pomožnih in tem
podobnih dei9
a) Značilnosti
in dejavnost administrativno-strokovnih
služb:10
Temeljna značilnost administrativno-strokovnih služb je, da
nimajo svoje lastne dejavnosti, temveč opravljajo dela za
določene subjekte. Njihova funkcija je namreč predvsem v
tem, da so namenjene uspešnejšemu opravljanju dejavnosti
teh subjektov. Zaradi tega je njihova dejavnost oziroma delovanje v primerjavi z glavno ali stransko dejavnostjo teh subjektov v tem smislu le pomožnega pomena." Pretežni del
dejavnosti, ki jo opravljajo administrativno-strokovne službe,
je tesno povezana z upravljanjem in je v svojem bistvu del
upravne dejavnosti subjektov, za katere administrativno-strokovne službe opravljajo dela.
Pri tem je dejavnost administrativno-strokovnih služb dejavnost vodenja in usmerjanja ter spremljanja in upravljanja vseh
drugih dejavnosti. Je sestavni det celotnih aktivnosti, ki naj bi
omogočala vsem drugim dejavnostim v združenem delu,
nemoteno odvijanje delovnih procesov in da bi se maksimalno izkoristile vse delovne zmogljivosti, oziroma, da neposredno delo ustvari poslovni učinek.12 Ta dejavnost se opravlja tako v organih družbenopolitičnih skupnosti kot v organizacijah združenega dela ter v samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih organizacijah in skupnostih oziroma v vseh
oblikah organiziranja družbenega dela.
S tega vidika administrativno-strokovne službe opravljajo
dejavnost (oziroma administrativno-strokovna, pomožna in
tem podobna dela), ki omogoča in pripomore k sprejemanju
odločitev o splošnih in konkretnih zadevah, s katerimi se
izvajajo institucionalizirani cilji in samoupravno sprejeta politika v okviru sprejete družbene ureditve. To so predvsem
planske in organizacijske odločitve, odločitve v zvezi z uresničevanjem, usklajevanjem in nadzorom institucionalnih, političnih in samoupravnih interesnih odločitev. Ta dejavnost je
zlasti strokovna priprava podlag za odjočanje, bodisi pravne,
finančne, organizacijske, kadrovske ali druge narave, pa tudi
smotrna in zadostna priprava in diseminacija potrebnih infor8. Dr. Vladimir Raškovlč (Sociologija dala, sodobna administracija, 1979)
ugotavlja: V širšem smislu se postavlja vprašanje, koliko »neproizvodnih« živ
na račun »proizvodnih«, to je, kakšna so kvantltatlvna razmejla med detovnlml
ljudmi, ki so neposredno angažirani v materialni proizvodnji, In tistimi, ki se
ukvarialo z neproizvodnimi dejavnostmi. Ta odnos je Izrednega pomena glede
na to, da so neproizvodne dejavnosti pogojene s proizvodnimi dejavnostmi kot
svojo materialno osnovo in Izvorom eksistence.
..
Maksimalna relacija med številom administrativnih In proizvodnih d®lavcev
je odvisna od narave proizvodnega dela, še posebej od načina tehnološkega
procesa in kvalifikacijske strukture žive delovne sile. Če se to razmerje
zmanjšuje na strani uradnikov v odnosu na delavce v proizvodnji, pot®m J® Xo! P°,
tivna usmeritev k zman|šan|u števila uslužbencev In s tem tudi k CT»n)ian)u
njihove vloge v procesu dela. Nasprotno, če se njihovo število zvišuje pri Istem
stanju delavcev v proizvodnji oz. se povečuje hitreje, je to znak birokratskih
teženj v določeni organizaciji. Zato Je nujno treba nenehno proučevat to razmerje, ker Ima to tudi vsebinski pomen v smislu uresničevanja socialističnih
družbenih odnosov.
9. Opredelitev administrativno strokovnih služb in administrativno strokovnih, pomožnih In tem podobnih del Je okvirna smiselna sinteza in povzetek Iz
del več različnih znanstvenih In strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s tem
področjem ter na podlagi predpisov. Večine del je citirana v naslednjih opombah pod črto v tej točki.
10. Iz gradiva Petra Monettija citiranega v op. št. 7: Novak M. (Organizacija
rada u socializmu, IV. Izdanje, Informator Zagreb, 1974, str. 42) se loteva
opredelitve dlhotomlje proizvodnja - strokovne službe v zvezi s samoupravno
organiziranostjo združenega dela. Med njima obstaja sistemska povezanost v
reprodukcijskem procesu, v katerem proizvodnja opravlja proizvodno dejavnost, strokovne službe pa vse druge dejavnosti, s katerimi se zaključuje eden
in začenja drug reprodukcijski ciklus. Dalje ugotavlja: »V naši organizacijski
praksi nimamo enotnega stališča o tem, kaj obsega Izraz strokovne službe.
Nekateri z izrazom strokovne službe označijo organizacijske enote, ki opravljajo vse posle, povezane z reprodukcijskim procesom zunaj neposrednega
procesa dela. DrugI s tem izrazom označijo organizacijske enote, ki opravljajo
sestavljene oz. strokovne posle. Včasih ta izraz zajame vse člane kolektiva, ki
ne delajo fizično. Kaže, da Je prvo stališče najbolj pravhno. »Strokovne
so širši pojem kot skupne službe: skupne službe obsegajo samo del strokovnih
8! b
11 Povzeto In prirejeno Iz: dr. Svetozar Polič, Družbeni samoupravni in
pravni položaj delovnih skupnosti, Center za samoupravno normativno dejavn
°lU(p9ovzeto in prirejeno iz: Feliks Peklar, Sodobno pisarniško poslovanje,
ČGP Delo - TOZD Gospodarski vestnik (1985); Mag. Martin Kopač. Program
Izboljšanja administrativnega poslovanja, ČGP Delo - TOZD Gospodarski vestnik (1984) - Iz dela citiranega v op. št. 6.

macij organom, ki odločajo, oziroma vsem ljudem ki se
morajo izjaviti o tem na en ali drug način. Prav tako pa obsega
tehnično administrativno dejavnost v zvezi z zbiranjem, hranjenjem, obdelovanjem, razmnoževanjem podatkov in informacij v zvezi s pripravo
odločitev in informiranjem o ze
sprejetih odločitvah.13
, ^ .
Dejavnost administrativno strokovnih služb je pri tem
predvsem ustvarjanje, sprejemanje, urejanje, shranjevanje in
evidentiranje ter izkazovanje vseh dokumentov in zapiskov,
podatkov in informacij v raznih oblikah in delovnih fazah. To
zajema obravnavanje in pripravljanje sporočil in dokumentov
bodisi v obliki besedil, kot so dopisi, gradiva ipd., ali pa
obravnavanje številčnih podatkov in informacij z različnih
področij ali pa kombinacijo obeh oblik. V tem smislu lahko
dejavnost administrativno strokovnih služb označimo tudi kot
informacijsko dejavnost.
b) Vrste del administrativno-strokovnih služb oziroma
administrativno strokovnih, pomožnih In tem podobnih del
Dela administrativno strokovnih služb se pretežno opredeljujejo kot pisarniška dela, ki imajo svoje karakteristike, metode
in delovne režime, ki pa so tako raznovrstni in nedoločljivi, da
jih je težko točneje definirati in opredeliti. - Ta dela pa se ne
opravljajo le v administrativno strokovnih službah oziroma jih
ne opravljajo samo tipični administrativno-strokovni,
pomožni in tem podobni delavci, temveč je opravljanje teh de^
sestavni del dela vsake organizacije
in s tem tudi dela mnogih
drugih delavcev in organizacij.16 Med administrativno-strokovna, pomožna in tem podobna dela lahko uvrstimo vsa
dela, ki se opravljajo na podoben
način in po enakih postopkih kot tipična tovrstna dela.17 Tako jih je treba opredeliti
predvsem zato, ker jih je mogoče zaradi skupnih zakonitosti
racionalizirati in zagotoviti z istimi sredstvi in načini njihovo
večjo učinkovitost pri njihovem opravljanju.
Zakon o združenem delu18 navaja le nekatera tovrstna dela
kot administrativno-strokovna, pomožna in tem podobna dela
ter določena strokovna dela, ki se opravljajo v administrativno
13. Razčlenitev Je povzeta iz referata Mitja Kamušiča »Predvideni razvoj ,
upravne dejavnosti« (Vestnik Instituta za Javno upravo št. 3-4,1984).
14. Modernizacija dela v državni upravi (Teza za anlmacUo) - gradivo Repu- .
bliškega sekretariata za pravosodje in upravo in Centra SR Slovenije za druž- .
benl alstem lnformlran|a In Informatiko.
15 Feliks Peklar, sodobno pisarniško poslovanje, ČGP Delo - TOZD Gospodarski vestnik (1985) - delo ctt. pod op. št. 12
16. Admlnlstrlranje je npr. sestavni del deia zdravstvenih delavcev.
17 Značilna za to Je npr. delitev dela na proizvodno in neproizvodno delo, ki
jo |e razčlenit D.Marsenlč (Razlika u društveno-ekonomskom položaju prolj>
vodnog I neprolzvodnog rada, Samoupravljanja 1982 št 4/82). Po tej delitvi so
značilnosti proizvodnega dela: Praviloma se opravlja v probvodn hali, pa tudi
na odprtem prostoiu (kmetijstvo, gradbeništvo); to Je delo na etro|lh, mehanlz^
rano aH polmehanizlrano dalo, ročno delo z uporabo enostavnih ali zapletenih
orodij; v n|em delavec preoblikuje predmet dela v Izdelek, spodbuja In nadzira
ta proces; tudi laboratorijsko delo (razne tehnične In tehnološke analize, eksperimenti); sestavljenost dela Je manjša (merjeno s številom delavcev z visoko
Izobrazbo); njegova tehnična produktivnost se lahko mori, normira; s tem
delom se lažje upravlja, možnost neproduktivne Izrabe delovnega časa brez
posledic za zaslužek Je majhna; vsako Individualno delo je ;y skupen
sistem proizvodnega dela (soodvisnost); proizvodni delavec |e pri svojem d^u
uniformiran (delovno oblačilo); sprememba delovnega mesta Je praviloma
povezana z dodatnim usposabljanjem ali prekvalifikacijo. V primerjavi s tem e
neproizvodno delo: pogojno rečeno so to pisarniška dela; ureditev prostora je
Prepuščena delavcu in Je ne narekuje narava dola; predmet dela so Informacije, najpogostejši nosilec informacij Je papir; zelo hetorogeno delo; Izkoriščenost delovnega časa Je lahko manjša (ker tega ne
stroj), kar Ima za posledico večje zaposlovanje pri slabši izkoriščenosti
delov
nega časa; niso uniformirani; višja raven znanja In kvalifikacije, '™"nis<j *P®^
allzaclla, zato širše možnosti za Izbor delovnega mesta, bol| aktivni v procesu
upravljanja (to Je del njihovih rednih opravil), zato nI potreben napor zunaj
<#
' 18. Po drugem odstavku 400. člena se štejejo za administrativno strokovna
In pomožna dela zlasti: plansko-analltska dela, personalne zadeve,
knjigovodstvo, evidenca In statistika, pripravljanje In obdelava gradiva Pr"""°",'°kovrin®
narava, administrativna dela (sprejemanje In odpravljanje pošte, delovodn,
protokol, stenografsko, strojepisno, arhivsko In podobno delo), »plo*ne
zadeve, varovanje objektov In vzdiievanje ter varovanje prostorov ^kor tudi
druga dela, ki spadajo po svoji naravi v to vrsto del. (Ker ta dela niso našteta
taksativno, lahko mednje vsekakor štejemo tudi dela, kakršna so npr .delai v
zvezi z obveščanjem; strokovnopravna dela v zvezi z zastopanjem organizacij
združenega dela; dela v zvezi s splošnim ljudskim odporom In družbeno samozaščito; strokovno organiziranje zaščite na delu In nadzor nad lzvajanlem
ukrepov zanjo; nudenje strokovne pomoči Izumiteljem In Inovatorjem, dela v
zvezi z vzdrževanjem Inventarja; delo voznikov, opravljanje prevoza za potrebe
delovne skupnosti, vratarjev, hišnikov, teleprinterlstov In telefonistov In
oospravllanje prostorov ter druga podobna dela (Iz dela, pod opombo št. 11).
V 403 členu pa so taksativno našteta določena strokovna dela: komercialni
oosll pri uresničevanju prometa blaga In storitev; raziskovanje trga; projektiranje- Inženiring; znanstveno-razlskovalna dela In strokovna dela pri 1reševanju
tehnoloških problemov (laboratoriji, preizkusne postaje Itd.); dela J® ®1?™"®*"
obdelavo podatkov; dela v zvezi s strokovnim Izobraževanjem kadrov In druga
(tem podobna) dela, vendar le, če so kot taka določena s (posebnim) zakonom.
poročevalec
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strokovnih službah. Sama dikcija zakona o združenem delu
lahko zavaja in daje vtis, da so v njem navedena administrativno strokovna, pomožna in tem podobna dela nepomembna
in obrobnega pomena za delovanje subjektov, za katere se ta
dela opravljajo. Dejansko pa so ta dela glede na dejavnost
administrativno strokovnih služb v večini izredno zahtevna,
visoko strokovna in ključnega pomena za normalno delovanje
subjektov, za katere se opravljajo. Opravljanje teh del vključuje tudi znanstveno in raziskovalno delo.
Dela administrativno-strokovnih služb lahko razdelimo na
poslovodna, strokovna, administrativna in tehnično operativna dela in naloge. V dejavnosti administrativno-strokovnih
služb so poslovodna, strokovna in administrativna (strokovna) dela in naloge temeljna dejavnost, medtem, ko so vsa
druga tehnično operativna dela in naloge le pomožna kot
nujna opora vse preostale dejavnosti administrativno-strokovnih služb. Administrativna dela in naloge so v odnosu do
poslovodnih in strokovnih del in nalog v celoti vezane na dela
samoupravnih in drugih organov, na poslovodne in strokovne
delavce in prek teh organov in služb na vse delavce v združenem delu do celotne družbene skupnosti. Administrativna
dela so v tem smislu funkcionalni in operativni servis za
nemoteno delo poslovodnih delavcev in strokovnih služb v
procesu upravljanja in vodenja organizacije ali skupnosti.19
c) Vrste in oblike administrativno-strokovnih služb
V okviru dejavnosti oziroma del, ki jih opravljajo delavci v
nematerialni proizvodnji, imajo delavci v nekatefih administrativno-strokovnih službah oziroma delavci, ki v teh službah
opravljajo administrativno strokovna, pomožna in tem
podobna dela, poseben položaj. Ustavi SFRJ in SRS ter zakon
0 združenem delu so zaradi posebnosti teh del v celotnem
združenem delu konstituirali novo obliko organiziranja delavcev v združenem delu - delovne skupnosti. To je tudi edina
predpisana splošna organizacijska oblika administrativno
strokovnih služb, katerih delavci imajo poseben
družbenoekonomski, samoupravni in pravni položaj.20
Po ustavah in zakonu o združenem delu eno ali več delov19. Med poslovodne naloge štejemo dela vodenja, organiziranja In usklaje/anja nalog, zastopanje In predstavljanje delovne skupnosti oziroma delovlega kolektiva, varovanje zakonitosti in skrbi za pravilnost izvajanja vseh
• jalog in del. Dela izvajajo poslovodni organi (individualni poslovodni organ kot
direktor, ravnatelj, predsednik, upravitelj), ponekod pa imajo kolektivni poslovodni organ (delovni organ vodenja, ki ga sestavlja več članov In predsedujoči). Med poslovodna dela pa štejemo tudi vsa dela delavcev s posebnimi
pooblastili, med te štejemo npr. predstojnike samostojnih organizacijskih enot,
to so pa lahko tudi vodje, morda celo skupinovodje ali obratovodje.
S ro kovna { e a 80 točno
i , specializirano,
? !,
opredeljene
kjer
je1 delo
opredeljeno
na naloge
točno ozkega
določenodelovnega
strokovnoprofila,
področje
dejavnosti (to so npr. ekonomisti, računovodje, kadrovlkl, organizatorji dela
referenti za varnost, programerji, operaterji, matičarji, tajniki samoupravnih
irganov Ipd.). Dela opravljajo strokovni delavci. Delo strokovnih delavcev le
iporativno izvajanje nalog, ki jim jih zastavlja delovna skupnost, njeni samoupravni organi ali zakonski predpisi, kadar gre za dela Javnega pomena. Stroovna dela Izvajajo samostojni referenti.
Referenti so strokovni delavci, ki Izvajajo točno in dokaj ozko opredeljene
ialoge In dela iz svojega strokovnega področja. Takih strokovnih delavcev |e
čredno veliko na različnih področjih, odvisno pač od potreb in zahtev ki lih
lostavlja vsakdanje življenje.
S pojmom administrativno delo označujemo strokovna dela In naloge, ki Jih
spravljajo v posebej organiziranih delovnih enotah, na določenih strokovnih
delovnih mestih strokovno usposobljeni administrativni ali pisarniški delavci.
Jela v administraciji praviloma izvajajo strokovno usposobljeni kadri družboilovne usmeritve za administratlvno-upravni vzgojnolzobraževalnl program za
:ahtevnejša dela pa se zahteva predhodno znanje, na ravni višje šole (višll
jpravnl delavec) ali celo diplomirani pravniki. Tudi to delo štejemo med stro;ovno delo, saj morajo biti pisarniški delavci, ki Izvajalo naloge In dela admlnl-tracije, strokovno usposobljeni.
Tehnično-operativne naloge pisarniškega dela moramo sprejeti kot nujno
»poro vsega drugega pisarniškega dela; to so dela pri Izvajanju nalog s
aterlml omogočamo nemoteno delo vseh poslovodnih, strokovnih In adminltratlvnlh del. Med tehnlčno-operatlvna dela štejemo različne servisno-stori*ene dejavnosti, ki jih izvajajo operaterji In manlpulanti, to so deia zelo ozkega
lelovnega področja, ki zahtevajo od Izvajalcev določeno stopnjo strokovnosti,
e več pa delovne prlvajenosti In delovne spretnosti (npr. strojepisci, telefonit , varnostniki, vzdrževalci prostorov, programerji, arhivarji, teleprinteristl. hišliki, kurirji ipd.). (Feliks Peklar- Iz dela clt. pod op. št. 12)
20. Zakon o združenem delu podrobneje določa družbenoekonomski, samouravnl In pravni položaj delovnih skupnosti oziroma delavcev v njih, vključno z
Ihoviml pravicami, obveznostmi In dolžnostmi, ki pa je glede na vrsto delovIh skupnosti In na naravo del zelo različen. Skupna značilnost vseh delavcev
delovnih skupnostih je predvsem, da so ti vsi delavci v združenem delu In
najeIV osnovi enak samoupravni In družbenoekonomski položaj kot delavci v
imeljnlh organizacijah združenega dela ter še posebej, da pridobivajo dohoek s svobodno menjavo dela. Posebnost njihovega položaja oziroma del le
idl, da teh del ne določajo delavci sami, temveč tisti, za katera jih opravllajo
i to v skladu s svojimi potrebami In Interesi. Delavci delovnih skupnosti tudi
Imajo odločilne vloge pri določanju vrste, obsega In ravni teh del. Dela ki se
pravljajo v delovni skupnosti, niso dejavnost po 409. čl. ZZD, ne de avnostl
ame delovne skupnosti in tudi ne organizacije in skupnosti, katere sestavni
el je delovna skupnost. Njihova značilnost je predvsem, v tem da služilo
spešnejšim opravljanjem dejavnosti teh organizacij.
oročevalec

nih skupnosti oblikujejo delavci, ki v organizacijah združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna in
tem podobna dela skupnega pomena za več organizacij v
njeni sestavi, delavci, ki opravljajo taka dela v kmetijski ali
drugi zadrugi,
v poslovni skupnosti ali banki in zavarovalni
skupnosti.21 Prav tako pa po ustavah in zakonu o združenem
delu oblikujejo eno ali več delovnih skupnosti delavci, ki
opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost, gospodarsko zbornico ali drugo samoupravno organizacijo in skupnost oziroma njihovo
združenje, društvo ali organ družbenopolitične skupnosti.22 Delovno skupnost v tem primeru
tvorijo
vsi delavci, ki opravljajo dela za navedene subjekte.23
Delovna skupnost je torej v ustavah in v zakonu o združenem delu posebna oblika organiziranja administrativno-strokovnih služb za opravljanje administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih del. Oblikujejo se v vseh oblikah
organiziranja združenega dela, razen v temeljnih organizacijah združenega dela in v enovitih organizacijah združenega
dela, ter v organizacijah in skupnostih, kjer ni možnosti za
njihovo oblikovanje. Opravljanje administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih del se v tem primeru organizira v
posebnih enotah, katerih delavci tako nimajo posebnega
položaja delavci v delovnih skupnostih. Za posamezna v
zakonu točno določena strokovna dela pa je zakon o združenem delu predvidel tudi organiziranje temeljnih organizacij
združenega dela.24
Administrativno-strokovne službe lahko tako v grobem razlikujemo po obliki njihove organiziranosti, po organizacijskih
oblikah in področjih dejavnosti subjektov za katere opravljajo
dela po njihovi notranji delitvi dela, načinu pridobivanja
dohodka in tudi po vlogi, vplivu in pomenu, kijih ima njihovo
delovanje za posamezne subjekte v družbi/5 Vsekakor je
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delitev administrativno-strokovnih služb za nadaljnje proučevanje zelo pomembna zaradi posebnosti, ki jih je treba pri tem
upoštevati, in znatnih razlik, ki vplivajo na njihovo organizacijo in delovanje.
^
3. Statistično spremljanje števila
administrativno-strokovnih, pomožnih in tem
podobnih delavcev v SR Sloveniji"
Zaradi pomanjkanja enotnih metodologij in klasifikacij ter
podatkov je težko številčno in dovolj natančno ugotoviti število delavcev, ki v družbi opravljajb administrativno-strokovna, pomožna in tem podobna dela. To otežuje tudi okoliščina, da so ponekod ta dela v družbi razpršena in v praksi
različno pojmovana. Zaradi tega tudi analiza poklicev prebivalcev iz popisa prebivalstva 1981, ki je upošteval veljavno
klasifikacijo poklicev, ne daje zadovoljivih rezultatov. Se težje
pa je ugotovljivo, koliko so tudi drugi delavci in občani v
družbi poleg svojega temeljnega dela obremenjeni z administrativnimi opravili. Zato so na nekaterih področjih možne o
številu administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev in obsega teh del le ocene.
Statistično so lahko številčno v celoti zajeti le delavci, ki
opravljajo ta dela, organizirani v delovnih skupnostih. Zaradi
tega se lahko število teh delavcev na posameznih področjih
družbenega dela skoraj v celoti spremlja glede na to, da
celotna dejavnost področja pomeni v bistvu opravljanje administrativno-strokovnih del, ki so vsa organizirana v delovni
skupnosti. Tako se lahko dokaj natančno ugotovi število
delavcev, ki opravljajo administrativno-strokovna, pomožna
in tem podobna dela za družbene organizacije in skupnosti.
Težje pa je ugotavljati število teh delavcev na drugih področjih negospodarstva oziroma v družbenih dejavnostih, kjer so
ta dela in ti delavci razpršeni tudi v organizacijah združenega
dela teh dejavnosti.
Pomanjkanje ustrezne metodologije in klasifikacij za
spremljanje obsega in trendov naraščanja števila delavcev, ki
opravljajo administrativno-strokovna, pomožna in tem
podobna dela, se najbolj vidno kaže pri spremljanju teh pojavov v gospodarstvu oziroma v organizacijah združenega dela.
Ta dela opravljajo delavci v teh organizacijah tudi zunaj delovnih skupnosti in zunaj temeljnih organizacij združenega dela,
skupnega pomena, to je v temeljnih organizacijah združenega
dela in v enovitih delovnih organizacijah, in se posebej statistično ne zajemajo. Vsekakor pa je dejstvo, da je administrativno-strokovni aparat v primerjavi z drugimi področji v teh
organizacijah glede na ocenjeno število delavcev, ki opravljajo tovrstno delo, najbolj razširjen.

obremenitve v dohodku organizacija, in obseg ter način
opravljanja pomožnih in tem podobnih del ter število delavcev, ki ta dela opravljajo, je treba pri konkretnejšem obravnavanju in proučevanju posebno pozornost posvetiti predvsem
administrativno-strokovnim delom oziroma tisti skupini delavcev v družbeni režiji, ki skupaj z vodilnimi strukturami tvorijo
t. i. upravljalski aparat.
Ta aparat, ki se pojavlja tako v družbeni nadgradnji kot v
samih organizacijah združenega dela s področja gospodarstva oziroma materialne proizvodnje, je namreč deležen najštevilnejših in najostrejših kritik. Ne samo zaradi svojega
obsega in premajhne učinkovitosti ter neracionalnega organiziranja in delovanja, temveč tudi in predvsem kot poglavitni
nosilec tehnobirokratskega odločanja. Tak položaj daje aparatu ob monopolu znanja in strokovnosti ter podatkov in
informacij njegova funkcija, ko bodisi v celotni družbi bodisi v
njenih posameznih delih nadzoruje, usklajuje in usmerja vse
druge družbene ali posamezne interese v enoten sistem delovanja. V družbeni nadgradnji oziroma v negospodarstvu je ta
aparat posebej organiziran in institucionaliziran (in tako tudi
statistično bolj zajemljiv), medtem ko je v organizacijah združenega dela večinoma razpršen v vseh oblikah organiziranja
združenega dela tako vertikalno in horizontalno ter statistično
le približno ugotovljiv.
5. Vloga in pomen administrativno-strokovnih
služb
. .
Kljub vsem kritikam in družbenim opozarjanjem ter različnim pojmovanjem je nujno treba poudariti, da so administrativno-strokovne službe v vseh oblikah družbene organiziranosti nedvomno eden bistvenih in konstantnih dejavnikov
nadaljnjega materialnega in družbenega razvoja celotne
družbe. Znanje, združeno v teh službah, o vse bolj zapletenih
in kompleksnih stanjih in gibanjih v družbi ima in mora imeti
pomembno vlogo še posebej v današnjih zaostrenih družbenoekonomskih razmerah in pri prizadevanjih za gospodarsko
stabilizacijo. Ravno te službe pripravljajo večino rešitev in
predlogov za odločanje o najpomembnejših družbenih zadevah, ki se nanašajo tako na delavce v posameznih oblikah
družbene organiziranosti kot tudi na delavce in delovne ljudi
ter občane v celotni družbi. Med drugim so dolžne nenehno
ugotavljati stanje na posameznih področjih, ga analizirati ter
na podlagi svojih ugotovitev predlagati ustrezne ukrepe za
čimbolj uspešno in učinkovito delovanje drugih subjektov.
Očitno je, da te službe morajo obstajati in delovati v vseh
oblikah družbene organiziranosti kot pomembna podlaga za
delo vseh samoupravnih in družbenih subjektov, za zagotavljanje uveljavljanja in varstva pravic delavcev, delovnih ljudi in
občanov ter za varstvo družbene lastnine.

4. Opredelitev proučevanja administrativnostrokovnih služb in administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih delavcev glede na
delovno področje Sveta
Ob upoštevanju naloge Sveta, da obravnava načelna vprašanja nadaljnjega razvoja služb, ki v organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovih združenjih, v družbenopolitičnih organizacijah in v drugih družbenih organizacijah, društvih in organih družbenopolitičnih
skupnosti opravljajo administrativno-strokovna, pomožna in
tem podobna dela, je spodbujanje, usmerjanje in usklajevanje
aktivnosti za zmanjševanje obsega administrativno-strokovnih opravil na vseh področjih družbenega življenja - ne
glede na to kje se ta dela opravljajo in kdo jih opravlja zagotovo ena poglavitnih nalog. Predmet proučevanja in
aktivnosti morata biti torej tudi »družbena režija« v najširšem
smislu kot »strošek« v novo ustvarjeni vrednosti delavcev v
neposredni materialni proizvodnji kot tudi vloga subjektov v
tej režiji pri odločanju o celotni družbeni reprodukciji in
njihovi vlogi pri nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih odnosov.
Ne glede na pomen, ki ga ima z vidika racionalnosti in

III. Najpoglavitnejši vzroki, ki vplivajo
j
na organizacijo in delovanje
administrativno-strokovnih služb
1. Splošno
Vzroke, ki vplivajo na današnjo nezadovoljivo stanje na
področju organiziranja in delovanja administrativno-strokovnih služb, je nujno treba povezati v medsebojni soodvisnosti s
celotnim delovanjem
političnega sistema socialističnega
samoupravljanja26 in z današnjimi zaostrenimi družbenoekonomskimi razmerami, ki bistveno vplivajo na stanje na tem
področju družbenega dela.
Hkrati pa ravno stanje v organizaciji in v delovanju administrativno-strokovnih služb vpliva in se kaže na vseh drugih
področjih družbenega dela, življenja in delovanja.
Zato so vzroki, ki vplivajo na organizacijo in delovanje
administrativno-strokovnih služb, številni in kompleksni. Značilni zanje sta prepletenost in medsebojna soodvisnost. Nobenega od teh vzrokov ni mogoče obravnavati in razreševati
povsem samostojno, neodvisno od drugih, saj so pogosto
nekateri izmed njih predvsem posledica drugih, lahko tudi
širših vzrokov, ki ne vplivajo samo na delovanje in organizacijo administrativno-strokovnih služb, temveč tudi na druga
pomembna področja družbenega življenja. Zaradi tega je vča-

28. Sploini statistični podatki • podrobnejšim opisom statistične problema27. 1. č?en°zakona o ustanovitvi Republiikega družbenega sveta za*P™*a"
n|a organizacije In delovanja administrativno-strokovnih služb (Ur. I. SRS/82).

28. Vrsto problemov In vzrokov, ki vplivajo na delovanje administrativno
strokovnih služb, vsebujejo posamezni separati. Kritične analize delovanja
polltlčenga sistema socialističnega samoupravjanja.
poročevalec
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sih tudi njihovo odkrivanje zelo zapleteno, še bolj pa njihovo
razreševanje, ki tako večinoma zahteva širše obravnavanje
problematike in razreševanja. Pogosto lahko pri njihovi identifikaciji lahko ugotovimo le posledice teh vzrokov, medtem
ko so sami vzroki prikriti in razpršeni, npr. v delovanju celotnega političnega sistema. Zato je tudi težko določiti njihovo
hierarhijo in delitev npr. na objektivne in subjektivne vzroke
oziroma na tiste, ki vplivajo na organizacijo in delovanje vseh
administrativno-strokovnih služb, in na tiste, ki vplivajo le na
delovanje posameznih administrativno-strokovnih služb, ter
na originarne, derivativne itd.
2. Normativizem
Pretirani normativizem na vseh področjih in ravneh družbenega življenja je že po več let splošno znani oceni eden izmed
najpoglavitnejših, če ne najpoglavitnejši vzrok za nenadzorovano naraščanje števila institucij, administrativno-strokovnih
služb in predvsem za naraščanje administrativno strokovnih
opravil, kar neposredno vpliva na število oziroma povečanje
števila delavcev v teh službah in na kvaliteto ter učinkovitost
njihovega dela.Tak normativizem je večinoma posledica neustreznega uresničevanja zakonodajne politike in etatističnega
poseganja v urejanje družbenoekonomskih odnosov in tržno
poslovna razmerja, ki v določenem obdobju izpodrinejo legitimni sistem družbenoekonomskih odnosov in mehanizme
trga. Hkrati pa tudi preobsežne administrativno-strokovne
službe s svojimi predlogi zakonodajnim organom in s svojimi
akti povzročajo nepotrebno kopičenje pravnih aktov.
Težnje, da hočemo v naši celotni družbi vse kar najbolj
podrobno predpisati, ter pomanjkljivosti pri pripravi, sprejemanju in izvajanju predpisov dodatno povzročajo, da so družbeno organizirani subjekti in tudi delavci zunaj administrativno-strokovnih služb ter občani podvrženi in prisiljeni administrirati tako na svojih delovnih mestih kot pri uveljavljanju
svojih interesov oziroma pri uveljavljanju svojih pravic pred
samoupravnimi in državnimi organi.® Prenormiranje in sformaliziranje ter pretirano administrativno urejanje skoraj vseh
družbenih in ekonomskih odnosov so tudi precej zadušila
njihovo samoupravno urejanje in zatrla ustvarjalnost pri iskanju najustreznejših rešitev za uresničevanje družbeno sprejetih razvojnih opredelitev naše družbe.
Vendar je pri pretiranem normativizmu v naši družbi problem, predvsem to, da imamo preveč norm na posamezna
razmerja, in ne toliko, da normativno urejamo preveč razmerij. Tudi pomanjkanje normativnega urejanja oziroma pravne
praznine povzročajo poleg drugih posledic številna dodatna
administrativno strokovna opravila in postopke. Z njimi se
skuša nadomestiti normativno neurejanje zadev na področjih,
ki bi morala biti pravno urejena, kar velja za zakonsko in
samoupravno urejanje družbenih zadev. Prav tako pa je v
pravnih aktih mnogo t. i. »mrtvih norm« oziroma predpisov, ki
se ne izvajajo ali pa nimajo stvarne podlage v dejanskih
razmerjih in odnosih.
Slabost normativnega urejanja je tudi veliko število programskih norm v sistemskih predpisih, ki urejajo bodoče
oziroma željene cilje na posameznih področjih ter se v skladu
s hierarhijo pravnih aktov prenašajo iz akta v akt. Take norme
še nimajo realne podlage v dejanskih družbenoekonomskih
razmerah in so tako zgolj deklarativne. S tem se kopiči število
norm v posameznih predpisih in se zmanjšuje njihova jasnost
in otežuje njihovo neposredno izvajanje v praksi. Poseben
vpliv na nprmativno urejanje zadev pa imata pravna tehnika in
nomotehnika pri njihovi pripravi, ki sta pogosto kazuistični
pomanjkljivi ali pa preveč zapleteni. Predpisi niso med seboj
vsebinsko usklajeni, njihova značilnost pa je tudi medsebojna
pojmovna neskladnost in nejasnost.
a) Predpisi družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
organov
Zaostrene družbenoekonomske razmere pri nas v zadnjih
letih sicer do določene mere objektivno povzročajo, predvsem pa omogočajo uveljavitev prepričanja birokratskih struktur, da je mogoče težave obvladovati le z administrativnimi
ukrepi, kar še povečuje število vseh vrst predpisov, ki jih
izdajajo pristojni organi in organizacije od občine do federa29. Ocenjuje se, da zdravnik porabi 30% delovnega Časa za administrlranje.
Kaj vse mora delavec, delovni človek In občan Izpolniti In prlbavitl ter pripraviti
za uveljavljanje svojih pravic, Je vsakodnevna tema v sredstvih Javnega obveščanja.
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cije.30 Pri tem pa še vedno niso, zlasti v federaciji, v zadostnem obsegu oziroma zadovoljivo uveljavljeni sklepi, stališča
in priporočila, ki so jih za odpravo pomanjkljivosti v zakonodajni politiki sprejeli različni organi in organizacije v republiki
in v federaciji. Še vedno se izdajajo številni novi in številne
spremembe ter dopolnitve obstoječih predpisov, ki večkrat
brez dejansko ugotovljenih družbenih potreb vedno znova
terjajo sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje ogromnega števila drugih predpisov, predvsem samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov ter drugih samoupravnih
splošnih aktov. Ob tem nalagajo družbenim subjektom 31evidentiranje, posredovanje in obdelavo številnih podatkov in
druga administrativno strokovna opravila ter ustanavljajo tudi
nove organe in organizacije.
V SR Sloveniji se je v zadnjem obdobju v praksi že dokaj
uveljavila zahteva, da se pri razčlenjevanju družbenih stroškov za izvajanje zakona navedejo ne samo stroški proračunov, temveč vseh, organizacij in skupnosti ter občanov.
To, da predlagatelj dejansko in ne samo deklarativno obrazloži tudi vsa administrativna in strokovna opravila, ki jih bo
zahtevalo izvajanje zakona, oziroma koliko bo njihovo izvajanje vplivalo na obseg tega dela in na število administrativno
strokovnih delavcev, pa še ni zadovoljivo uresničeno. Predjagatelj pa bi moral tudi posebej tehtno obrazložiti, kako zakonske rešitve vplivajo na družbeno organiziranost predvsem ob
ustanavljanju novih organov ir. organizacij ter drugih družbeno organiziranih subjektov z vidika racionalnega izvajanja v
zakonu določenih družbenih nalog, kot tudi, ali rešitve v
zakonu zahtevajo sprejem32ali spremembo in dopolnitev samoupravnih splošnih aktov ter ali nalagajo zbiranje novih
podatkov in evidenc.
Te usmeritve pa v SR Sloveniji sploh še niso zaživele pri
izdajanju podzakonskih predpisov oziroma predpisov, izdanih na podlagi zakona. V teh predpisih (uredbe, odloki, pravilniki, navodila) se zaradi njihove narave, da predvsem konkretizirajo izvajanje posameznih zakonskih določb,
skriva v
bistvu ogromen vir dodatnega administriranja.33 Ob sprejemanju zakonov osnutki teh predpisov večinoma sploh niso prilo30. Samo od 1974-1980 Je bilo sprejetih 385 zveznih zakonov, Zvezni izvršni
svet Je sprejel 1381 predpisov. V sezoni maj 1982/maJ 1983 so delegati v zvezni
skupščini sprejoli 145 zakonov In zakonskih predpisov. V republikah ter pokrajinah ter občinah ocenjujejo podobno stanje. Po sprejemu ustav ocenjujejo, da
Je bilo sprejetih poleg zakonov vsako leto še 500 podzakonskih predpisov.
Skupaj poznamo 3000 mogočih gospodarskih prekrškov Iz cca 200 zakonov
Vsa| četrtina teh zakonov ne velja, ker nI podzakonskih predpisov. Zakon o
začasni prepovedi financiranja negospodarskih Investicij, kratek po vsebini, Je
od maja 1983 do maja 1984 dobil 526 obveznih tolmačenj. Zanimivi so primeri
kollzlj zakonov, ko eden drugega Izključujejo In onemogočajo (planirana družbena usmeritev na večji Izvoz ter omejevanje izplačila nekaterih sredstev dnevnice).
31. Iz dopisa Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji Svetu, o problematiki v zvszi z uporabo obrazca »OBZ« po zakonu o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev. V času od uveljavitve pravilnika o obrazcu, s
katerim upnik obvešča SOK o dolžniku, ki ni izročil Instrumentov za zavarovanje plačila, to Je od 1. 8. 1983 do 31. 12. 1983, so enote SDK v SR Sloveniji:
prejele 41.002 obrazca »OBZ« od 1234 upnikov za dolžnike, ki Imajo žiro račun
pri Isti enoti SDK za 11.955 milijonov din; prejele 38.577 obrazcev »OBZ« od
2734 upnikov za vrednost 11.521 milijonov din In jih odposlale enoti SDK, pri
kateri Ima dolžnik žiro račun; prejete 13.344 obrazcev »OBZ« za 2753 dolžnikov
v znesku 5.040 milijonov din od enot SDK, ki vodijo žiro račune upnikov;
sestavile 2.518 zapisnikov o dejanskem stanju za 9883 primerov z obrazcem
»OBZ« prijavljenih kršitev Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev; vložile 250 ovadb za gospodarske prestopke In 16 predlogov za
uvedbo postopka o prekršku. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva
Jugoslavije so vse enote SDK na območju države v Istem obdobju: prejele
271.948 obrazcev »OBZ« od 23.289 upnikov za dolžnike, ki Imajo žiro račun pri
isti enoti SDK, za 61.083 milijonov din; prejele 220.239 obrazcev »OBZ« od
29.929 upnikov In jih odposlale enotam SDK, pri katerih imajo dolžniki žiro
račun, za skpaj 53.739 milijonov din; prejele 184.210 obrazcev »OBZ» za 29.957
dolžnikov v znesku 56.339 mlll|onov dinarjev od enot SDK, ki vodijo žlroračune
upnikov; sestavile 15.911 zapisnikov o dejenskem stanju za 82.911 primerov z
obrazcem »OBZ« prijavljenih kršitev zakona o zavarovanju plačil; vložile 3.856
ovadb za gospodarske prestopke In 42 predlogov za uvedbo postopka o prekršku. Navedeni številčni podatki s problematiko kažejo na ogromno dodatno
administriranja tako za uporabnike družbenih sredstev kot za Službo družbenega knjigovodstva, ki pa, kot kaže, nima ustreznega ekvivalenta v učinkih, saj
se kljub vsemu in zagroženim visokim kaznim za kršitev Zakona o zavarovanju
plačil plačevanje med uporabniki družbenih sredstev ne Izboljšuje.
32. V spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki jih
je ta sprejela v začetku junija 1985, je v tem smislu spremenjen in dopolnjen
269. člen, ki ureja to področje.
33. Po ocenah tvorijo kar 80% vseh predpisov, ki jih Izdajajo organi družbenopolitičnih skupnosti. Od leta 1974 do maja 1981 je bilo med vsemi akti, ki jih
je sprejela federacija, 73,15 odstotka zveznih predpisov, od tega 71,98 odstotka
podzakonskih aktov, samo 8,24 odstotka pa zakonov, resolucij in priporočil. Ta
plodna normativna dejavnost je prinesla organom federacije približno 10.000
pristojnosti. Gre za tiste, ki dajejo zveznemu uredništvu pravico, da zahteva od
drugih sprejemanje ustrezajočih podzakonskih aktov. Statistika je' torej prispela do leta 1981, vendar dobro poučeni pravijo, da se je bohotenje takšnih
zakonskih pobud, raznih sprememb in dopolnitev nadaljevalo tudi po tem letu
(Delo, Tu imaš nič, pa dobro drži!)
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ženi oziroma niso obrazloženi.
Pogosto pa se tudi dogaja, da podzakonski predpisi sploh
niso izdani ali pa niso izdani pravočasno, pa bi bili nujno
potrebni za lažje razumevanje in izvajanje včasih težko razumljivih ali pa nedorečenih zakonskih norm.
Največje število administrativno-strokovnih, pomožnih in
tem podobnih opravil nalagajo zvezni predpisi. Še poseben
vpliv na njihov obseg pa je imelo v zadnjih letih izdajanje
nekaterih zveznih t. i. »intervencijskih predpisov oziroma
zakonov in predpisov, sprejetih po skrajšanem postopku,
čeprav bi morale biti rešitve teh zakonov in drugih predpisov
sprejete po rednem zakonodajnem postopku, tako zaradi
formalnopravne pravilnosti kot tudi zaradi same vsebine njihovega urejanja. Rešitve intervencijskih predpisov, ki hočejo
v najkrajšem času in za omejeno časovno obdobje urediti
stanje na posameznih področjih, terjajo takojšnje prilagajanje
odločitev določenih družbenih subjektov oziroma dejavnosti
administrativno strokovnih služb. Te morajo svoje delovanje
prilagoditi novi začasni predpisani ureditvi, kar pogosto narekuje zaposlovanje novih delavcev v teh službah ali prerazporeditev del in nalog obstoječih delavcev in hkrati onemogoča
oziroma zavira opravljanje njihovih temeljnih del in nalog.
Rešitve teh predpisov so običajno predhodno premalo proučene in pri praktičnem izvajanju ne dosežejo zaželjenih
učinkov ali pa povzročajo druge negativne učinke zato jih je
treba spremeniti, in sicer največkrat po enakem postopku, kar
po svoje prispeva k nesmotrnosti in nestabilnosti organiziranja in delovanja administrativno strokovnih služb. Vsekakor ni
uresničena zahteva po čimbolj restriktivni politiki pri sprejemanju teh predpisov.
V praksi pa se ne uveljavlja skrajšani postopek za sprejem
tistih predpisov, ki jih je treba le uskladiti oziroma spremeniti
ali dopolniti.
c
b) Samoupravno pravo
Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje34
še vedno ohranjata številne slabosti. Družbeni dogovori pogosto urejajo materialne pravice in obveznosti in vsebujejo
druge zavezujoče norme (tudi za nepodpisnike ter prevzemajo vlogo dogovorov republik in pokrajin ali vlogo samoupravnih sporazumov). Z zunanjo obliko samoupravnih sporazumov pa se urejajo pogodbena razmerja. Tako stanje je tudi
posledica, da v praksi kot v teoriji ni enotnih stališč o pravni
naravi posameznih samoupravnih splošnih aktov in enotnih
stališč, katera razmerja se urejajo s posameznimi tovrstnimi
akti.
V praksi se pogosto izvajajo zapleteni in neustrezni
postopki sprejemanja samoupravnih splošnih aktov, tako da
se npr. z referendumi odloča tudi o odtujljivih pravicah delavcev. Niso še dovolj proučene in v praksi uveljavljene možnosti
za poenostavitev teh postopkov v skladu z zakonom. Ravno
tako ni dovolj proučeno, katere so tiste odločitve, ki jih je
treba sprejeti z referendumom, katere cd samoupravnih
splošnih aktov lahko sprejmejo delavci na ravni delovne organizacije oziroma katere so tiste skupne zadeve, ki jih lahko
delavci normirajo na tej ravni. Zastavlja se tudi vprašanje, ali
ni sistem delegatskega odločanja v delovni organizaciji po
svoji vsebini tudi neposredno odločanje.35
Dodatne težave pa povzroča izrazoslovje teh aktov, ki je po
navadi bolj zapleteno in nejasno kot v mnogih zakonih, ki
urejajo sicer najbolj celovite odnose na posameznih področjih. V teh aktih so po navadi prepisana cela poglavja določb
ustave, zakona o združenem delu in drugih zakonov, vprašanja, ki naj bi se uredila in o katerih je treba samoupravno
odločati, pa so skrita med vrsticami. Ti akti so celo poznavalcem nerazumljivi, včasih ravno zato ker se z njimi urejajo
nekatera vprašanja na način, ki je le v interesu pripravljalcev
teh aktov ali pa le v interesu določenih struktur.

34. Samoupravnih sporazumov ter družbenih dogovorov, dogovorov o temeljih planov vseh planskih aktov ter samoupravnih aktov, s katerimi delavci
urejajo svoje notranje odnose ter usklajujejo tudi znanje, ne moremo prešteti.
Po ocenah jih je blizu 3 milijone v SFRJ. Za vse to so potrebni adminlstrativnostrokovni delavci, tako za vedno bolj široke posle računovodstva in knjigovodstva za izvoz In uvoz, za pripravo gradiv, za akte, za spremljanje In ostalo.
Potrebni so na obeh straneh: v organizacijah združenega dela ter drugih
temeljnih enotah ter v nadgradnji.
35. Obširno je problematika obravnavana v separatu »Kritične analize funkcioniranja političnega sistema socialističnega samoupravljanja« - »Nekatera
temeljna vprašanja samoupravnega odločanja delavcev v organizacijah združenega dela.«
j
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Slabosti samoupravnega prava pa so med drugim zlasti
posledica vpliva zveznih in republiških predpisov. Ti ne samo,
da neposredno vplivajo na delovanje in racionalno organiziranost samoupravnih subjektov, temveč tudi neposredno poseganjo v avtonomno samoupravno urejanje in normiranje.
Zvezni in republiški predpisi prevečkrat nalagajo samoupravnim subjektom sprejem, spremembe in dopolnitve samoupravnih splošnih aktov in obenem določajo tudi njihovo vsebino. Taka praksa duši samoupravno pobudo, samoupravni
akti pa dobivajo značaj izvršilnih predpisov. Včasih pa tudi ti
predpisi nalagajo sprejem samoupravnih splošnih aktov,
kadar zakonodajalec zaradi nezadostne proučitve posameznih vprašanj v predpisu ni mogel normirati ustreznih družbenih rešitev.
Pomanjkljivost samoupravnega normiranja je tudi povzemanje metod in pravne tehnike »državnih« predpisov pri
oblikovanju samoupravnih splošnih aktov. Slabosti se kažejo
predvsem v nepotrebnem povzemanju posameznih določb
teh predpisov v te akte in v oblikovanju ter vodenju samoupravnih postopkov za odločanje samoupravnih organov o
pravicah delavcev, delovnih ljudi in občanov.
c) Postopki
V zadnjem času je poleg z zakoni in s podzakonskimi akti
določenih postopkov vse več samoupravnih postopkov in
internih navodil ter pravil poslovanja, ki so pogosto bolj
zapleteni od temeljnih zakonskih postopkov in internih navodil ter pravil poslovanja, ki So pogosto bolj zapleteni od
temeljnih zakonskih postopkov in prav tako terjajo od delavcev, delovnih ljudi in občanov pri uveljavljanju svojih pravic
predložitev cele vrste potrdil in dokumentov, hkrati pa
dodatno obremenjujejo delavce, ki opravljajo tovrstna opravila.
Posebno pozornost je treba posvetiti varstvu in uveljavljanju pravic
občanov pred upravnici in samoupravnimi
organi.86 Na upravnem področju je treba revidirati materialne
predpise, ki zaradi svojih pretiranih zahtev in zamotanosti
onemogočajo hitro in učinkovito uveljavljanje pravic v upravnem postopku. Na samoupravnem področju načelna ureditev
teh postopkov, ki jih je treba oblikovati v skladu s sistemom v
vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih, kadar samoupravni organi odločajo o pravicah delavcev, delovnih ljudi in
občanov, vodi v pretirani normativizem, ker bo na njeni podlagi samo v SR Sloveniji več tisoč postopkov v organizacijah
združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih.
Različnost postopkov namenjenih varstvu samoupravnih pravic, ni potrebna, saj njihova različnost ne kaže značilnosti
družbenoekonomskih odnosov v posameznih samoupravnih
okoljih, Poleg tega pa nepotrebna različnost postopkov lahko
povzroča tudi neenakopravno obravnavanje delavcev, delovnih ljudi in občanov. Zaradi tega bi se bilo treba zavzeti za
zakonsko ureditev osnov teh postopkov, in to bolj, kot je
doslej zakon o združenem delu uredil te osnove za delovne
spore.
d) Analiziranje predpisov z vidika zmanjšanja obsega in
poenostavitve administrativno-strokovnih opravil
Za izboljšanje normativnega urejanja družbenih odnosov in
zadev ter odpravo posledic tega urejanja na obseg in zapletenost administrativno-strokovnih opravil ter na organiziranost
in delovanje administrativno-strokovnih služb
je bila v SRS že
pripravljena analiza republiških predpisov.37
Ta analiza se je morala opredeliti tudi do potrebnih sprememb in dopolnitev zvezne zakonodaje in je povezana s
36. Problematika |a celovito obdelana v doktorski disertaciji - Varstvo pravic
posameznikov v razmerju do upravnih In samoupravnih organizacij — dr.
Gorazda Trpina (1984).
37. Zaradi že večkrat Izraženih zahtev (CK ZKS, CK ZKJ Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Svet) po pripravi tovrstne analize je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije marca leta 1984 imenoval posebno
delovno skupino, ki je usklajevala in usmerjala aktivnosti za njeno pripravo.
Analizo republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih In
administrativnih opravil s prilogo Skupnosti slovenskih občin Učinkovitost dela
občinske skupščine (Splošne ugotovitve In konkretni predlogi za spremembo
zakonodaje) - Skupščinski poročevalec št. 37/84 - sta obravnavala Skupščina
SR Slovenije In Republiški družbeni svet za vprašanja organizacije in delovanja
administrativno strokovnih služb v januarju 1985. Analiza vsebuje vrsto konkretnih predlogov za spremembo predpisov, ter opredeljuje posamezna
področja, ki terjajo še podrobnejšo proučitev. Na podlagi analize in razprav je
bil prlpravjen program nadaljnjega analiziranja predpisov z vidika možnosti
poenostavitve strokovnih In administrativnih opravil.
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pripravo smiselnega projekta analize in resolucije pravnega
sistema SFRJ,38 ki poteka na ravni federacije v sodelovanju z
republikami in avtonomnima pokrajinama s ciljem, da se s
tem projektom proučijo tudi možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil, ki jih nalaga zvezna zakonodaja.
3. Organiziranost in število samoupravnih
organizacij in skupnosti ter njihovih
administrativno-strokovnih služb39
Nadaljnja bistvena vzroka ki vplivata na število administrativno-strokovnih služb, delavcev v teh službah in na celotno
administriranje, sta pretirana institucionalizacija in preorganiziranost naše družbe kot posledica neracionalno izvajane
delitve dela v organizacijah in skupnostih ter med njimi.*3
Pretirani normativizem in hiperinstitucionaliziranost sta v
medsebojni soodvisnosti, saj število institucij vpliva na število
predpisov in obratno. Razvoj celotne družbe sicer terja obvladovanje vse večjega števila zapletenih družbenih pojavov in
odnosov. Njihovo spremljanje, proučevanje ter usmerjanje na
vseh ravneh družbene organiziranosti zahteva vse večjo specializacijo in horizontalno ter vertikalno delitev dela, ki se
kaže tudi v povečanju števila organiziranih oblik usklajevanja
v celotni družbi in njenih posameznih delih. Vendar je pri
uresničevanju ustavnih in sistemskih opredelitev glede družbene organiziranosti prišlo do nesprejemljivih in neracionalnih oblik organiziranja ter hipertrofije organizacijskih oblik41
oziroma do premajhne uveljavitve načela družbeno potrebnega dela na tem področju.
a) Institucionalizacija
Pri tem pa je treba predvsem poudariti, da se skoraj vse
samoupravne organizacije in skupnosti navznoter še nadalje
institucionalizirajo v številnih formaliziranih oblikah, kot so
odbori, komisije, sveti, sekcije in podobna delovna telesa, ki
se statistično ne zajemajo. Te oblike imajo v bistvu naravo
forumov oziroma dodatnih institucij in so dejavniki odločanja,
ki nastopajo tudi kot samostojen subjekt tako navznoter kot
navzven. Prav te oblike so najmanj proučene, kljub temu da
zelo vplivajo na povečevanje administrativno-strokovnega
dela ter na število delavcev v administrativno-strokovnih
službah.
V organizacijah in institucijah pa se v praksi ustanavlja še
cela vrsta delovnih teles samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij. Nemalokrat se za njihovo delovanje in
usklajevanje ustanavljajo posebne administrativno-strokovne
službe oziroma se za opravljanje tajniških del in nalog za te
organe in organizacije ter njihova delovna telesa zaposlujejo
posamezni delavci, ki jim je to edino delovno področje. Taka
preorganiziranost in preobširna notranja delitev dela zahtevata nove oblike usklajevanja in s tem spet nove institucionalizirane oblike, ki naj bi usklajevale, spremljale ali pa nadzorovale druge.
b) Vpliv institucionalizacije na administrativno-strokovne
službe
Pretirana institucionalizacija tako razvija samo sebe in s
tem nujno svojo administrativno osnovo, saj vsaka organizirana oblika potrebuje strokovne podlage ter administrativne
in druge storitve za svoje delo. Ker vsaka institucionalizirana
38. Resolucija o nadaljnji graditvi pravnega sistema SFRJ z analizo stanja,
glavnih problemov In smeri nadaljnjega zboijševanja pravnega sistema SFRJ
je v programu Zveznega zbora Skupščine SFRJ za leto 1985.
Za zagotovitev neposrednega sodelovanja pri pripravi tega projekta je v
Skupščini SR Slovenije ustanovljena posebna koordinacijska komisija.
39. Podatki s trendi in vrste organizacij in skupnosti so v prilogi št. 2
40. Značilen je primer Iz SR Hrvatske. Baškovič Mirko, član predsedstva SR
Hrvatske (EP 1654 - 12. 12. 1983: Sedanja organiziranost je v SR Hrvatski
prehuda, preorganizlrana, sama sebi cilj. V republiški strukturi se to vidi v
množici svetov, komisij, odborov, koordinacijskih teles, Ipd. Področ|e gospodarstva In ekonomske politike pokriva na republiški ravni 48 teles, zdravstvo In
socialna politika 28, Izobraževanje in kultura 34, Informiranje in informatika 11
mednarodne odnose 11, družbenopolitična ureditev 32. SR Hrvatska Ima 6
družbenih setov, še toliko jih pripravljajo. To vpliva na polltično-adminlstrativnl
vpliv upravljanja na račun samoupravljanja.
od 1 76 1980
® - temeljnih
I* bil0 organizacij
organiziranih
|n reorganiziranih
SFRJ
103.260 institucij,,, 202.054
združenega
dela, 14.039v delovnih organizacij, 4157 delovnih organizacij s temeljnimi organizacijami, 4727
delovnih skupnosti, 7497 samoupravnih interesnih skupnosti, 4330 organov
družbenopolitičnih skupnosti, 1391 organov družbenih skupnosti, 12.390 krajevnih skupnosti, 3001 družbenopolitičnih organizacij, 17.904 družbenih organizacij... (Duga, od 13-26.1.1985 - Potrdilo o pravici do življenja).
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oziroma organizirana oblika hoče in mora delovati, da upraviči svoj obstoj, si večinoma prizadeva, da bi si zagotovila
čimvečje število teh funkcij v svoji lastni strokovni službi, kar
povzroča njihovo razširjanje. Veliko število institucij oziroma
njihovih administrativno strokovnih služb pa mora medsebojno komunicirati, sestankovati in si medsebojno ter po
hierarhičnem zaporedju druga42drugi nalagajo delo, pripravljajo in si izmenjujejo gradiva, kar vse zahteva potrebe po
večanju števila delavcev v teh službah. Administrativno-strokovne službe se tako razraščajo in notranje reproducirajo
same sebe. Hipertrofirane organizacijske oblike in hipertrofirane administrativno-strokovne službe oziroma njihovi strukturni deli pa hkrati težijo k samostojnosti predvsem s poveličevanjem svojega dela. Nemalokrat se tudi uspejo preobraziti
v samostojno organizacijsko oziroma institucionalizirano
obliko.
c) Reorganiziranje
Za tako razvejano in institucionalizirano družbeno organiziranostjo še zdaleč nismo usposobljeni, njena hipertrofiranost
z administrativno-strokovnimi službami vred pa zato ne daje
pričakovanih družbenih rezultatov na posameznih področjih
družbenega življenja. Zato si prizadevamo, da bi predvsem z
nenehnimi reorganizacijami institucionalnih in organizacijskih oblik vzpostavili na posameznih področjih tako organiziranost, ki bi zagotovila zaželjene učinke. Pri tem pa se ne
upoštevajo dovolj druge zakonitosti in vzroki za stanje na teh
področjih. Predlogi reorganizacije se po pravilu pripravljajo
ravno v njihovih administrativno-strokovnih službah, katerih
delavci pri tem praviloma želijo zaščititi svoje interese, ali pa v
administrativno strokovnih službah, katerih predlogi slonijo
na ugotovitvah prejšnjih.
Zaradi zagotavljanja neposrednejšega vpliva delavcev se
pogosto po reorganizaciji ustanovi še več subjektov in s tem
še več administrativno-strokovnih služb in delavcev v njih.
Večinoma se dogaja, da ob43 ustanavljanju novih institucij ne
ukinjamo hkrati obstoječih z enakimi ali podobnimi pristojnostmi ali enakim delovnim področjem, kar povzroča podvajanje njihovega in s tem administrativno-strokovnega dela. Če
pa jih, pa novoustanovljene skoraj vedno prevzamejo njihove
administrativno strokovne službe oziroma delavce teh služb, s
tem da se ponavadi v novih oblikah organiziranja te še
kadrovsko okrepijo.
d) Družbeno potrebno delo pri organiziranosti
samoupravnih organizacij in skupnosti
Posledice pretirane institucionaliziranosti44 in s tem prevelikega števila administrativno strokovnih služb so mnogokrat
podvojeno in razdrobljeno delovanje posameznih družbeno
organiziranih subjektov kot tudi delovanje mnogih t. i. »institucij mrtvega teka«, katerih dejavnost je v bistvu nepotrebna.
Ta obremenjuje delovanje drugih subjektov ali pa je njihovo
vzdrževanje preveliko družbeno breme glede na rezultate in
družbene potrebe po njihovem delovanju. Vsekakor je vzrok
za tako stanje, da na tem področju družbenega dela še ni
uveljavljeno načelo družbeno potrebnega dela.
V skladu s sistemskimi opredelitvami bi tako morali odpraviti sedanjo podvojenost dela nekaterih organov in organizadriavl
1Č;.V.Imamo
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"0 5307500
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tudi
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In praktičnoravno
ravnotoliko
tolikorazličnih
različnihdavčnih
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plačevanja prispevkov Če pa v zvezi s tem pride do kakšne spremembe, mora
SDK za vse občine pripraviti kakih 150 tislč primerkov gradiva na 28 straneh.
To je za 4,5 vagona papirja. Podatke za to gradivo prej pripravilo tudi občinske
uprave prihodkov. Teh je v državi 530 - in to je dodatnih 7 vagonov papirja
Potem je tu še 7500 sisov, ki morajo tudi vsi dobiti gradivo - tege je za 9
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43. Primer: Z zakoni o družbenem sistemu Informiranja le treba ustanoviti
ustrezne svete za vse družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji, to pomeni
nič*man'
°bllk ,er ln4,l,ueiJ. ki *° bll» do zda| odgovorne, zato nl
44. Da je hiperinstitucionaliziranost eden največjih vzrokov za veliko število
administrativno-strokovnih služb In delavcev v njih, ugotavljajo številna znanstvenoraziskovalna dela. Tako npr. projekt Slovenija 2000. Tako npr. tudi dr.
Zupanov (Revija, clt. v op. št. 41).
45. Družbeno potrebno delo je nedlficiran pojem zato je preso|a s tega vidika
omogoča le o posameznem konkretnem primeru In odvisno od vrste uporabljenih meril. Po nekaterih definicijah Je družbeno potrebno (koristno) delo vsako
delo, ki se po|avlja v družbi ali s posredovanjem družbe In ki zadovoljuje neko
družbeno potrebo. Pri tem je vseeno, ali se to delo opravlja v gospodarskih »II
negospodarskih dejavnostih In ali Je proizvodno ali neproizvodno.
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cij ter institucij in njihovih administrativno strokovnih služb
kot tudi istovrstna administrativno-strokovna opravila na različnih ter zlasti na istih ravneh družbene organiziranosti. To bi
moralo vključevati tudi združevanje in povezovanje dela in
dejavnosti posameznih institucij kot tudi ukinjanje tistih
dejavnosti, institucij in oblik organiziranja, katerih delo je v
sedanjih družbenoekonomskih razmerah družbeno nepotrebno.
.
e) Institucionalna organizacija administrativno-strokovnih
služb
Preveliko število administrativno-strokovnih služb ter njihova razdrobljenost, podvojenost njihovega dela je tudi
posledica, da samoupravne organizacije in skupnosti v svojih
administrativno-strokovnih službah ne zagotavljajo, da bi te
opravljale le tista dela in naloge, katerih opravljanje je nujno
in smotrno zagotavljati v lastnih službah. Vsa preostala administrativno-strokovna dela in naloge bi lahko smotrneje zagotavljali pri drugih specializiranih institucijah oz. bi jih lahko
smotrneje organizirale z medsebojnim združevanjem administrativno-strokovnih služb in njihovih posameznih opravil.
Vse premalo pozornosti se pri ustanavljanju in delovanju
organizacij in skupnosti posveča vprašanju, katere so sploh
tiste administrativno-strokovne dejavnosti, ki so pomembne
za njihovo učinkovito delovanje, šele na podlagi ugotovljenih
dejanskih potreb po administrativno-strokovnih dejavnostih,
ki se morajo ali jih je smotrno opravljati v posameznih organizacijah in skupnostih, je mogoče tudi ustrezno organizirati
administrativno-strokovne službe ter opravljanje njihovih
nalog in opravil. Na tej podlagi se lahko tudi določi ustrezno
število delavcev, potrebnih za njihovo opravljanje.
Tako pa je pogost pojav, da posamezne organizacije nimajo
razvitih nekaterih administrativno-strokovnih funkcij, ki so
bistveno pomembne za opravljanje njenih celotnih kot tudi
posameznih dejavnosti, ko hkrati vzdržujejo nekatere službe,
ki jim sploh niso več potrebne oziroma niso potrebne v takem
obsegu. Tako se vzdržujejo, kot že omenjeno, ne samo nekatere administrativno strokovne službe v posameznfh organizacijah, temveč celotne institucije, katerih delo se čestokrat
na široko prikaže kot družbeno upravičeno, je pa v resnici
jalovo in celo podvojeno ter povsem ali pa v danem obsegu
družbeno nepotrebno.
Smotrna organizacija administrativno-strokovnih služb je
tudi eden izmed bistvenih pogojev v družbeni delitvi dela, kar
med drugim pomeni, da v njih lahko opravlja dela in naloge
toliko izvajalcev, kolikor jih je potrebno za njihovo učinkovito
in ustvarjalno delovanje kot celote, oziroma da se v njih
zagotavljajo vse funkcije, ki jih od teh služb potrebujejo samoupravni in družbeni subjekti za lastno delovanje. Smotrneje
so organizirane in obrnjene k družbenim problemom, manjša
je potreba po lastni administrativno-strokovni službi povsod,
s pogojem, da sta vsem subjektom v družbi zagotovljena
dostop in uporaba njihovega znanja in dela.
f) Združevanje administrativno-strokovnih služb in njihovih
opravil
Za preprečitev podvajanja in racionalizacijo opravljanja
posameznih administrativno-strokovnih služb dejavnosti oziroma administrativno-strokovnih opravil so v zadnjih letih v
nekaterih organizacijah in skupnostih, pospešili procese
združevanja administrativno-strokovnih
služb oziroma njihovih posameznih opravil.47 Pri tem pa se je pri združevanju
administrativno-strokovnih služb dogajalo, da so bile nove
službe le seštevek delavcev prej ločenih administrativno-strokovnih služb. Tako združevanje je bilo samo sebi namen ter ni
bila posledica združevanja z namenom racionalizacije in smotrnosti ter večje učinkovitosti opravljanja administrativnostrokovnih dejavnosti. Tako združevanje pa omogoča tudi
oblikovanje hipertrofiranih, odtujenih centrov moči, ki jih je
težje samoupravno in širše nadzorovati. To lahko povzroča
tudi, da se samoupravno zasnovano odločanje v samouprav46. Tako npr. za republltke In obtlnsk«) upravna organe ugotavlja tudi raziskave Inštituta za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani Notranja organizaclja In alatemlzacl|a del In nalog republliklh in občinskih upravnih organov v
47. Zlasti v samoupravnih Interesnih skupnostih In v republiških upravnih
organih - op. it. 101.
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nih organizacijah in skupnostih spremeni v birokratsko odločanje.
Združevanje administrativno-strokovnih služb bi moralo
zato temeljiti na konkretnih analizah in ocenah stanja vseh
elementov, ki so pomembni, da bo z združevanjem dosežena
kvalitetnejša, smotrnejša in racionalnejša organiziranost strokovnih služb, ki naj bi tako organizirane tudi omogočale
kvalitetnejšo samoupravno odločanje. Združevanje administrativno-strokovnih služb bi moralo pri tem zagotoviti večje
povezovanje znanja in strokovnosti, uveljavitev teamskega
dela in hitrejši pretok znanja in informacij. Vsekakor pa bi
moralo združevanje administrativno-strokovnih služb prispevati k racionalizaciji administrativnih in pomožnih opravil,
večji izrabi tehničnih sredstev, racionalnejši izrabi prostorov,
večji možnosti za avtomatsko obdelavo podatkov itd. Zato je
smotrno združevati tudi samo opravljanje posameznih administrativno-tehničnih opravil za več organizacij oziroma administrativno-strokovnih služb, tudi kadar objektivna nezdružljivost dejavnosti posameznih organizacij in skupnosti onemogoča združevanje48strokovnega dela njihovih administrativno
strokovnih služb.
Procesi združevanja razdrobljenih administrativno-strokovnih služb in njihovih opravil bi se morali še hitreje nadaljevati
in začeti tam, kjer je to smotrno, ter tako odpravljati prakso, kj
se kaže v težnji vsake organizacije in skupnosti po lastni
administrativno-strokovni službi za opravljanje celotne administrativno-strokovne dejavnosti. Strokovne službe bi morale
tako opravljati dela za več družbenih subjektov.
4. Sistem družbenega odločanja (strokovne
podlage, odgovornost, programiranje dela)
a) Sistem odločanja
Splošne kot tudi posamezne neracionalnosti se pojavljajo
tudi v izvajanju delegatskega50 oziroma družbenega odločanja v celoti in bistveno vplivajo na delovanje administrativnostrokovnih služb ter na obseg administrativno strokovnih
48. Argumantl proti združevanju admlnlatrativno strokovnih služb sa največkrat Izražajo v nezdružljivosti strokovnih opravil. Vendar nekatere raziskave
(npr. raziskava citirana v opombi št. 65) ocenjujejo, da sestavlja dejavnost
administrativno strokovnih služb le 20% strokovnega dela.
49. Edvard Kardelj: Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravlanja str. 218... potrebno je racionalizirati organizacijo strokovnih služb v
celotnem delegatskem sistemu In v sistemu družbenopolitičnih organizacij
tako, da te službe, če je le mogoče, ne bodo razdrobljene po posamezn h
organih in organizacijah, ampak da bodo služIle večjemu številu samoupravnih
skupnosti In družbenih organizacij. Zato Je potrebno, da bodo vsaj najvažnejše
izmed teh služb dovolj samostojne, da bi lahko demokratično sodelovale na
podlagi svoje polne znanstvene In strokovne odgovornosti, ne pa pod pritiskom
parcialnih Interesov In pod voluntarlstlčniml pritiski. Druge pa morajo biti močneje koncentrirane okrog tistih organov In organizacij, ki so sposobne na
podlagi samoupravnih sporazumov In družbenih dogovorov ustvariti razmere
za racionalno delo strokovnih služb v korist vseh, ki jim bodo služIle, In da bodo
pod njihovo neposredno kontrolo.
,
, .
Potemtakem mora pravico do znanosti In do strokovne službe Imeti vsak
aamoupravnl In družbeni subjekt, toda to ne pomeni, da mora vsakdo v okviru
svoje lastne organizacije organizirati znanstvene raziskave In strokovne
službe, ki jih potrebuje. Seveda pa bo za organizacijo takšnih skupnih služb
treba skleniti vrsto samoupravnih sporazumov In družbenih dogovorov med
skupnostmi, ki jim bodo te skupne službe služIle. ^
. .
50. Izvleček iz sobotne priloge Dela: 44 funkcij za 30 delavcev: V članku Je
naštetih 44 funkcij v 20 telesih, ki Jih terja Institucionalna samoupravna organiziranost delegatskega sistema v enoviti delovni organizaciji z 31 zaposlenih ter
nadalje: funkcije, ki Jih terja obstoječa Institucionalna (samo) (u)pravna organiziranost delegatskega sistema pa s tem še niso zaokrožene. Po zakonu o
volitvah In delegiranju v skupščine voli vsaka temeljna samoupravna organizacija »delegacijo za delegiranje delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi delegacijo za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih Interesnih skupnosti«. (5-člansko delegacijo za delegiranje delegatov v
skupščine DPS (ZZD) In 10-čiansko delegacijo za delegiranje delegatov v
skupščine vseh slsov). Ker je ugotovljeno, da je konkretna delovna organizacija članica dvajsetih slsov, se mora 10-članska splošna delegacija (ob upoštevanju, da Ima vsak sls na leto 5 sklicev skupščin) sestati 100-krat na leto,
obravnavati obsežna In strokovno zahtevna gradiva, dati nanja svoje predloge,
mnenja In stališča ter potem prav tolikokrat (se pravi 100-krat) delegirati svojega delegata na seje konferenc delegacij, ki Jih sklicujejo posamezni ozdl, s
katerimi se temeljna delegacija konkretnega ozda združuje. Od tod pa i® delegat občasno (odvisno od tega, koliko temeljnih delegacij se združuje v konferenco) delegiran še na seje občinskih slsov In potem še na seje mestnih, ki so
praviloma v rednem delovnem času. Pri delegiranju delegatov v družbenopolitične skupnosti se mora 5-članaka delegacija sestati 11-krat no leto (toliko je
»planiranih« in tudi realiziranih sej občinskih skupščin) ter prav tolikokrat
poslati svojega delegata na konferenco delegacij, s katero se temeljna delegacija združuje. Od tu dalje Je postopek enak kot pri delegiranju v občinske In
mestne slse, le da so seje občinskih In mestnih skupščin Izven rednega delovnega časa. Če bi se po vsem povedanem zdaj lotil še matematičnega izračuna
o porabljenem (delovnem) času In koliko vse to stane, bi verjetno prišel do
osupljivih številk.
poročevalec

opravil.5' Te povzročajo poleg obremenjevanja teh služb tudi
nesorazmerne stroške, predvsem pa obremenjujejo delegate,
ki zaradi prevelikega števila zadev in obsežnosti gradiv ne
morejo
celovito sprejemati družbeno najustreznejših rešitev.52 V sistemu družbenega odločanja tudi niso ustrezno
razmejene pristojnosti med operativnim (upravnim) in strateškim (političnim) odločanjem.53 Sedanja normativna ureditev,
predvsem pa praksa izrazito težita k prenašanju operativnih
odločitev (upravnih, izvršnih, strokovnih, poslovodnih) na
strateško raven odločanja. Namesto da bi subjekti strateškega
odločanja določali vrednostne cilje posamezne organizacije,
se morajo ukvarjati z določanjem operativnih načinov za
njihovo uresničevanje, kar je izključno področje strokovnega
odločanja v okviru izpolnjevanja vrednostnih odločitev. Posledici tega sta preobsežnost dnevnih redov in gradiv najvišjih
organov upravljanja oz. samoupravljanja v posameznih organizacijah, poleg tega pa tudi njihova nerazumljivost, ker mora
biti operativno odločanje nujno oprto na ustrezno strokovno
znanje. Takšno odločanje strateškega organa upravljanja ima
dva negativna učinka, ki sta med seboj tesno povezana. Onemogoča mu dejansko odločanje o teh stvareh, hkrati pa ga
nepotrebno obremenjuje pri izvajanju njegove primarne funkcije določanja vrednostnih ciljev, o katerih lahko odloča vsak.
To razbremenjuje tudi pripravljalca operativnih odločitev njihove odgovornosti, ker je niso sami sprejeli. Subjekte strateškega odločanja pa odvrača od izvajanja njihove funkcije, ker
imajo pri takšnem načinu odločanja občutek, da ne morejo
enakopravno in ustvarjalno sodelovati pri oblikovanju vsebine
odločitev.
To neposredno povečuje administrativno strokovne službe,
ker morajo imeti organi strateškega upravljanja svojo strokovno službo, da lahko enakopravno sodelujejo pri operativnem odločanju. To je v danih razmerah celo nujno, ker se
lahko v nasprotnem primeru sprejmejo nestrokovne in neustrezne operativne odločitve.
b) Strokovne podlage
Strokovne podlage za odločanje morajo vsebovati vse
možne rešitve s presojo vseh predvidenih pozitivnih in negativnih posledic. Sedanja strokovna gradiva, večinoma pripravljena v eni sami varianti in z enostransko proučitvijo samo
pozitivnih posledic, so spremenila vlogo subjektov odločanja.
Namesto da bi tehtali pozitivne in negativne posledice posameznih rešitev in na temelju te presoje sprejeli najbolj
ustrezne, morajo strokovno preverjati njihovo podlago in
možne posledice, večkrat pa tudi sami iskati nove rešitve.
Posledica tega je povečanje administrativno-strokovnih služb
in njihovih delavcev, ki so neposredno povezani s subjekti
odločanja. Tako imamo večkrat dve vzporedni strokovni
službi. Prva je zadolžena za oblikovanje strokovnih podlag,
druga pa za njihovo preverjanje, pri čemer ni jasna razmejitev
njihovih nalog. Najmanj prostora pa pri tem ostane za dejansko odločanje, to je za tehtanje strokovno dobro pripravljenih
in utemeljenih različnih rešitev. To povzroča na eni strani
nezainteresiranost ljudi za odločanje, ker s svojim strokovnim
znanjem pri pripravi strokovnih podlag večinoma ne morejo
enakopravno sodelovati s strokovnimi službami, na drugi
strani pa omogoča tem službam, da s tako pripravljenimi
strokovnimi podlagami posegajo tudi v samo vsebino politične odločitve.
Prav tako je neustrezna sedanja praksa da za odločanje in
obravnavanje istih zadev različni družbeni subjekti med seboj
51. Decembra 1983 je bila ustanovljena komisija Skupščine SR Slovenije za
proučevanje In razvijanje metod In načinov ter pogojev delegatskega odloča"I"
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združenega dela Skupščine SR Slovenije v tem mandatnem obdobju (v podatkih nI zajeta prva seja zbora, ker Je bila konstitutivna). Zbor združenega dela je
imel povprečno 19 točk dnevnega reda. Za posamezno sejo pa so delegati
povprečno prejeli 73 gradiv v skupnem obsegu 443 strani, ki so bila delegatom
poslana 1-8 X. Na posamezni seji zbora so delegati dodatno prejeli na klop še
povprečno 25 gradiv v obsegu 93 strani. Ilustrativen je tudi podatek, da se zbori
Skupščine SR Slovenije sestajajo praviloma dvakrat mesečno in da trajajo seje
zbora nekaj ur (npr. Zbor združenega dela v povprečju 8 ur).
53. Pod strateškim odločanjem se pojmuje npr. odločanje v skupščinah družbenopolitičnih skupnostih, skupščinah samoupravnih skupnostih, zbori delavcev, delavskih svetih itd.

pogosto neusklajeno in nepovezano pripravljajo o njih svoje
lastne strokovne podlage v lastnih administrativno-strokovnih
službah kljub že oblikovanim ustreznim strokovnim podlagam. To zahteva, da bodo iste strokovne podlage morale biti
uporabljene za odločanje in delo različnih družbenih subjektov.
c) Odgovornost administrativno-strokovnih služb
V praksi se sistem odgovornosti administrativno-strokovnih
služb za strokovne podlage54za odločanje kot tudi za celotno
njihovo delo ne uresničuje. To se negativno kaže tako pri
sprejemanju družbenih odločitev, kot tudi v delovanju samih
administrativno-strokovnih služb. Zato bi moralo biti pri vsaki
odločitvi znano,
kdo je predlagatelj oz. pripravljalec strokovnih rešitev.55 Uresničevanje odgovornosti administrativno
strokovnih služb bi morala postati povsem konkretna v vseh
fazah in vseh ravneh družbenega odločanja, od opredeljevanja določenih rešitev do njihove uresničitve. To zahteva zaostritev odgovornosti strokovnih kadrov za njihovo delo in
zagotovitev, da bodo upravljalske odločitve sprejete v samoupravnih organih ob jasno opredeljeni materialni, disciplinski
in družbenopolitični odgovornosti poslovodnih in strokovnih
delavcev za predloge. Šele tako se bodo lahko uspešneje
začeli uveljavljati instituti odgovornosti, ki so za to področje
dovolj natančno urejeni v zakonodaji in samoupravnih aktih.
d) Programiranje dela administrativno-strokovnih služb
V praksi se vse prepogosto dogaja, da se administrativnostrokovnim siužbam poleg programiranih nalog nalagajo tudi
take, ki jih po nepotrebnem obremenjujejo. Značilnost administrativno-strokovnih služb je sicer njihova »servisna« dejavnost za subjekte, za katere opravljajo dela, vendar je tudi pri
nalaganju novih nalog poleg dogovorjenih delovnih programov potrebna restriktivnost. Nalaganje nepotrebnih in ne
nujnih zadev, ne obremenjuje samo administrativno strokovne službe, temveč tudi subjekte odločanja ter onemogoča
kakovostnejšo pripravo in obravnavo že programiranih in
nujnih nalog.
5. Sistem informiranja in komunikacij med.
družbenimi subjekti (družbeni sistem
informiranja)
a) Sistem zbiranja, obdelave, izkazovanja in shranjevanja
podatkov
Normativna in organizacijska neusklajenost ter nepovezanost ob njuni hkratni hipertrofiranosti so povzročile vrsto
podvajanj delovanja med posameznimi institucijami in s tem
podvajanja administrativno-strokovnega dela. Pri sistemu zbiranja, obdelave, izkazovanja in posredovanja podatkov in
informacij, je povzročila, da različni tako pooblaščeni kot
nepooblaščeni organi in organizacije zbirajo od drugih subjektov56 iste ali podobne podatke, ki se tako večkratno zaje54. Edvard Kardelj: Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravjanja, str. 216... Strokovne službe niso vedno angažirane tako, da bi
lahko bile neposredno strokovno odgovorne za družbeno prakso, ampak se
pogosto »skrivajo« za odgovornostjo političnih organov. Tudi te službe morajo
biti neposredno povezane s prakso in z akcijo subjektivnega faktorja družbe.
55. Sergej Kraigher. Pogovor o uresničevanju stabilizacijskega programa
(Komunist, št 7, 15. 2. 1985)... Pri tem imajo pomembno vlogo strokovne
službe In poslovodni organi, ki morajo nositi za svoje predloge, če so bili
sprejeti, polno odgovornost in vse posledice, pozitivne in negativne, v skladu z
doseženimi rezultati...
56. Eksperimentalno opazovanje komunikacij (določanje in plansko usklajevanje elementov ter večfszno usklajevanje) pokaže, da bodo neposredne
komunikacije med strokovnimi službami, ki pripravljajo osnove za dogovor, ter
uporabniki v nekem SIS, planski skupnosti ipd. predvsem samo formalne. Zato
razne planske elemente povzemamo prek ustreznih služb družbenega sistema
informiranja (statistike, SDK ter druge), nato pa dodatno in bolj globoko še z
drugimi obrazci. Takoj ko je število udeležencev pri usklajevanju večje, je treba
formalizirati zadeve z ustreznimi anketami, obrazci in podobno. Tako samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti ter drugi pripravljajo
svoje obrazce, svoje ankete ter svoje komunikacije do članic, ustanoviteljev.
Brez njih ne bi bilo teoretično niti zakonsko možno povzeti elementov niti
pripraviti osnov za usklajevanje. Zakonodaja (planska In druga) neposredno
zahteva komunikacijo In zbiranje elementov v formalni pismeni obliki.
Tako pridobljeni podatki pa so zelo številni, obremenjujejo dajalca In zbiralca, pa še tretje, ki si pridobivajo po eno kopijo takih obrazcev, to zlasti velja
za občino In nekatere temeljne SIS, ki pridobijo triplikate statističnih in drugih
poročil svojih OZD-ov, čeprav jih niso v stanju kadrovsko tehnično in metodološko obvladati. Subjekt odločanja mora v neposredni menjavi dela, v oblikah
svobodne menjave ter za druge namene v vseh oblikah komuniciranja pošiljati
poročila o sebi oziroma o nekaterih svojih planskih elementih. Večji del takih
obveznosti ne temelji na zakonu, pač pa večina na metodologijah planiranja ter
na odločitvah samoupravnih interesnih skupnosti ali asociacij, v katere je
subjekt vključen.

majo ter posredujejo različnim subjektom, vendar ob tem še z
različnimi metodologijami, definicijami in v različnih časovnih
obdobjih. Tako zbiranje podatkov zahteva poleg posebnih
stroškov dodatno zaposlovanje ali pa dodatne obremenitve z
adminjstrativno-strokovnimi deli tako pri dajalcih podatkov
kakor tudi pri njihovi obdelavi. Obenem pa to povzroča, da
imamo različne, večkrat celo neprimerljive podatke o istih
dejstvih in pojavih, ali pa sploh o posameznih dejstvih in
pojavih ni podatkov, ki bi bili' nujno potrebni ob celi vrsti
včasih popolnoma nepotrebnih podatkov. Zaradfslabe obveščenosti o razpoložljivih podatkih in informacijah se ti ne
uporabljajo in obdelujejo, čeprav bi se morali, hkrati pa
takšno nepoznavanje povzroča ponovno zbiranje in obdelavo
enakih in že obstoječih podatkov.
b) Posledice sedanjega stanja v sistemu zbiranja,
obdelave, izkazovanja in shranjevanja podatkov
Če hočejo administrativno-strokovne službe, uspešno delovati, morajo imeti oziroma pridobivati ustrezne potrebne
podatke in informacije za svoje delo. Njihova funkcija je ravno
v tem, da jih ob uporabi znanja in izkušenj pretvorijo v
ustrezne nove informacije, na podlagi katerih naj bi bile
sprejete odločitve o ciljih posameznih družbenih subjektov
kot tudi celotne družbe ter o operacionalnih ciljih in načinih
ter aktivnostih za realizacijo sprejetih ciljev. Zato morajo
dobivati tudi podatke, kako se te aktivnosti uresničujejo, ter
na podlagi ugotovljenih odmikov predlagati ukrepe za njihovo
pravilno usmerjanje in izvajanje ali pa za njihove ustrezne
spremembe, ki bodo učinkoviteje pripomogle k uresničitvi
ciljev.
Administrativno strokovne službe so, če ne pobudnik, pa
vsaj strokovni predlagatelji večine konkretnih predlogov družbenega in notranjega organiziranja družbenih subjektov, pripravljale! večine vseh vrst predpisov in predlogov, na podlagi
katerih so bile sprejete vrste pomembnih družbenih odločitev
na vseh ravneh. Zaradi uporabe večkrat pomanjkljivih in
napačnih podatkov in informacij pa so predlagane rešitve na
posameznih področjih večkrat neustrezne. Te so se skušale
odpravljati z novimi reorganizacijami in s sprejemanjem novih
predpisov ter z nadaljnjim zbiranjem »novih podatkov« od
novih pooblaščenih in nepooblaščenih zbiralcev. Pri tem pa
ponavadi niso odpravljale predhodne neracionalnosti in
neusklajenosti in nepovezanosti pri organiziranosti, normativnih rešitvah ter zbiranju podatkov, kar večkrat še nadalje
povzroča nove neracionalnosti in nesmotrnosti tudi pri organiziranju in delovanju administrativno strokovnih služb in še
bolj povečuje število delavcev, ki opravljajo administrativnostrokovna opravila.
Tako stanje tako ob hkratnem povečevanju družbeno organiziranih oblik in številu predpisov ter podatkov in informacij,
ob hkratnem povečevanju števila administativno-strokovnih
služb in števila delavcev v njih povzroča ravno nasprotno od
zaželjenih učinkov, to je vse večjo nezmožnost spoznavanja
pravih družbenih tokov in dogajanj in s tem njihovega obvladovanja. Tako tega niso sposobne spoznavati in obvladovati
niti same strokovne službe in delavci v njih na svojih delovnih
področjih, ki jim je to osnovna funkcija. V takih razmerah v
bistvu nenehno pripravljajo predloge, ki večinoma ne ustrezajo 57družbeni realnosti in pogosto celo ustavnim opredelitvam 58razvoja celotne družbe in njenih posameznih področij.
Po drugi strani pa tako stanje, ob dejstvu, da so kvalitetni
podatki in informacije še manj dostopne drugim subjektom v
družbi, administrativno-strokovnim službam povečuje moč,
družbeno vlogo in pomen. Na posameznih področjih lahko
kljub vsemu predvsem le one tolmačijo posamezne pojave in
razlagajo odnose in pravila ravnanja, ki jih določajo preštevilni predpisi. To nenehno regenerira potrebo po njihovem
delu in naraščanju njihovega števila na vseh področjih. Pri
tem pa drugi družbeni subjekti nimajo vpogleda v njihovo
delo, kar tem službam večkrat omogoča, da se širijo in pridobivajo sredstva za svoje delo preko dejanskih potreb in dejansko vloženega dela ter rezultatov njihovega dela.
57. Npr. Ustavno sodišče SFRJ je do leta 1984 presojalo o ustavnosti preko
1600 zveznih zakonov (Študent, 9. 5. 1984).
58. Tako so npr. delavski sveti iz Slavonije v preteklem letu spejeli 546
nezakonitih in nesamoupravnih aktov, poslovodni in vodstveni delavci 474,
komisije in odbori pa 430 (Borba, 15. 4.1985).
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Tako stanje pa tudi omogoča, da te službe včasih delujejo
ali pa so prisiljene delovati in odločati v nasprotju z interesi
delovnih ljudi in občanov. Tehnobirokratske strukture si, če
hočejo uveljaviti svoje interese, podredijo in morajo podrediti
administrativno-strokovne službe. Delavci v teh službah so te
interese prisiljeni uresničevati ali pa jih sprejeti za svoje in
tako ustvarjajo svojo lastno tehnobirokratsko strukturo.
Zaradi monopola nad podatki in informacijami in s tem nad
znanjem lahko te strukture in njihove administrativno-strokovne službe prikažejo le tiste podatke in informacije ali pa jih
prikažejo in tolmačijo na način, ki terja, da v tem primeru
formalni samoupravljalci in delegati sprejmejo le tiste odločitve, ki so v interesu teh struktur.
c) Družbeni sistem informiranja
Dejanska zagotovitev kvalitetnih, resničnih, celovitih in pravočasnih podatkov in informacij o vseh pomembnih družbenih dogajanjih, ki bodo dostopni vsakomur, bi nedvomno
bistveno prispevala tudi k učinkovitejšemu in ustvarjalnejšemu delovanju administrativno-strokovnih služb. Usklajeno
evidentiranje, zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov in
informacij pa bi odpravili tudi vrsto dosedanjih neracionalnosti pri njihovem organiziranju.
Zakon o družbenem sistemu informiranja59 daje ustrezno
pravno podlago za vzpostavitev in delovanje racionalnega,
našim družbenim potrebam in razmeram prilagojenega družbenega sistema informiranja. Zato je treba še bolj pospešiti
uresničevanje programa aktivnosti za njegovo izvajanje in
predvsem pripravo enotnih metodologij in klasifikacij ter
poenotenje evidenc, baz podatkoven registrov, kar bi moralo
še posebej prispevati tudi k poenostavitvi administrativnostrokovnih opravil.
Dogovor organov, organizacij in skupnosti o računalniško
podprtem sistemu za podporo odločanju60 v delegatskih telesih bi lahko v povezani mreži od občin do republike in kasneje
do federacije zagotovil, da bi bila delegatska stališča enkrat
vnesena v baze podatkov in dostopna na vseh krajih odločanja skupaj s strokovno pripravljenimi gradivi kot podlagami za
odločanje. To bi pripomoglo k racionalnejšemu in kakovostnejšemu delu strokovnih in administrativnih služb in z modernizacijo njihovega dela tudi h kakovostnejšemu delovanju
delegatskega sistema.
Povezovanje baz podatkov prek javne mreže za prenos
59. Nekateri podatki se o nas zbirajo v tujih ali mednarodnih bazah podatkov, vendar za naš sistem socialističnega samoupravljanja to ne more biti
reiltev. Zato je nujno treba pospešiti delo na konceptu družbenega sistema
Informlranja.Poročilo o Izvajanju zakona o družbenem sistemu informiranja
(Skupščinski poročevalec št 16, 8. 5.1985) daje celovit pregled stanja na tem
področju.
Program aktivnosti za Izvajanje zakona o družbenem sistemu informiranja
vsebuje vrsto konkretnih nalog in njihovih nosilcev. Določeni so tudi roki za
Izpolnitev nalog. Skupaj z zakonom so tako dane tudi določene pravne možnosti za racionalni razvoj administrativno-strokovnih služb. Vendar je pri njegovem uresničevanju potrebno razrešiti še vrsto zelo zapletenih vprašanj, ki
zavirajo njegovo hitrejše uresničevanje. Racionalna Izgradnja skupnih večnamenskih baz podatkov, iz katerih bo veliko uporabnikov zadovoljevalo svoje
potrebe In ki jih bodo polnile različne informacijske službe In drugi, bo olajšala
komunikacije ter zadovoljevanje informacljkih potreb administrativno-strokovnih služb, zlasti pa možnosti za pridobivanje sporočil Iz različnih virov (baz
podatkov).
Nujno bi bilo treba pospešiti pripravo dogovorov o delitvi odgovornosti
Izgradnje ter koncipiranja baz podatkov družbenega sistema informiranja ter
drugih družbeno potrebnih baz podatkov. Te naj bi vsebinsko pokrivale tako
vsa področja družbene reprodukcije, posebej pa tudi sekundarne funkcije
administrativno-strokovnih služb. Ta naloga je zelo pomembna zaradi koncipiranja celega družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji. Temeljni problem
sta formalizacija In standardizacija postopkov ter dokumentov oziroma uvajanje skupnih osnov družbenega sistema informiranja, preden uvajamo računalnike ali tehnično modernizacijo. Še več, pri pripravi normativnih aktov mora biti
taka standardizacija že predvidena. V SFRJ in SRS je prav pri standardizaciji
Informacijske opreme ter programske opreme storjeno veliko premalo, čeprav
zakon o temeljih družbenega sistema informiranja ter o informacijskem
sistemu federacije (1982) prav to določa kot najpomembnejšo nalogo. To zaostajanje je povezano tudi s pomanjkanjem operativnega koncepta na ravni
federacije ter z neustrezno kadrovsko politiko in zakonodajo, ki je glede izvedbenega zakona nepopolna. Ob sprejemu zakona je bilo tudi jasno sklenjeno, da
se v zvezni upravi zaradi tega ne smejo zaposlovati novi delavci. Iz tega izhaja,
da imajo obstoječi kadri že potrebno znanje in da jih je dovolj. Kasneje sprejeta
republiška zakonodaja o družbenem sistemu informiranja je ustreznejša, vendar s podobnimi predpostavkami (ne novih ljudi, sredstev in podobno).
60. Samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri
načrtovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, izpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju (predvideni udeleženci:
Skupščina SRS, Izvršni svet Skupščine SRS, RK SZDL, RS ZSS, CK ZKS, RK
ZSMS, skupščine občin In skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti,
Izobraževalna, Raziskovalna, Kulturna ter Zdravstvena skupnost Slovenije,
Skupnost socialnega varstva SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije)
je že v postopku sprejemanja.
poročevalec

podatkov6' bo zahtevalo, da informacijske službe62 hitro uredijo podatke v baze podatkov, ki bodo dostopne delavcem v
organizacijah združenega dela, delegatskemu
sistemu in strokovnim službam od občine do republike.63 To pomeni uresničitev zakona o družbenem sistemu informiranja in takšno
posodobitev dela teh služb ob povezavi med njimi, kar bi
moralo biti skupaj z modernizacijo dela organov, organizacij
in skupnosti prednostna naloga do konca tega srednjeročnega obdobja ter sestavni del planskih ciljev tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju.64
d) Poslovne in knjigovodske evidence ter obračunavanje
davkov in prispevkov
Mnogo nepotrebnih administrativno-strokovnih opravil
zahtevajo sedanji sistem poslovnih, še zlasti knjigovodskih
evidenc in obračunavanje ter plačevanje davkov in prispevkov.
Administrativno knjigovodska dela je mogoče racionalizirati tudi z ustreznejšim oblikovanjem sistema poslovnih, zlasti
še knjigovodskih evidenc, ki mora zagotavljati bazo podatkov,
potrebnih za racionalno in kakovostno spremljanje poslovnih
rezultatov ter obveščanje delavcev v združenem delu. Da bi to
dosegli, morajo biti knjigovodske evidence, ki jih vodijo uporabniki družbenih sredstev v skladu s predpisanimi kontimi
plani tako razčlenjene, da bo mogoče že iz obveznih kontov
dobiti vse podatke za spremljanje finančno-materialnega
poslovanja organizacij združenega dela ter sprejemanje odločitev na ravni družbenopolitičnih skupnosti. Zagotoviti je
treba tudi večjo smotrnost, jasnost, preglednost in razumljivost postavk v bilančnih shemah periodičnih obračunov66 in
zaključnih računov ter tudi njihovo večjo prilagojenost za
pripravljanje finančnih analiz. Preveriti je treba tudi smotrnost
sestavljanja in predlaganja drugih poročil na podlagi knjigovodskih in drugih poslovnih evidenc. Posebno pa si je treba
prizadevati za preprečitev podvajanja pri zbiranju ter obdelavi
istovrstnih podatkov, ki se zagotavljajo na podlagi knjigovodskih evidenc.
Opravljanje knjigovodsko administrativnih del je treba racionalizirati tudi z nadaljnjo poenostavitvijo obračunavanja in
plačevanja davkov in prispevkov, s postopnim poenotenjem
davčnih in prispevnih osnov ter z nadaljnjim dograjevanjem
vplačevanja prispevkov in davkov z zbirnimi stopnjami.
K racionalizaciji zagotavljanja podatkov in informacij v
službi družbenega knjigovodstva, hkrati pa tudi k racionalizaciji administrativnih opravil v združenem delu bo prispevala
tudi modernizacija tehnologije dela v plačilnem prometu z
uvedbo telekomunikacijskega prenosa podatkov ter ukinitvijo
pošiljanja originalnih dokumentov plačilnega prometa. Racionalizacijo66pa bi lahko dosegli tudi z ustrezno spremembo
predpisov, ki bi omogočili uporabnikom družbenih sredstev
predlaganje periodičnih obračunov ter zaključnih računov na
smotrnejši način.
6. Tehnologija administrativno strokovnega dela
(modernizacija)
Bistveni vzrok za nezadovoljivo stanje v administrativnostrokovnih službah sta tudi zastarela opremljenost teh služb s
tehničnimi sredstvi in neustrezna uporaba razpoložljivih
modernih tehničnih sredstev.
T. i. tretja industrijska revolucija oz. postindustrijska doba
je v razvitem svetu že povzročila korenite spremembe na vseh
področjih tamkajšnjega družbenega življenja. Prehod tega
dela sveta v informacijsko družbo še nadaljnje povečuje razlike med razvitim in nerazvitim svetom oziroma s tistimi deželami, ki niso sposobne slediti splošnemu tehnološkemu
napredku.67 Zato so modernizacija naše tehnologije, uvajanje
avtomatizacije in mikroelektronike nujnost tako glede prispevka te tehnologije k večji produktivnosti človekovega dela
kot zaradi enakopravne vključitve v mednarodno delitev dela.
Sedanje družbenoekonomske razmere, ki v bistvu onemogočajo večja vlaganja v razvoj tehnologije, pa
terjajo ravno njeno
modernizacijo, in to na vseh področjih.66 V skladu s tem je
zato treba kljub omejenim sredstvom
zagotoviti tudi uvoz tuje
moderne informacijske tehnologije69 za modernizacijo administrativno-strokovnih služb, s tem da se hkrati zagotavljajo
možnosti za njeno dopolnjevanje z lastnim znanjem ter za
zagotavljanje možnosti za proizvodnjo in razvoj lastne
moderne tehnologije, predvsem pa izdelavo programske
opreme.70

61. V SR Sloveniji bomo verjetno prvi v SFRJ (svet je že daleč pred nami) i
pomočjo JOPPC (Javno omrežje za prenos podatkov) povezovali različne računalnike med programsko opremo (198S ali 1986). V tej mreži bo lahko veliko
uporabnikov s svojimi NTPs (Network Terminallng Point) terminali zadovoljevalo potrebe po podatkih za svoje temeljne funkcije Iz baz podatkov družbenega sistema Informiranja, pa tudi modernizacijo sekundarnih opravil.
62. Informacijske službe, ki jih določa zakon o družbenem sistemu Informiranja.
63. V bodoče bi moral uporabnik zadovoljevati večino svojih potreb, ne samo
po obveščenosti o splošnih družbenih problemih ter pojavih, marveč tudi druge
specifične potrebe: računovodstvo, glavne In druge knjige, skladiščne evidence, oblikovanje besedil ipd., pa tudi takšne, kot so računalniška podpora
planiranju, konstruiranju, Izdelavi programske opreme, poizvedovanje po referencah Iz tujih In domačih baz podatkov Ipd. Zato je nujno, da razmišljanja o
taki mreži pospešimo. Mreža naj bi razbremenila uporabnika vsega tistega, kar
lahko racionalno zase rešuje, sam pa se bo lahko posvetil tistem«, kar Je
njegova primarna funkcija. To bi bila že pomembna racionalizacija, če bi razdelili delo v samo nekaj centrov za AOP. Na drugI strani bi morali v taki mreži
trajno vzdrževati skupne osnove družbenega sistema informiranja, enotne
šifrante, terminologijo, nomenklature, enotne Identifikacija (registre) ter Informatizlrana normativna določila. Prav izgradnja novih »lastnih« datotek pri
samoupravnih organizacijah In skupnostih vodi v nove nesporazume in v take
položaje, kjer Integracija ali racionalizacija nI več možna.
64. Temeljno plansko določilo v slovenskem družbenem planu do leta 1985
je razdeljevalo naloge tako, da naj bi posamezni družbeni subjekti, vendar ne
Izključno z informacijskimi službami, prevzeli skrb In odgovornost za posamezne družbeno pomembne zbirke (baze podatkov), Iz katerih bi uporabniki
zadovoljevali večino Informacijskih potreb. Ob sodobni mreži je to možno. Žal
pa tega nismo konkretizirali ne v SRS ne v SFRJ.
65. Računovodski delavci Slovenije so predlagali, da bi ukinili en periodični
obračun. S tem bi prihranili cca 900 mlo dinarjev (Delavska enotnost, 14. 2
1965-Prihranek na prihranek stabilizacija).
66. Franc Podjed, direktor podružnice SDK v Kranju, na se|l občinskega
Izvršnega sveta: »Naša podružnica Je že pred leti dala pobudo za poenostavitev bilančnih obrazcev SDK, vendar se nI nič spremenilo. Nato Je bila tudi v
skupščini postavljena zahteva, da je treba število podatkov v bilančnem obračunu zmanjšati. Zgodilo pa se je prav nasprotno. Sedaj Je namesto prejšnjih
500 podatkov potrebnih za bilanco kar 600. Mislim, da Je SDK preveč okorna in
nI sprejemljiva za novosti. Gre pa tudi za Interes posameznikov v centrali SDK
v Beogradu, ki al z novimi predpisi In zahtevanimi podatki zagotavMaJo dodatni
posel s tolmačenji In predavanji.« (Delo, 19. 4.1985)
67. Treh vidikov: Razvoj lahko generalno presodimo s 1. Robotizacija: avtomatizacija vseh del v neposredni materialni proizvodnji, ki se pojavljajo In so
fizično naporna. Izredno zman|ša število neposredno zaposlenih v materialni
proizvodnji. Robotizacija ne bo pomagala čistim admlnlstratlvno-strokovnlm
službam, vendar jI bodo mogle strečl, posebej če Je tu prisoten še upravljalski
del, Izredno bo povečala potrebo po ustreznem celovitem znan|u. Robotizacija
Ima 4 glavne poaledlce: skrajšanje delovnega časa: spremembe v mednarodni
delitvi dala (cenena delovna sila tretjega sveta izgublja komparativno prednost); razbijanje hierarhije delovnih meat In preusmeritev družb na Informacije
In storitve. (Rehban EP št 1627, 8. 6.1983, atr. 8)
2. Informatizacija: obravnavanje podatkov, zadovoljevanje Informacijskih
potreb širokega kroga aub|ektov s pomočjo širokega izbora tehnike Iz skupnih
baz podatkov, cilj povečevanja znanja In Izboljšanje upravljanja ter samoupravljanja ter splošno racionalizacija tehničnih administrativnih opravil. Ta bo stabilizirala ne pa preprečila naraščanje zaposlovanja na ustreznih sektor|lh.
3. Informatizacija v zasebnem življenju: ne samo zabava, marveč sodobna
tehnika (mreže, vldeotekst, teletez) omogočajo povečevanje znanja doma In
decentralizirano pridobivanje znanja, delitev dela po domovih, drugačne obliko
komuniciranja, ogromno decentralizacijo izvajanja dela In centralno obvladovanje skupnih problemov.
68. Tembolj ob dejstvu, da je eden izmed poglevltnlh pogojev za izhod Iz
današnje krizne situacije povečan Izvoz v razvite države, kar nujno zahteva
sposobnost prilagajanja njihovim tržiščem. Dolgoročni plan razvo|a SFRJ predvideva menjavo 30% družbenega proizvoda z razvitim svetom.
69. Modema Informacijska tehnologija temelji na mikroelektronlkl, organizacijskih vedah, sistemskih analizah ter na drugih elementih. Tekma razviti In
manj razviti na tem področju postaja tekmovanje med razvitimi. Po zelo realnih
ware)"h *" * ,*lanl "m° *" ZDA (h,rdw#re in »ftware) ter Japonska (hard70. Informacijska oprema (veliki računalniki z veliko pomnilniki, ustrezna
programska oprema, sredstva za delo na velike razdalje, telekomunikacije,
termlnalaka In za|emalna oprema, telekopirnlkl, teleks vldeotekst. teietekst ter
podobno) ne more biti v celoti domače proizvodnje, te samozadostnosti si ne
privoščilo niti že omenjeni ZDA in Japonska, delitev dela pri prolzvodnll le v
SFRJ ter mednarodno edina možnost
Težji problem je znanje, potrebno za Informatizacijo postopkov delovnih
opravil do Izgradnje zaokroženih sistemov Informiranja. To Je temeljni pogoj za
pravilno diagnozo problema In obvladovanje problema s sredstvi Informatike.
To znanje ali pa pripravljenost za soočanje tehničnih znanj Informatike z realnimi proizvodnimi in družbenimi problemi Je premalo razvito, če je, |e vzel po
svoje po federalnih enotah ali še drugače.
V SFRJ Imamo za proizvodnjo računalnikov vseh vrst registriranih preko 40
proizvajalcev, veliko manj pa je OZD, ki bi Izdelovale programsko opremo
(softvrare). Švica Ima ca. 230 takih podjetij, 200 od tege Ima manj zaposlenih
kot 10. Ne nazadnje Imamo v SR Sloveniji In SFRJ računalniške hiše, proizvajalce programske opreme, ekspertne svetovalce organizacije, ki bi Jim enotno
odprto tržišče uslug na tem področju omogočilo tudi take racionalne rešitve, ki
bi Jih lahko celo Izvažali. Žal pa ne moremo svobodno ali dovolj razvojno
utemeljeno kupovati opreme In znanja. Družbene skrb za Informacijsko tehnologijo ter družbenega sistema Infromlranja v celoti je razvita po federalnih
enotah. Tako tudi modernizacija velikih Informacijskih služb (SDK, NB statistika ter drugih) poteka po Interesih federalnih enot ali poslovnih grupaclj. To
dokazuje prepir zaradi proizvodnje JOPP (Javnega omrežja za prenos podatkov), podpore v razvoju raznih licenčnih ali drugačnih tehnoiogl| po federalnih
enotah, zaostajanja pri delu na skupnih osnovah Ipd. Toliko, kolikor Imamo
računalniških centrov, najmanj toliko Imamo rešitev AOP - za osebne dohodke.
V toliko računalnikih popravljajo ta program dobro plačani delavci In podobno.
Samo eno od podjetij v SFRJ naj bi za vse, ki računajo OD tekoče na AOP
mediju (disketa), vzdrževelo prispevke, davke ter samoprispevke. Izhajal naj bi
neke vrste uradni list za AOP. Hkrati vemo, da je prav moderna informacijska
tehnologije skoraj edine, ki omogoča pridobivanje Informacij In podatkov
(zadovoljevanje Informacijskih potreb) vsem subjektom odločanja, planiranja In
informiranja. V tej, sicer premajhni pozornosti, zlasti pa ob pomanjkanju konceptov, se sicer obdobno lotimo družbene akcije (odprava računalniške nepismenosti), vendar lokalno In parcialno.

Prav uvajanju moderne informacijske tehnologije v delo administrativno 71strokovnih služb pri nas posvečamo premalo
pozornosti. Naš tehnološki razvoj je še vedno predvsem
usmerjen v tehnologijo v proizvodnji. Ker pa tudi tu še niso
doseženi zadovoljivi rezultati, ima to področje družbenega
dela pri uvajanju moderne tehnologije skoraj popolno prednost, čeprav soodvisnost proizvodnega in neproizvodnega
dela terja njun usklajen razvoj. Dandanes je v razvitem svetu
morda kljub pomembnim tehnološkim dosežkom v proizvodnji značilnejša prava nenehna tehnološka revolucija pri pisarniškem delu, kar bi lahko označili kot avtomatizacijo uradov.
Mikroelektronika je posredno z robotiko in informatiko komuniciranja povzročila temeljito preobrazbo administrativnostrokovnih opravil. Zaostajane pri uvajanju 73
moderne tehnologije v delo administrativno-strokovnih služb v naši družbi ob
hkratnem čedalje večjem pomenu in obsegu njihovega dela
povzroča, da v bistvu njihovo delovanje nazaduje oziroma ni
sposobno slediti potrebam, ki jih zahteva modernejša tehnologija v proizvodnji, niti niso te službe sposobne spremljati in
usmerjati čedalje zapletenejših družbenih odnosov. Zato se te
službe brez uporabe ustreznih modernih sredstev tem spremembah lahko poskušajo prilagajati le s povečevanjem števila delavcev. Uvajanje moderne informacijske tehnologije v
delo administrativno-strokovnih služb pa ne pomeni samo
večje učinkovitosti in racionalnosti njihovega delovanja, temveč tudi zmanjšanje števila delavcev v teh službah. Moderna
sredstva v administrativno strokovnih službah v razvitem
svetu že skoraj v celoti zamenjujejo določene profile do
nedavno tipičnih pisarniških delavcev, katerih opravila so bila
ponavljajoča oziroma rutinska ter enostavna.
Moderna sredstva opravljajo tudi dela, ki se lahko ustrezno
formulirajo ter računalniško ali mikroelektronsko obdelajo,
kar omogoča hitro in racionalno uporabo skupnega znanja,
ter olajšujejo živo delo pri iskanju dokumentov, diseminaciji
podatkov in podobno. Po ugotovitvah strokovnjakov pa tudi
ni več daleč čas, ko bodo skonstruirani aparati, ki bodo
sposobni samostojno opravljati tudi zahtevnejša sestavljena
dela, kar se v praksi že tudi uveljavlja. Vsekakor pa informacijska tehnologija olajšuje strokovno delo in omogča njegovo
kakovostnejše opravljanje.
Dejstvo je, da brez nadaljnjega uvajanja modernih tehničnih
sredstev in njihove ustrezne uporabe v administrativno-strokovni službi ne bo mogoče realizirati ciljev družbenega
sistema informiranja in modernizirati ter s tem racionalizirati
in izboljšati dela administrativno strokovnih služb.
7. Organiziranost dela in poslovanja
Pri nas se v praksi posveča vse premalo pozornosti organizaciji dela administrativno strokovnih služb. Neučinkovito in
neracionalno opravljanje administrativno strokovnih del s
prevelikim številom delavcev je pogosto predvsem ravno tudi
71. študije mednarodnih organizacij In združenj pa tudi dolgoročnejše opredelitve za konsekventno uvajanje informacijskih znanj in tehnologijo kažejo
veliko zaostajanje SFRJ in SR Slovenije na tem področju. Dalj časa trajajoči
projekti Jugoslavije v OECD (Modernizacija Javne uprave TECO projekt, Inf.
sistemi za mesta, ipd.) kažejo malo uspeha. Zlasti prenos znanja ter njegova
implementacija gredo izredno počasi. Več študij v okviru Slovenije 2000 s
področja informatike kažejo podobno zadrego. Evropska gospodarska skupnost MICROELECTRONIC AND EMPLOYMENT, oktober 1980, prevod CEDSII kaže na ocene ter vplive novih tehnologij na zaposlenost v vseh sektorjih.
72. Zmaga računalniku: Računalniki počasi, a gotovo prevladujejo po svetu.
Na Japonskem, kjer Jih največ proizvajajo in uporabljajo, ga ima že sleherna,
še tako majhna uprava. Kar 95,5 odstotka del v občinah (tudi v najmanjših
vaseh In zaselkih) opravljajo računalniki. Od leta 1975 se Je njihova uporaba v
administraciji povečala za 34,6 odstotka. Dve tretjini mestnih in vaških uprav se
poslužuje storitve zasebnih računalniških centrov, opremljenih z najsodobnejšo tehniko (Delo, 12. 11. 1984).
73. Če ne bomo v SR Sloveniji ali SFRJ presegli razvojev in formacijskih
otokov, se bomo srečevali z ogromno množico administrativno strokovnih
delavcev, ki bodo prepisovali podatke iz uradnih listov in drugih normativnih
aktov ter jih vnašali v svoj računalnik. Vsi bodo delali zelo zelo veliko, vendar
neracionalno. Preseganje te bodočnosti zahtevajo drugačne pristope pri pripravi zakonov, enkratnost (praviloma) zajemanja podatkov, harmonični razvoj
najpomembnejših ter vse drugo, kar pričakujemo od informacijskih znanj. SR
Slovenija je kot najrazvitejša federalna enota na tem področju tokov v svojem
in v interesu SFRJ pripravljena prevzeti pomembnejšo vlogo.
V SR Sloveniji Imamo Instaliranih 30% računalniških kapacitet v SFRJ, vendar izredno zaostajamo za drugimi državami po dinamiki opremljanja kot po
hitrem uvajanju. Večkrat objavljene študije ter prognoze sicer omogočajo nekatere hitre napredke. Ob določeni usmeritvi domačih proizvajalcev lahko ocenimo, da neglede na težke razmere (devize, dinarji) napredujemo - pestrost
hardwarskih ter s tem softwarsklh rešitev, hitra menjava predpisov (leasing
rental, pa spet prepoved opremljanja) vseeno onemogoča boljšo konceptualizacijo.

posledica neustrezne organiziranosti teh služb oziroma neustrezne organizacije in načina poslovanja. 74
Kljub nekaterim
specializiranim organizacijam in institucijam, ki se ukvarjajo
z organizacijo7poslovanja administrativno-strokovnih služb in
strokovnjakov ® s tega področja v samih administrativno-strokovnih službah, se v teh službah v praksi zelo počasi uveljavljajo moderna organizacijska načela in načini poslovanja.
Oblike in načini poslovanja teh služb so dokaj statični in se ne
prilagajajo dejanskim zahtevam oziroma potrebam.
Vse premalo pozornosti se pri organiziranju dela posveča
vprašanju, katera so sploh tista administrativno-strokovna
opravila, ki so pomembna za učinkovito opravljanje administrativno-strokovnih dejavnosti posamezne organizacije in
skupnosti. Ne ugotavlja se dovolj, kdaj je opravljanje katerih
od teh opravil nujno zaradi smotrnosti in učinkovitosti zagotavljati v določeni administrativno strokovni službi, kdaj pa je
opravljanje katerih od teh opravil smotrneje zagotoviti s
pogodbo ali sporazumom pri specializiranih ali drugih organizacijah in skupnostih.
V takih razmerah so delavci v administrativno-strokovnih
službah pogostokrat nesorazmerno razporejeni k posameznim administrativno-strokovnim opravilom ali dejavnostim,
kar bi bilo mogoče odpraviti z njihovim prestrukturiranjem
tako znotraj organizacij kot tudi med posameznimi organizacijami oziroma dejavnostmi.
Ugotavljanje, spremljanje ter nadzorovanje potreb po administrativno-strokovnih opravilih in racionalno organiziranje
ter modernizacija njihovega opravljanja bi morali biti stalna
skrb vseh organizacij, ki bi jih morale nenehoma prilagajati
konkretnim potrebam določene organizacije. Število administrativnih funkcij, ki bi jih morala za svojo dejavnost opravljati
posamezna organizacija in s tem povezano število delavcev
za njihovo opravljanje, je stvar posamezne organizacije oziroma dejavnosti in področja, za kar nikakor ni mogoče izdelati univerzalnega in enotnega recepta. Vsekakor pa bi se
moral ob uporabi znanosti in izkušenj iz prakse zagotoviti
prenos pozitivnih izkušenj med posameznimi organizacijami
in skupnostmi glede organiziranja in modernizacije administrativno-strokovnih opravil. Koristno bi bilo, da znanstvene in
raziskovalne organizacije, ki se ukvarjajo z organizacijo dela,
skupaj s strokovnjaki iz prakse poskušajo izdelati modele za
tipične administrativno-strokovne službe.
Pri tem bi morali bolj kot do zdaj uveljaviti moderno informacijsko tehnologijo v delu administrativno-strokovnih služb
oziroma organizacijske rešitve prilagoditi njeni uporabi.
Moderna informacijska tehnologija pa tudi sama zahteva specifično in novo organizacijo v teh službah ter spremembo
načinov poslovanja in delovanja. Predhodno je treba tudi
poenostaviti postopke in posamezna opravila ter izločiti vsa
nepotrebna opravila. Sicer lahko pomeni uvajanje te tehnologije le avtomatizacijo obstoječih neracionalnosti.
Pri tem bo treba tudi uspešno odpraviti odpore, ki se v
posameznih administrativno-strokovnih službah pojavljajo pri
poskusih uvajanja nove organizacije in tehnologije. Novim
načinom poslovanja in organiziranja ter moderniziranju dela
se največkrat upirajo ravno nekateri administrativno-strokovni delavci sami, ker se jim v teh primerih lahko izgubita
njihova moč in vpliv ali pa se celo izkaže, da je njihovo delo
nepotrebno. Poleg tega pa nov način poslovanja zahteva
njihovo prekvalifikacijo ali pa dokvalifikacijo ter obveznost
pridobivanj novih znanj. Ker vsaka modernizacija in sprememba načina poslovanja ter organiziranja dela ne more dati
takojšnjih pozitivnih rezultatov, večkrat dosežejo, da se spremembe v praksi ne uveljavijo ali pa vsaj zavirajo njihov nadaljnji razvoj. To zahteva tudi aktivnosti za spremembo miselnosti
delavcev v administrativno-strokovnih službah ter tudi na ta
način prispevati k uveljavitvi smotrne organizacije in modernizacije dela administrativno strokovnih služb, ki ju narekujejo
tako sedanje družbene potrebe kot bodoči družbeni razvoj.
8. Strokovna usposobljenost in izobraževanje
a) Strokovna usposobljenost
Čeprav ne kaže formalno izobrazbene ravni postavljati za
74. Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, ITEO, Inštitut za javno upravo,
Itd.
75. Npr. diplomirani inženirji organizacije dela.
poročevalec
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prevladujoče merilo, pa podatki in nekatere ugotovitve76
očitno opozarjajo tudi na večkrat neustrezno strokovno in
izobrazbeno raven administrativno-strokovnih dalavcev oziroma na nezadostno usposobljenost za opravljanje njihovih
del in nalog. Nedvomno je neustrezna in nezadostna strokovna usposobljenost delavcev v administrativno-strokovnih
službah tudi eden izmed vzrokov za večkrat preveliko število
administrativno strokovnih delavcev v teh službah, nesporno
pa eden tistih vzrokov, ki bistveno vplivajo na njihovo neučinkovitost in premajhno ustvarjalnost.
Neustrezna izobrazbena struktura izhaja predvsem iz obdobij, ko so bili zaradi neprimerne kadrovske politike in neselektivnega zaposlovanja ter še nezadostnega števila delavcev s
primerno izobrazbo za opravljanje posameznih poklicev dane
možnosti, da so delovna mesta za opravljanje administrativno-strokovnih del in nalog zasedali ne samo delavci s
pomanjkljivo izobrazbo in usposobljenostjo, temveč tudi
delavci, ki so bili izšolani za poklice v materialni proizvodnji.
Predvsem pa so to omogočale hitro naščajoče potrebe po
administrativno-strokovnih opravilih v vseh oblikah družbene
organiziranosti. Tako so tipična administrativna 77
delovna
mesta često prevzemali delavci s tehnično izobrazbo. To pa
je v številnih primerih povzročilo neustrezno zasedenost
delovnih mest v administrativno-strokovnih službah in tudi v
materialni proizvodnji. Ob neustreznem sistemu izobraževanja in nestimulativnem nagrajevanju nekaterih del in nalog je
to z nekaterimi drugimi vzroki (modernejša proizvajalna sredstva v materialni proizvodnji in hkratni tehnični neustrezni
opremljenosti v administrativno-strokovnih službah) na nekaterih področjih vpivalo tudi na presežek in tudi na pomanjkanje ustreznih delavcev za opavljanje določenih, zlasti specifičnih del in nalog tako v materialni proizvodnji kot v administrativno-strokovnih službah In na drugih področjih družbenega
dela.
Tako stanje pa je še posebej pereče in ima največje posledice na opravljanje strokovnih del. Za to področje je tudi
značilna večkrat neustrezna razporejenost78delavcev z visoko
strokovno izobrazbo in usposobljenostjo. Tako ti delavci
pogosto opravljajo dela in naloge, ki ne ustrezajo njihovim
zmožnostim in ki jih lahko, in to še uspešneje, opavljajo
delavci z nižjo stopnjo izobrazbe. Mnogokrat so tudi ti delavci
obremenjeni z opravljanjem tipičnih administrativnih del in
nalog, kar jim otežuje kvalitetno in učinkovito opravljanje
strokovnih del ter v bistvu onemogoča ustvarjalnost pri njihovem delu.
b) Izobraževanje
Velike pomanjkljivosti se kažejo tudi pri dodatnem izobraževanju teh oziroma vseh administrativno-strokovnih delavcev oziroma pri družbenem organiziranju pridobivanja dodatnih splošnih in konkretnih znanj za opravljanje del in nalog v
administrativno-strokovnih službah. Organiziranih je sicer
vrsta seminarjev in tečajev, vendar niso povsod izdelani konkretni programi dodatnega izobraževanja za določene poklice
oziroma za posamezna dela in naloge, kjer je potrebno
sprotno spoznavanje z novimi znanji in metodami ter načini
dela.
76. Na neustrezno Izobrazbeno strukturo v administrativno strokovnih službah kažejo raziskave In analize na posameznih področjih ter vrste raziskav s
kadrovskega področja v projektu Slovenija 2000. Pomen planiranja kadrov v
prihodnjem obdobju, Dolgoročno planiranje kadrov, Zamenjljlvost kadrov z
visokošolsko Izobrazbo...
Zadnjega decembra 1982 Je blio od vseh v gospodarstvu zaposlenih z visoko
strokovno Izobrazbo 16.974 delavcev (v negospodarstvu 19.918 In administraciji
4901) z višjo 37.861 delavcev (v negospodarstvu 17.874 In administraciji 4974), s
srednjo 90.104 delavci (v negospodarstvu 44.881 In v administraciji 14.625), z
nižjo 28.566 (v negospodarstvu 11.172 In v administraciji 4747), visoko kvalificiranih Je bilo 22.200 (v negospodarstvu 1246 in v administraciji 248), kvalificiranih 212.625 (v negospodarstvu 12.613 In v administraciji 3209), pol kvalificiranih
126.022 (v negospodarstvu 9549 In administraciji 591) In delavcev brez kvalifikacije 144.553 (v negospodarstvu 11.413 In v administraciji 1811). Statistiki ugotavljajo, da Je izobrazbena ravan delavcev precej boljša, kot je bila leta 1978, ko so
nazadnje zbirali tovrstne podatke. (Delavska enotnost, 23. april 1983)
77. Le petina Inženirjev dela v neposredni proizvodnji (belo, 7.12.1984).
Emil Milan Plntar (Koliko zaostajamo, ko govorimo o razvoju - pogovor Naših
razgledov - NR it. 19,12.10.1984).
Imamo pa še drug beg možganov, ne manj pomemben. To Je namreč Intemi
beg tehničnega kadra v netehnične poklice. Približno polovica delavcev na
nekaterih upravnih zadolžitvah ima tehnično Izobrazbo.
78. Načrt uresničevanja dolgoročnega programa ekonomake stabilizacije:
Veliko število znanstvenih In strokovnih delavcov, ki so zaposleni na delih, ki
ne odgovarjajo njihovim strokovnim kvalitetam In možnostim (ki delajo na manj
zahtevnih delih) je treba preusmeriti v razvojne enote gospodarstva na delo v
institute, fakultete, strokovne in druoe šole.
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Poleg visokošolskih in drugih organizacij79 in društev, ki se
posvečajo dodatnemu izobraževanju administrativno-strokovnih delavcev, pa je tudi posvečena premajhna skrb v
samih organizacijah in skupnostih, kjer so ti delavci zaposleni. Zaostrene družbenoekonomske razmere z drugimi
vzroki vplivajo tudi na to, da te ne namenjajo dovolj sredstev
za njihovo nadaljnje jzobraževanje, za nakup strokovne in
znanstvene ter druge literature, ki bi jim koristila pri njihovem
delu. Zaradi tega organizacije in skupnosti ne ustvarjajo
dovolj t. i. lastnih delavcev za opravljanje tistih administrativno-strokovnih del in nalog, ki so specifične samo ali predvsem za njihovo delovanje. Vzrok je tudi v tem, da čestokrat v
praksi zaradi hierarhičnega načina in razporeditve dela in iz
želje po ohranitvi statusa ter drugih razlogov ni zagotovljen
prenos znanja bolj izkušenih delavcev na mlajše ter njihovo
načrtno uvajanje na prevzem zahtevnejših del. Pogostokrat se
mladim delavcem celo iz teh razlogov onemogoča seznanjanje z osnovnimi informacijami, ki so nujne za njihovo nadaljnje delo. Zato se morajo, kadar prenehajo z delom izkušeni
delavci zaposlovati delavci z enakovrednimi izkušnjami in
znanji iz drugih organizacij in skupnosti, ki se vseeno morajo
navajati na novo delo, namesto da bi tako delo v vseh primerih
odsotnosti ali prenehanja lahko takoj prevzel delavec iz lastne
organizacije in skupnosti. Če takega delavca ni mogoče nadomestiti, pa lahko posamezna administrativno-strokovna
dejavnost v posamezni organizaciji zamre ali stagnira za več
let.
Vsekakor je ustrezna strokovna izobrazba oziroma delovna
usposobljenost eden izmed bistvenih dejavnikov učinkovitejšega in racionalnejšega ter ustvarjalnejšega delovanja80 administrativno-strokovnih služb. Zato se je treba zavzemati da
bodo dela v administrativno-strokovnih službah opravljali le
delavci z ustrezno strokovno in družbenopolitično usposobljenostjo oziroma znanji.
Poleg rednega sistema izobraževanja pa bo treba zagotavljati na vseh ravneh in oblikah družbene organiziranosti
nenehno povečevanje njihovih znanj ter tako pridobljeno znanje tudi uradno priznati. Predvsem pa bo treba že zdaj z
rednimi oblikami izobraževanja, predvsem pa z družbeno
organiziranim dodatnim izobraževanjem izobraževati
delavce, ki jih bo in jih že zahteva modernizacija dela v
administrativno-strokovnih službah oziroma moderna tehnološka sredstva v teh službah ter razvoj družbe v celoti.
Razvoj v razvitem svetu kaže, da sta se z informacijsko
tehnologijo bistveno spremenila narava in način administrativno-strokovnega delovanja. Razvoj družbenih odnosov na
podlagi razvoja proizvajalnih sredstev in sil je korenito spremenil tudi cilje nadaljnjega razvoja v smislu čim večjega
osvobajanja človeka in izboljšanja njegovega položaja v
celoti. S tem se bistveno povečuje število družbenih odnosov
in razmerij, ki morajo biti predmet administrativno-strokovnega delovanja in proučevanja, kar zahteva tudi celovitost pri
njihovem uresničevanju. Administrativno-strokovno delovanje se iz klasičnega urejanja in usklajevanja odnosov med
posameznimi deli družbe oziroma med družbo in posameznikom spreminja v široko informacijsko dejavnost kot proizvodnjo in razširjanje ter hranjenje informacij vseh vrst, kar je
postalo v razvitem svetu celo primarna dejavnost pred proizvodnjo v materialni proizvodnji oziroma industriji. To pa je v
razvitem svetu korenito spremenilo tudi dosedanje profile
administrativno-strokovnih delavcev in opravil. Klasični profili
administrativno-strokovnih delavcev izginjajo in jih zamenjujejo povsem novi.
Tak razvoj v administrativno-strokovnih dejavnostih, ki bo
po inerciji moral zajeti tudi našo družbo, v bistvu pa je pogoj
za uresničitev odnosov socialističnega samoupravljanja, pa
79. Pomembne aktivnosti pri usposabljanju za učinkovitejše strokovno delo
Izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, In sicer usposabljanje poslovodnih In
strokovnih delavcev v centrih za usposabljanje poslovodnih delavcev, tehničnih In tehnoloških delavcev, kadrovskih delavcev, finančnih delavcev In zunanjetrgovlnsklh delavcev. Pomembnejši sestavni del vseh programov usposabljanja je organiziranje dela na teh posameznih področjih v smislu same organizacije dela in delovnih postopkov. DrugI del programov uspodablanja so motivacijski elementi za boljše delo (delitev sredstev za osebne dohodke po delu in
rezultatih dela).
80. Analiza Republiškega zavoda za kadrovske zadeve Je ugotovila, da Je v
veliko delovnih organizacijah v Srbiji, ki so poslovale z Izgubo, poslovodne In
vodilne ter vrhovne posle opravljalo trikrat večje število oseb z nižjo kvalifikacijo kot v delovnih organizacijah, ki ao poslovale najbolje. (Strokovnjaki ustvarjajo Izgube, Borba, 22. 2. 1985; Zgubarska podjetja so pravi raj za uradnike
Delo, 6. 5.1985).
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bo zahteval poleg organizacijskih sprememb in uvedbe
moderne informacijske tehnologije in prestrukturiranja administrativnostrokovnega potenciala družbe, predvsem ljudi z
ustreznimi in novimi znanji, čim širšega in splošnega profila,
ki bodo sposobna dojemati celovitost družbenih dogajanj v
celoti kot na posameznih področjih. Uveljaviti se bo torej
moral profil polivalentnih delavcev, ki bodo sposobni vključevati in povezovati posamezna specialna znanja v teamsko in
interdisciplinarno spremljanje in razreševanje družbenih
ciljev in odnosov.81
9. Nagrajevanje administrativno-strokovnih del
Eden pomembnih splošnih vzrokov za naraščanje števila
administrativno-strokovnih delavcev v preteklih letih je bilo
tudi neustrezno vrednotenje proizvodnih del v primerjavi z
administrativno-strokovnimi deli v združenem delu. Zlasti v
zadnjih letih pa so se na tem področju v posameznih dejavnostih opazile občutnejše spremembe, saj so nekatera proizvodna dela občutno
bolje nagrajevana kot najzahtevnejša
strokovna dela.82 Kljub temu pa praviloma ugodnejše delovne
razmere, svobodnejše razporejanje dela in delovnega časa in
druge prednosti administrativno-strokovnih del in nalog povzročajo, da so ta še vedno privlačnejša od proizvodnih. Vendar se tudi z nenehnim izboljšanjem delovnih razmer v materialni proizvodnji in z razvojem proizvajalnih sredstev tudi pri
nas na nekaterih področjih počasi izgublja razlika med delom
v materialni proizvodnji in v pisarnah.
Pri nadaljnjih aktivnostih za ustreznejše vrednotenje proizvodnega dela pa bo potrebna nujna diferenciacija administrativnih in strokovnih del. Pri tem se bo treba zavzemati, da
bodo proizvodna dela bolje nagrajevana predvsem od enostavnih rutinskih administrativnih del, ki imajo po delovnih
postopkih podobne značilnosti kot dela v proizvodnji in je
njihov učinek tudi neposredno merljiv. V odnosu do teh del v
proizvodnji in administraciji pa so tudi strokovna oziroma
sestavljena dela pogosto neustrezno vrednotena in njihovo
nagrajevanje ni v sorazmerju z njihovo zahtevnostjo in znanjem, ki ju delavci potrebujejo za njihovo opravljanje. Pri tem
je treba še posebej poudariti, da so strokovna dela tista, ki
pomenijo temeljno dejavnost administrativno-strokovnih
služb. Zato bo treba v posameznih aktivnostih predvsem težiti
zagotavljanju razmer za njihovo učinkovitejše in ustvarjalnejše delovanje tudi s tem, da se opravljanje vseh pomožnih,
administrativno-tehničnih funkcij kar najbolj še posebej racionalizira in skoncentrira v tem smislu, da bodo njihove storitve namenjene opravljanju več temeljnih dejavnosti različnih
administrativno-strokovnih služb.
a) Merjenje administrativno-strokovnih del
Eden izmed vzrokov je tudi v tem, da še niso izdelana
ustrezna merila za merjenje sestavljenih, konceptualnih strokovnih del oziroma umskega dela. Obstajajo različna mnenja
o tem, da teh del sploh ni mogoče meriti, da se dajo83 le
približno meriti, do stališča, da so v celoti izmerljiva. V
praksi se pri poskusu merjenja teh del najpogosteje pojavlja,
da se poskušajo meriti po enakih kriterijih, kot veljajo za
merjenje proizvodnega oziroma rutinskega dela, kar pa glede
na njihovo konceptualnost in sestavljenost ter različnost
njihovih učinkov ne more dati ustreznih rezultatov.84 Pri tem pa
je treba opozoriti na stališče nekaterih Jeoretikov, da tudi
tehnike in metode ter merila oziroma izdelava normativov za
merjenje teh del ne dosega zaželjenih učinkov, ker je ves
postopek pogostokrat dražji od ustvarjenih rezultatov.
Mnogokrat onemogoča ustreznejše vrednotenje strokovnega dela nezmožnost vpogleda v strukturo in v sestavljenost
81. Tako ugotavljajo številne raziskave s kadrovskega področja v projektu
Slovenija 2000, npr. Poklicna fleksibilnost kadrov z visokošolsko izobrazbo (dr.
Mitja Kamušič), Dolgoročna projekcija kadrov, (dr. Jože Florjančič s sodelavci),
Izobrazbeni kadrovski profili in fleksibilnost (dr. Mitja Kamušič), Planiranje
kadrovskih tokov do leta 2000 (dr. Veljko Rus s sodelavci), Prestrukturiranje
gospodarstva in kadri (dr. Jože Florjančič s sodelavci)...
82. Osebni dohodki so od 1976-1983 naraščali 3,63-krat, in to največ nekvalificiranim delavcem (3,9), visokokvalificiranim (3,19), s srednjo izobrazbo (3,20)
polkvalificiranim (3,52), kvalificiranim (3,63), višjo izobrazbo (3,35) in z visoko
(3,26). (Na škodo strokovnjakov, Borba, št 43 12. 2. 1985).
83. Mag. Miha Brejc, Pristop k merjenju pisarniškega dela, Poletna šola,
Portorož 1983
84. Npr. količina in kakovost sta si pri teh delih v nasprotju. Najlažje pa
ugotavljamo le količino, ki pa pri večini strokovnih del ne bi smela imatl
primarnega pomena.
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posameznih faz strokovnega dela. Zato je morda smotrneje,
da se predhodne aktivnosti za njihovo vrednotenje usmerijo v
poenostavitev delovnih postopkov ter v izdelavo postopkov za
opravljanje teh del oziroma posameznih nalog, kar bi omogočilo tudi boljši vpogled v njihovo strukturo in s tem boljše
izhodišče za njihovo vrednotenje. S tem bi se sestavljena dela
strukturirala po posameznih fazah in opravilih, kar omogoča
ločitev rutinskih in strokovnih opravil, pri dokončani nalogi pa
bi se tudi lažje86ugotavljali rezultati dela in ustvarjalnost pri
vloženem delu. Prav tako bi se na ta način lahko izločila
nepotrebna dela in dela, ki se v organizaciji podvajajo, opravljanje rutinskih del pa bi lahko avtomatizirali oziroma njihovo
opravljanje prenesli na druge izvajalce. S tem bi se opravljanje strokovnih del tudi olajšalo in razbremenilo, kar bi omogočalo večjo ustvarjalnost pri tem delu.
b) Vloga strokovnega, ustvarjalnega in inovativnega dela
Prav ustvarjalno, inovativno in ne samo racionalnejše in
učinkovitejše delo administrativno-strokovnih služb je eden
izmed najpomembnejših smotrov nadaljnjega razvoja teh
služb.
Visoko strokovno in ustvarjalno delo mora dobiti ustrezno
družbeno veljavo še posebej v današnjih zaostrenih družbenoekonomskih razmerah. Znanje je v razvitem svetu postalo
največi proizvodni dejavnik materialnega in družbenega razvoja. Pri nas pa je v preteklosti, prav tako pa tudi še danes,
bojazen pred prevlado »tehnobirokratskih struktur« nad interesi »delavcev« povzročila nezaupanje do celotnega
umskega, predvsem strokovnega in znanstvenega dela in ga
velikokrat potisnila ob rob družbenega dogajanja. Veliko bolj
so se aktivnosti usmerjale v preprečevanje potencialnih tehnobirokratskih teženj, s tem da se je bolj poskušalo razvrednotiti strokovno in ustvarjalno delo, kot v zagotavljanje možnosti za njihov razvoj, kar je na mnogih področjih povzročilo
stagnacijo in celo nazadovanje strokovnosti predvsem pa
zavrlo ustvarjalnost. Tako je tudi tak družbeni odnos do njihovega dela prispeval k neučinkovitosti in neustvarjalnosti
administrativno-strokovnih služb. Vsekakor okarakteriziranje
vsakega administrativno-strokovnega delovanja oziroma dela
kot tehnobirokratskega nadalje zmanjšuje družbeni pomen
tega dela in omogoča, da se dejanski nosilci tehnobirokratskega odločanja in delovanja, katerih obstoja v naši družbi pa
ne moremo zanikati, skrijejo v imaginarnih administrativnostrokovnih službah in vodstvenih in vodilnih funkcijah. Vsekakor je zato treba tudi korenito spremeniti še danes večkrat
prisoten negativni družbeni odnos do strokovnega in ustvarjalnega ter inovativnega dela, v družbenem in meterialnem
smislu.
c) Delitev osebnih dohodkov delavcev v administrativnostrokovnih službah
Delitev osebnih dohodkov tudi v administrativno-strokovnih
službah tako ni v celoti izpeljana in zasnovana na podlagi
upoštevanja vloženega dela in rezultatov dela ter ob upoštevanju tekočega in minulega dela na uspehu poslovanja vsake
organizacije in skupnosti. Še posebej ni uresničeno, da bi bili
ovrednoteni delovni rezultati, doseženi z ustvarjalnim, znanstvenim in inovacijskim delom86 in tudi z upravnimi, organizacijskimi, poslovnimi in drugimi deli, ki prispevajo k skupnemu
uspehu delavcev, od organizacij združenega dela do državnih
organov. Vendar ne samo ustvarjalnost in inovativnost v predlogih in gradivih administrativno-strokovnih služb, ki so
namenjeni drugim subjektom, temveč tudi pri organiziranju in
racionalizaciji njihovega lastnega dela. Prav delavci v administrativno-strokovnih službah najbolje poznajo napake in
pomanjkljivosti ter neracionalnosti pri njihovem lastnem
organiziranju in delu. Zato bi jih bilo treba spodbujati in
85. Iz gradiva citiranega pod op. it. 6.
86. Družbene aktivnosti pri uvel|avlanju množične Inventivne dejavnosti pa
so dozdal boij usmerjene v uvajanje Inovacij v materialno proizvodnjo, medtem
ko je spodbujanje In organiziranje aktivnosti za Iskanje In uvajanje inovacij v
delo administrativno-strokovnih služb še družbeno preveč zapostavljeno, kar
terja večja družbena prizadevanja tudi na tem področju. Predvsem bi bilo treba
skladu s prizadevanji Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije za množično Inventivno dejavnost bolj poudariti tudi pomembnost te dejavnosti na
poročju administrativno strokovnih služb.
Metoda USOMID (usmerjena, sistematično organizirana množična inventivna
dejavnost), ki jo je v okviru Ekonomskega centra Maribor razvil prof. dr. Matjaž
Muie|, se še posebej ukvarja s spodbujanjem inventivne dejavnosti v administrativno strokovnih službah.
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motivirati, da bi z lastnimi ustvarjalnimi in inovativnimi predlogi sami najbolj prispevali k odpravljanju vzrokov, ki negativno vplivajo na racionalnejše in učinkovitejše delovanje njihovih administrativno-strokovnih služb.
10. Financiranje administrativno-strokovnih
služb in njihov družbenoekonomski položaj
Problemi, ki se v teoriji in praksi pojavljajo pri merjenju in
vrednotenju ter nagrajevanju administrativno-strokovnega
dela, se kažejo tudi pri financiranju oziroma pridobivanju
dohodka administrativno-strokovnih služb. Za pridobivanje
dohodka teh služb je značilno, da še prevladuje proračunski
oziroma temu vsebinsko enak odnos in s tem odtujenost teh
služb od dohodka. V praksi se za pridobivanje njihovega
dohodka v glavnem upoštevata le zahtevnost dela oziroma
število delavcev v teh službah. Njihovo nagrajevanje tako še ni
odvisno od kakovosti in obsega njihovega dela ter prispevka,
ki naj bi jih imelo njihovo delo k delu drugih samoupravnih in
družbenih dejavnikov. Tak položaj jim omogoča, da te službe
in delavci opravljajo svoja dela in naloge z več delavci, kot bi
bilo to treba ter tako niso stimulirane za racionalnejše opravljanje svojih del in nalog. Po drugi strahi pa jih tak način
financiranja ne spodbuja k boljšemu in kakovostnejšemu
delu, ker tudi rezultati takega njihovega dela niso temu
ustrezno nagrajeni. Tako ti delavci oziroma službe niso dovolj
zainteresirani za povečevanje dohodka oziroma za boljši
uspeh pri poslovanju in zadovoljevanju interesov organizacij
in skupnosti, za katera opravljajo dela. S tem pa ne delujejo v
funkciji združenega dela, temveč se pogostoma podredijo
oziroma sprejmejo in delujejo v interesu tehnobirokratskih
struktur. Monopol znanja, podatkov in informacij jim pri tem
omogoča, da tako odločajo v skladu s temi interesi tudi o
dohodku, ki so ga ustvarili delavci v drugih delih družbenega
dela. Tak način pridobivanja njihovega dohodka in odločanje
o dohodku pa jih postavlja tudi v specifičen, večkrat privilegiran družbenoekonomski položaj v primerjavi z drugimi
delavci v združenem delu.
Dejstvo, da administratvino-strokovne službe v gospodarstvu bremenijo le dohodek svoje organizacije oziroma za
katere opravljajo dela, medtem ko se opravljanje negospodarske dejavnosti v glavnem financira iz davkov in prispevkov iz
celotnega gospodarstva oziroma iz osebnih dohodkov delavcev v združenem delu, zahteva še posebej racionalno organiziranje ter delovanje celotnih dejavnosti in ne samo administativno-strokovnih služb v teh dejavnostih.
Delovanje negospodarskih dejavnosti, ki je sicer po eni
strani bistvenega pomena za delovanje gospodarskih in drugih subjektov, mora biti tako vsaj načelno podrejeno narodnogospodarskim možnostim. Po drugi strani tudi premajhna
sredstva za njihovo delovanje in s tem krčenje njihovih dejavnosti vsaj v daljših obdobjih negativno vpliva na delovanje
samega gospodarstva. Zato si je kljub zaostrenim družbenoekonomskim razmeram tudi pri nas treba prizadevati za ravnovesje med tema področjema družbenega dela. Administrativno-strokovne službe v negospodarstvu pa si lahko še
dodatno preko dejanskih potreb in rezultatov njihovega dela
prisvojijo del dohodka, namenjenim tem dejavnostim in s tem
še zmanjšujejo sredstva za njihovo opravljanje ali pa na ta
način posredno povzročajo povečanje davkov in prispevkov
za njihovo financiranje. Preštevilne administrativno-strokovne službe na tem področju s prevelikim številom delavcev
z neustvarjalnim delovanjem v takem primeru pomenijo družbeno breme, zlasti ker tako ne opravljajo funkcije splošnega
povečevanja družbenega znanja. V bistvu s tem tudi zavirajo
hitreši celotni družbeni razvoj.
Vsekakor je zato bistveni pogoj, da bi se na podlag sistemskih opredelitev kar najbolj uresničila načela financiranja
oziroma pridobivanja dohodka administrativno-strokovnih
87. Vendar pa Ja opaziti tudi razslojevanje znotraj samih administrativno
strokovnih služb, In sicer: a) tehnomenagerskl upravljalskl slo) kot nosilca
de anske oblasti, zlasti v spoju z birokracijo, b) srednji strokovni sloj kot opora
oblasti prvega In tudi oportunlstlčno ekonomsko povezan z njim, ter c) administrativni proletariat, odtujen dohodku, delu In samoupravljanju, v nakaterlh
pogledih še bolj kot delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, po
drugI plati pa prlvlllglran, zlasti z ugodnejšimi delovnimi pogoji In še pogosto
vsaj relativno višjimi osebnimi dohodki, glede na stanje tehnologije v materia nI proizvodnji, delovni čas Itd. (Peter Bekeš, Organizacija In delovanje administrativno strokovnih služb - delovno gradivo)
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služb. Ustava, zakon o združenem delu, zakon o skupnih
osnovah svobodne menjave dela, zakon o planiranju, zakon o
sistemu državne uprave, itd. dajejo zadostno sistemsko podlago za vzpostavitev dohodkovnih odnosov oziroma odnosov
svobodne menjave dela med delavci temeljnih organizacij
združenega dela in delavci v skupnih službah in na vseh
drugih ravneh samoupravne organiziranosti združenega dela
kot tudi v družbenopolitičnih organizacijah in v organih družbenopolitičnih skupnostih, kjer gre za primerno uporabo
načel svobodne menjave dela.
Predvsem z uresničitvijo teh odnosov, v katerih bi delavci v
administrativno-strokovnih službah delili usodo delavcev v
proizvodnji in svoj interes povezali z neposrednimi interesi
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in interesi
vseh delavcev v združenem delu oziroma družbe kot celote, bi
administratvino-strokovne službe lahko dejansko postale vse
bolj zavestna sila socialističnega samoupravnega razvoja,
tako kot jih opredeljujejo ustava in sistemski zakoni.
IV. Nekatere značilnosti
administrativno-strokovnih služb na
posameznih področjih družbenega
dela
1. Administrativno-strokovne službe v
organizacijah združenega dela
Število delavcev, ki opravljajo administrativno-strokovna
dela je največje v organizacijah združenega dela, kar je
logično glede na dejstvo, da je v celotnem združenem delu
tudi največ zaposlenih v teh organizacijah. Po drugi strani pa
je na tem področju opravljanje administrativno-strokovnih
opravil razdrobljeno kot posledica še vedno neustreznega
uresničevanja sistemskih usmeritev o organiziranju delavcev
v združenem delu oziroma neustrezne "prakse na tem področju.
Administrativno-strokovno delo se v organizacijah združerrfega dela čezmerno razrašča, tudi kot posledica podvajanja
poslovnih funkcij v temeljnih organizacijah združenega dela,
delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela. V teh organizacijah ni izpeljana racionalna delitev
administrativno-strokovnega dela, ki bi upoštevala sistem
samoupravljanja in ne bi prizadela pravic temeljnih organizacij, bi pa omogočila nujno integracijo strokovnega dela, ki
prinaša racionalnost poslovanja in učinkovitejše gospodarjenje. To se najbolj kaže v podvajanju administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih del med delovnimi skupnostmi in temeljnimi organizacjami združenega dela kot tudi
med organizacijami združenega dela v celoti.
Procesi združevanja dela in sredstev v delovnih organizacijah in v sestavljenih organizacijah združenega dela ter funkcionalna delitev dela se v praksi prepočasi uresničujejo.
Določbe samoupravnih sporazumov o združevanju, ki so podlaga za racionalnejše organiziranje in gospodarjenje, ponavadi niso dejansko uveljavljene. Poleg tega samoupravno
sporazumevanje in dogovarjanje o skupni poslovni politiki še
vedno premalo dosledno temelji ter na dohodkovnih načelih,
opredeljenih v ustavi in zakonu o združenem delu.
Modernizacija administrativnih in strokovnih del ob računalniški podpori, ki jo zahteva neprestano prilagajanje
poslovnih funkcij zahtevam tržnosti in stabilizacijskega ravnanja tudi v delovnih in sestavljenih organizacijah, še ni dovolj
uresničena. Njena uveljavitev bi zagotovo bolj omogočila
dejansko upravljanje delavcev, vodenje pa dvignila na višjo
raven. Strokovnjaki iz proizvodnje, pa tudi znanstveni delavci
s tega področja bi morali poiskati racionalne predloge za
zmanjšanje administrativnih opravil in poenotenje del, ki so
nujna pri spremljanju proizvodnih procesov. Dodatno strokovno in administrativno delo naj bi bilo upravičeno, le če
omogoča kakovostnejše odločanje.
Tudi z družbenim sistemom informiranja ni uresničeno, da
bi tudi zunaj organizacij združenega dela načrtno skrbeli za
boljšo organizacijo poslovnega procesa, tako da bi potrebne
informacije za družbo nastajale hkrati z informacijami za
upravljalce v temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega
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dela, saj mora večina podatkov izhajati iz proizvodnega in
delovnega procesa in mora biti njim tudi namenjena.
a) Opravljanje administrativno-strokovnih del v temeljnih
organizacijah združenega dela
Opravljanje teh del v temeljnih organizacijah88 ni v skladu z
intencijami zakona o združenem delu, kar pa sicer ne pomeni,
da se nekatera od teh del ne morejo in ne smejo opravljati v
teh organizacijah z lastnimi delavci. Oblikovano je stališče,
naj se v temeljnih organizacijah opravljajo administrativno
strokovna dela le v takšnem obsegu, ki je nujen za uresničevanje upravljalskih funkcij delavcev v temeljnih organizacijah.
Opravljanje vseh preostalih tovrstnih del pa naj bi delavci v
TOZD poverili delovnim skupnostim skupnih služb. Delavci v
temeljni organizaciji morajo sami odločiti, na kakšen način
bodo najracionalneje, odvisno od obsega administrativno
strokovnih del ter drugih pogojev, organizirali opravljanje teh
del. Razen tega zakon o združenem delu določa, da delavci, ki
v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji in poslovni
skupnosti opravljajo določena strokovna dela pod v zakonu
naštetimi pogoji, organizirajo temeljne organizacije za opravljanje teh del. Če pa za organiziranje temeljne organizacije
niso izpolnjeni pogoji, opravljajo ta dela kot delovna skupnost. Prav tako lahko temeljne organizacije združenega dela
zaupajo opravljanje določenih strokovnih zadev pooblaščeni
specializirani delovni organizaciji oziroma delovni organizaciji skupnega pomena v sestavljeni organizaciji združenega
dela (npr. vodenja knjigovodstva in evidence). Zakon o združenem delu torej omogoča različne načine opravljanja in
organiziranja administrativno-strokovnih in pomožnih in tem
podobnih del v združenem delu. Katera skupna dela se opravljajo v delovni skupnosti, je odvisno od številnih dejavnikov,
kot npr. ali so vse temeljne organizacije na enem mestu, ali pa
so teritorialno razpršene po celi državi. V takem primeru je
celo smotrneje in racionalneje, da se posamezna dela opravljajo v temeljnih organizacijah namesto v delovnih skupnostih
skupnih služb.
V zadnjem času se vse pogosteje opozarja na težnjo posvajanju temeljne organizacije združenega dela, ne toliko v smislu njihovega konstituiranja kot samostojne delovne organizacije, temveč predvsem v težnji po tovrstnem posjovanju,
zaprtosti, samozadostnosti in osamosvojitvi v delovnih organizacijah. Te težnje pa so precej vplivale na to, da so temeljne
organizacije združenega dela, mimo delovne skupnosti skupnih služb, organizirale svoj lasten celoten administrativno
strokovni aparat89 in s tem podvajanje teh del, oziroma da za
opravljanje tovrstnih del niso oblikovale delovnih skupnosti
skupnih služb. Uveljavljanje pravice dela z družbenimi sredstvi in razpolaganje z njimi s strani delavcev v temeljnih
organizacijah združenega dela kot določa zakon o združener^
delu, se očitno v teh primerih v družbeni praksi razlaga
napačno.
Mnoga pomembna gradiva ugotavljajo, da temeljne organizacije združenega dela oziroma delavci v njih pogosto opravljajo ne le dela in naloge, ki sestavljajo enovito delovno
celoto, temveč tudi vsa poslovna, upravna, administrativna,
finančna in druga pomožna dela in v tem primeru temeljna
organizacija deluje v bistvu kot delovna organizacija. Na trgu
vse pogosteje nastopajo kot samostojen poslovni subjekt in
tako z drugimi temeljnimi organizacijami ne oblikujejo skupnega proizvodnega programa ter ne združujejo dela in sredstev na ravni delovne organizacije. Ti pojavi pa povzročajo
poleg avtonomije in celo avtarkičnosti temeljnih organizacij
88. Iz projekta TOZO In uspe&no goapodsrjanje: Vsebinska Izhodišča za
urejanje medsebojnih razmerij v odnosih svobodne menjave dela (priloga
Gospodarskega vestnlka, april 1981).
89. Edvard Kardelj, Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, str. 217. V zadnjem £asu se pojavljajo tendence, da se povečajo
stroški administracije v združenem delu zato, ker v temeljnih organizacijah
združenega dela oblikujejo samostojne strokovne službe, ki združenem delu
prikazujejo praksi kot najmočnejši argument proti tako Imenovanemu »drobljenju« temeljnih organizacij združenega dela. Potem pa zato, da bi zmanjkali
stroške administracije, zahtevajo vzpostavitev tolikšnih temeljnih organizacij
združenega dela, da bi lahko vzdrževale tudi svoje samosto|ne administrativne
službe. Če bo šel razvoj po tej poti, potem bodo seveda temeljne organizacije
združenega dela postale tisto, kar so bila prejšnja podjetja, ne pa organizacije
združenega dela v njihovem ustavnem pomenu... Strokovne službe bi morale
biti čim racionalneje organizirane. Kajti samostojnost temel|ne organizacije
združenega dela nI to, da Ima svoj lasten administrativni aparat, ampak to, da
Ima dohodek v svojih rokah.
SO. Po nekaterih ocenah 85% TOZD.

preveliko razdrobljenost združenega dela in zastoje v procesih njegovega integriranja, delovna organizacija pa tako
pogosto ostaja le mehanična sestavljenka temeljnih organizacij, ne pa tehnoekonomska celota in glavni poslovni objekt.
b) Reorganizacija organizacij združenega dela92
S tem v zvezi je v zadnjem obdobju opaziti povečano število
poskusov izločitve temeljnih organizacij iz delovnih organizacij ter njihovo konstituiranje kot enovita delovna organizacija
ali kot druga oblika organiziranja kar poraja možnosti za
širjenje administracije 93v organizacijah združenega dela s
področja gospodarstva. Te primere je zato treba presoditi
predvsem z ekonomskega vidika, pa tudi z vidika vseh spremljajočih posledic, ki upravičujejo ali pa ne upravičujejo nadalje
njega drobljenja v organiziranosti združenega dela, vključno s
posledicami, ki jih ta ima na organizacijo administrativno
strokovnih služb v združenem delu in na število delavcev v teh
službah.
. .
Temu nasprotne pa so prav v zadnjem času prisotne težnje
po združevanju temeljnih organizacij v enovite delovne organizacije in v druge oblike organiziranja ravno tudi iz razlogov
racionalnejšega opravljanja administrativno-strokovnih funkcij Take težnje so lahko le zgolj želja po koncentraciji odločanja v škodo delavcev v temeljnih organizacijah. Vsekakor je v
teh primerih treba presoditi, kateri so dejanski razlogi in
prednosti takega združevanja, glede na to da je zakon o
združenem delu predvidel ravno tudi zaradi racionalizacije,
da se administrativno-strokovne funkcije skupnega pomena
za več temeljnih organizacij organizirajo v delovnih skupnostih.
Tako stanje pa je v posameznih primerih tudi posledica
neustreznega združevanja organizacij združenega dela, ki ni
temeljilo na upoštevanju ekonomskih zakonitosti oziroma na
ekonomskem interesu delavcev v teh organizacijah združenega dela, temveč predvsem na interesih in usmeritvah dejavnikov zunaj organizacij združenega dela. Take asociacije tako
nimajo skupnega ekonomskega temelja in interesa, kar se
kaže v tem, da njihovi posamezni subjekti delujejo predvsem
samostojno s svojim celotnim administrativno-strokovnim
aparatom. Prav tako se v posameznih primerih zaradi dinamičnih gibanj na trgu in prestrukturiranja proizvodnih programov ter drugih vzrokov dogaja, da se skupni interes posamezriih organizacij združenega dela znotraj oblik združevanja
manjša. Hkrati se s tem veča težnja k poslovanju kot samostojnih in neodvisnih subjektov ali pa nasprotno to zahteva
večjo koncentracijo proizvodnega in tudi upravljalskega procesa.
c) Neposredna svobodna menjava dela med temeljnimi
organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi
skupnih služb
Na podvajanje administrativno-strokovnega dela med
temeljnimi organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi skupnih služb kot tudi na pogosto preobsežen in
neučinkovit administrativno strokovni aparat v teh skupnostih
bistveno vpliva neuresničitev odnosov neposredne svobodne
menjave dela. Že v letu 1980 je Analiza94družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije javno opozorila, da
neurejeni odnosi neposredne menjave dela med temeljnimi
organizacijami in delovnimi skupnostmi vplivajo tudi na število delavcev na administrativno-strokovnih, pomožnih in tem
podobnih delih. Kljub temu še ni zadovoljivo stanje na tem
področju.
Še vedno velja ugotovitev, da so sestavine neposredne
svobodne menjave dela v večini samoupravnih sporazumih
zelo različno in v večini primerov neustrezno dojete.95 Dolo91. Vrsta teh vprašanj In problemov Je bila predmet razprave na posvetovanju v Sarajevu v oktobru 1984 o organiziranju in funkcioniranju organizacij
združenega dela.
92. Na dvodnevnem posvetovanju v Sarajevu, kjer so analizirali samoupravno organiziranost združenega dela, so obravnavali vrsto vprašanj v zvezi z
organiziranostjo združenega dela v zvezi z opravljanjem administrativno strokovnih, pomožnih In tem podobnih opravil.
93. Od leta 1980 do konca leta 1983 Je bilo v Jugoslaviji oblikovanih vsega 69
novih tozdov, 21 delovnih organizacij brez tozdov in 35 delovnih organizacij s
tozdl, v vsem lanskem letu pa je bil ustanovljen en sam sozd.
94. Analiza In ocena samoupravnega sporazumevanja o svobodni menjavi
dela med delovnimi skupnostmi In temeljnimi organizacijami v delovnih in
drugih organizacijah združenega dela (bilten Družbenega pravobranilca samoupravljanja SRS, št. 22/80).
95. Iz gradiva, citiranega pod opombo št. 58.
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čila teh aktov so nekonkretna in površna in pogosto celo v
nasprotju z zakonom o združenem delu. To pomeni, da so v
njih ponavadi nezadostno opredeljene tiste osnove in merila,
ki bi omogočili, da bi bil dohodek delovnih skupnosti dejansko odvisen od prispevka k uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju potreb in interesov delavcev temeljnih organizacij, od
vrste in obsega storitev ter kakovosti dela in od dohodka
temeljnih organizacij. Še vedno namreč pridobivajo svoj
celotni prihodek predvsem na proračunski osnovi kot dogovor o potrebni vsoti denarja, ki ga delovna skupnost potrebuje
za pokrivanje vseh svojih potreb.
Prav tako delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
še ne določajo skupnih del in nalog, ki naj jih opravlja delovna
skupnost skupnih služb. Te ponavadi določajo delavci teh
skupnosti na podlagi svojih ocen. Pogosto jih organizirajo
brez strokovno skupno spoznanih temeljev in izhodišč, kako
organizirati delo v organizacijah združenega dela, da bo prispevek delovnih skupnosti k novo ustvarjeni vrednosti čimvečji in da bo v funkciji samoupravnega položaja delavcev v
združenem delu ter tako njihovo delo resnično sestavni del
združenega dela. Ker se s pomanjkljivim skupnim planiranjem
delovnih skupnosti in temeljnih organizacij tako ne vzpostavljajo zadovoljivo neposredni skupni interesi, je tudi značilno,
da delovne skupnosti določajo praktično same svoj obseg del
in nalog in iz tega izhajajoče število izvajalcev in kadrovsko
strukturo delovne skupnosti.96
Obstoječi odnosi in način pridobivanja dohodka delovnih
skupnosti tako še ne zagotavljajo, da bi delavci v delovnih
skupnostih, vedno bolj spoznavali svojo soodvisnost, zlasti od
rasti dohodka temeljne organizacije združenega dela. Vendar
pa je ugotovljeno, da so tudi pri uveljavljanju odnosov svobodne menjave dela med delovnimi skupnostmi in temeljnimi
organizacijami nastale pozitivne spremembe. Te so predvsem
v premiku v zavesti delavcev v delovnih skupnostih, da morajo
deliti usodo vseh delov delovne organizacije, o medsebojni
odgovornosti in enakopravnosti, predvsem pa tudi o tem, da
mora biti tudi delo delavcev v delovnih skupnostih (t.i. nemerIjivo delo) predmet obravnave, enako kot delavcev 97
za strojem.
V praksi so se že izoblikovali sprejemljivi modeli oblikovanja celotnega prihodka delovne skupnosti, ki bi jih lahko
smiselno uporabile tudi tiste organizacije združenega dela, ki
še nimajo ali nimajo ustreznih samoupravnih sporazumov s
tega področja. Vsekakor samo ustrezne rešitve teh vprašanj v
samoupravnih sporazumih še ne pomenijo tudi dejanskega
uresničevanja odnosov neposredne svobodne menjave dela.
Te rešitve se v praksi pogosto ne izvajajo oziroma se ne
izvajajo v celoti. Do bistvenega napredka je prišlo v nekaterih
organizacijah tudi na tem področju konkretne uporabe osnov
in meril zakona o združenem delu za opredeljevanje dohodka
delovne skupnosti skupnih služb.
Uresničitev vseh načel svobodne menjave dela med
delovno skupnostjo skupnih služb in temeljno organizacijo je
vsekakor dolgotrajen proces, saj gre za uveljavitev relativno
novih odnosov, ki terjajo tudi korenito spremembo miselnosti
delavcev in v delovnih skupnostih in tudi zunaj njih. Te
odnose pa zdaj v praksi morajo oziroma lahko vpeljujejo
pravzaprav le delavci delovnih skupnosti in se zato pri njihovem uvajanju pojavljajo subjektivni odpori, saj jih novi odnosi
postavljajo v nov zahtevnejši položaj. Na počasnejšo uveljavitev odnosov neposredne menjave dela pa vplivajo tudi nekatera objektivna, težko razrešljiva vprašanja, kot npr. v zvezi z
merjenjem umskega dela. Prav tako pa je večja ali manjša
možnost za uveljavitev neposredne svobodne menjave dela
odvisna tudi od vrste notranjih dejavnikov, kot so obstoječa
organiziranost del in nalog v delovnih organizacijah, tehnična
opremljenost (obstoj računalnika), velikost delovne skupnosti, itd.
Med zunanjimi dejavniki pa zavirajo tudi linearne družbene
usmeritve pri razporejanju in delitvi čistega dohodka. Praksa
je namreč pokazala, da v organizacijah združenega dela ni
potrebe po urejanju odnosov pridobivanja celotnega prihodka delovne skupnosti, ker je npr. z družbenimi usmeritvami rast sredstev za osebne dohodke delovni skupnosti
neposredno odvisna od rasti teh sredstev v temeljnih organizacijah.
Ugotavlja se torej, da poleg zunanjih vzrokov, ki povzročajo
obstoj številne administracije v organizacijah združenega
96. Podatki službe družbenega knjigovodstva kažejo, da so delovne skupnosti v letu 1982 pridobile le ie 20,3% (1979-25,8%) celotnega prihodka s prodajo
storitev za tretje osebe.
97. Sistem Novoles, sistem ITEO, sistem Gostol in model Iskra IEZ.

dela, v praksi še niso uresničeni tisti odnosi in oblike organiziranja, ki jih na tem področju predvideva sistemska zakonodaja. V praksi so se potrdila tudi opozarjanja, da neuresničitev
teh odnosov lahko povzroča, da delovne skupnosti v organizacijah združenega dela oziroma administrativno-strokovne
službe prerastejo v odtujene centre moči nad dohodkom in
interesom delavcev. Vse več je opozarjanja na »samoupravno
birokracijo«, tehnomenežersko in poslovodno strukturo, ki
vsaka zase ali pa kot celoten upravljalski aparat uveljavlja
sicer v imenu delavcev in njihovih interesov svoje lastne
interese. Prepočasno spreminjanje teh odnosov na podlagi
veljavne ureditve postavlja delavce v temeljnih organizacijah
združenega dela v družbenoekonomskem pogledu še naprej v
položaj, ki je značilen za najemnega delavca. Tako danes
lahko govorimo o konfliktih, ki imajo nekatere elemente razrednega boja med administracijo v organizacijah združenega
dela in delavci v neposredni proizvodnji, kar se neposredno
izraža v nekaterih prekinitvah dela oziroma izsiljenih sestankih.
2. Družbene dejavnosti
Za družbene dejavnosti96 posebej velja, da večja racionalnost, storilnost in kakovost dela niso odvisne zgolj od pobud
in prizadevanj administrativno-strokovnih služb samih. To je
močno odvisno od izpolnitve predpostavke, da se svobodna
menjava dela in samoupravna interesna organiziranost kot
del socialističnega samoupravnega sistema izvedeta v skladu
s potrebami in interesi celotnega združenega dela. Zato je
očitno treba analizirati obstoječe število institucij ter ob upoštevanju narave vsake dejavnosti samoupravno pospešiti procese združevanja in racionalizacije, ki naj poleg odprave
nekaterih sedanjih podvojenosti zagotovijo tudi preusmeritev
dejavnosti tam, kjer je njihovo delo manj potrebno, v dejavnosti, kjer je nujno.
Pri nadaljnjem organiziranju in reorganiziranju samoupravnih interesnih skupnosti bi bilo treba zagotoviti, da se ustanavljajo le na podlagi realno obstoječih skupnih interesov
uporabnikov in izvajalcev. To ne izključuje tudi možnosti za
združevanje tudi v samoupravnih interesnih skupnostih za
območje več občin.
3. Administrativno-strokovne službe
v samoupravnih interesnih skupnostih^
Samoupravne interesne skupnosti so v dosedanjih aktivnostih najbolj zmanjšale število
delavcev v njihovih administrativno-strokovnih službah.100 Nedvomno so bile glavni dejavnik
zmanjševanja zaposlenih v strokovnih službah ostre zahteve
po racionalizaciji poslovanja in povečanja delovne storilnosti.
Ugodno je vplivala tudi politika omejevanja zaposlovanja, saj
so nekatere strokovne službe, zlasti na ravni republiških
samoupravnih interesnih skupnosti, strogo upoštevale stabilizacijska prizadevanja družbe. Mnogo pa so prispevala tudi
priporočila organov družbenopolitičnih skupnosti in ne
nazadnje tudi zakonodaja, ki spremlja tudi usmeritve oblikovanja skupnih strokovnih služb za več samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti na občinski ravni. V letih 1981 in 1982'01
so na podlagi spoznanj v letu 1980 in aktivnosti posameznih
družbenih dejavnikov v republiki potekali številni integracijski
99. Problematika uresničevanja svobodne menjave dela na področju družbe0
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procesi z namenom, da bi združili kar največ strokovnih služb
samoupravnih interesnih skupnosti. Ti procesi se zlasti na
ravni občin še nadaljujejo.
Omeniti je treba, da je problematika strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti ne le v številu zaposlenih, večkrat neustrezni delitvi dela v službah in zlasti med službami
ter v izobrazbeni strukturi, temveč tudi zaradi že kar nekontrolirane prostorske razprostranjenosti samoupravnih interesnih
skupnosti in njihovih služb.10* Za tako stanje so zagotovo krivi
nekritični zlasti občinski in regijski oziroma mestni interesi, ki
jih ni bilo moč v celoti preseči. Smisel združevanja ni samo
več različnih samoupravnih interesnih skupnosti pod eno
streho, ampak tudi več enakih služb v eno službo za širše
območje.
Poleg upravnih organov in nekaterih zavodov, ki ponovno
delno prevzemajo nekatere naloge s področja dela strokovnih
služb samoupravnih interesnih skupnosti, pa bi morali iskati
koncentracijo skupnih oziroma sorodnih del, zlasti v plansko
analitičnih dejavnostih, statistiki, matičnih in drugih evidencah in avtomatski obdelavi podatkov. Pri tem pa se je treba
upreti političnemu združevanju na podlagi pritiskov in izhajati
predvsem iz strokovnih in znanstvenih ocen in analiz, ki bi
bile že vnaprej porok, da bo združitev tudi ekonomsko in
vsebinsko upravičena.
Strokovne službe republiških samoupravnih interesnih
skupnosti so večinoma ustrezneje organizirane in imajo izdelane in tipizirane postopke in ustrezne organizacijsko tehnične rešitve, medtem ko se stanje v strokovnih službah
samoupravnih interesnih skupnosti v občinah oz. na širši
ravni ne izboljšuje. Pri tem je treba poudariti, da je v strokovnih službah republiških samoupravnih interesnih skupnosti
strokovni in izvajalski delež v mnogih primerih večina vseh del
in nalog, zlasti pa v strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, ki odločajo o konkretnih, posameznih pravicah
občanov. Večina služb pa vendar še vedno ni določila skupne
vsebine, metode in organizacije evidentiranja, zbiranja, obdelave in dostopnosti podatkov, informacij in storitev, za katere
uporabniki pričakujejo, da jih bodo dobili na enem kraju. Tiste
strokovne službe, ki so to že pred časom storile, pa dokazujejo, da šo v praksi preizkušene različne oblike združevanja
sorodnih nalog, saj poznamo v nekaterih občinah poleg skupnih služb tudi centre in celo servise strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti. Pri združevanju strokovnih
služb samoupravnih interesnih skupnosti pa so še vedno
prisotne nekatere slabosti, ki se kažejo v tem, da se največkrat
ustanavljajo le take skupne strokovne službe, ki so seštevek
potenciala prej samostojnih strokovnih služb.
V praksi tudi še ni zadovoljivo odpravljeno podvajanje dela
med upravnimi organi in strokovnimi službami v samoupravnih interesnih skupnostih. Nedvomno pa v precej manjšem
obsegu, kot bi bilo to objektivno mogoče. Ob tem je treba
poudariti, da pa tudi še danes ni zadovoljivo razčiščeno vprašanje delitve dela med upravnimi organi in samoupravnimi
interesnimi skupnostmi oziroma njihovimi strokovnimi službami, čeprav je že nekaj let zakonsko uveljavljena izrecna
določba, da morajo državni organi in samoupravne interesne
skupnosti s samoupravnim sporazumom uveljaviti medsebojno delitev dela na področju, kjer obstajajo. V praksi so
zadovoljivo razmejene pristojnosti le med republiškimi upravnimi organi in republiškimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Pri tem pa ne moremo prezreti ugotovitve, da so
strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti po organizaciji in učinkovitosti celo bolje organizirane, predvsem
zato, ker so po nastanku mlajše.
102. V praksi je mot zaslediti Individualne strokovne službe občinskih samoupravnih Interesnih skupnosti, skupne strokovne službe samoupravnih Interesnih skupnosti družbenih dejavnosti oziroma materialne proizvodnje, skupne
strokovne službe samoupravnih Interesnih skupnosti na ravni več občin, regije,
obale, mesta, razne zveze, skupne strokovne službe samoupravnih interesnih
skupnosti na ravni republike In individualne strokovne službe republiških
samoupravnih Interesnih skupnosti. Ob tem pa ne smemo zanemariti strokovne
ali drugačne vloge, ki jo Imajo ob isti dejavnosti tudi upravni organi, instituti,
zavodi (npr.: Zavod za šolstvo na področju Izobraževanja), druge organizacije
ter organi državne uprave.
Nekatere opravljajo taka dela, ki se praviloma dajo meriti In izraziti kot
vrednost In so dejanska podlaga svobodni menjavi dela (npr. zdravstvo, Skupnost pokojninskega in Invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Itd.) od tistih, ki
Imajo zgolj usklajevalno naravo, npr. nekatere strokovne službe samupravnlh
Interesnih skupnosti v občinah, ki imajo le tajnika, ali pa mestne ali obalne
strokovne službe samoupravnih Interesnih skupnosti. Praviloma so strokovne
službe samoupravnih Interesnih skupnosti, ki opravljajo storitve, ki se dajo
meriti In vrednostno izraziti In Imajo tudi svojo ceno, kadrovsko številnejše od
tistih, ki opravljajo le povezovalno tunkcljo z delegatsko bazo.
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Druga plat pa velja dejstvu, da se število delavcev v organih
državne uprave številčno sorazmerno ni zmanjševalo ob skoraj desetletni rasti števila samoupravnih interesnih supnosti,
čeprav je bilo pričakovati ravno to. Namen ustanavljanja
samoupravnih interesnih skupnosti namreč nikoli ni bil, da bi
se v teh skupnostih razširila in razbohotila pretirana administracija.
Strokovnim službam samoupravnih interesnih skupnosti pa
vendarle ne kaže dajati pavšalnih ocen, še posebej ker se
njihove naloge množijo iz dneva v dan, vzporedno z vedno
večjimi zahtevami družbe in zelo razvejanega delegatskega
sistema. Odgovor, kako ob vse bolj omejenih materialnih
možnostih obvladati materialna bremena, ki pri tem nastajajo,
pa bo treba iskati v selekciji družbenih potreb in interesov ter
verjetno tudi v koncentraciji strokovnih služb istih samoupravnih interesnih skupnosti na območju, širšem kot je občina.
Zato je treba pričakovati, da se bo ob ustrezni delitvi nalog,
destimulativnih ukrepih in nenazadnje ob zavestnih odločitvah tudi strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti
o nujnosti racionalizacij, večje discipline ipd., zaposlovanje še
zmanjšalo, pri čemer pa mora biti tudi nadaljnje zmanjševanje
strokovno utemeljeno, tako da v končni posledici ne bi pomenilo resnih motenj pri delovanju samoupravnih interesnih
skupnosti.
Sporno pa je tudi uveljavljanje načel svobodne menjave
dela. Za vsako strokovno službo so določena družbena sredstva, s katerimi delavci tudi upravljajo. Ponekod delavci pridobivajo le dohodek in se s tem upravljanje z družbenimi sredstvi tudi neha, drugod pa delavci pridobivajo dohodek iz
celotnega prihodka, ki ga strokovna služba kot delovna skupnost ustvari s svobodno menjavo dela. Razlike so posledica
narave dela oziroma dejstva, ali se storitve lahko merijo in
vrednostno prikažejo ali ne. Izkušnje v nekaterih
strokovnih
službah samoupravih interesnih skupnosti103, kjer že obstoji
dobra svobodna menjava dela med samoupravno interesno
skupnostjo in strokovno službo, kažejo, da je ob resni obravnavi v večini primerov moč določiti nekatera objektivna merila
in da bi morala biti povračila za izvajanje programa storitev
oz. dejavnosti le manjši delež povračil skupnosti za delo
strokovnih služb.
Teoretično je nedvomno tudi povračilo za izvajanje programa storitev ali dejavnosti zadovoljiv temelj za svobodno
menjavo dela, vendar pa je tako menjavo v praksi kaj lahko
primerjati s proračunom. Proračunski sistem pa v ničemer ne
spodbuja delavcev k racionalnemu gospodarjenju. Dejstvo je,
da je mogoče večino storitev strokovnih služb objektivno
meriti, vendar pa je vztrajanje pri programu lagodnejša rešitev. Lagodnejša tudi zato, ker bi morale strokovne službe
namesto še vendo prisotnih širših sistemizacij izdelati oBjektivne razvide del in nalog ter ta dela normirati. V praksi pa se
dogaja, da strokovne službe trde, da se njihovih - zlasti
strokovnih del - ne da normirati. Po zakonu o sistemu družbenega planiranja in planu SR Slovenije pa so pogoji za uresničitev dejanske menjave dela natančna merila, po katerih se
ugotavlja cena proizvoda oziroma storitve.
Poleg tega pa omejevalni ukrepi pri limitiranju dohodkov
samoupravnih interesnih skupnosti po svoje duše svobodno
menjavo dela; to pa je tudi pozitivno, saj destimulira administracijo nasproti materialni proizvodnji in je zato tudi pričakovati še nadaljnje zmanjšanje zaposlovanja.
4. Republiški in občinski upravni organi
in organizacije
a) Republiški upravni organi in organizacije
V zvezi z usmeritvijo za zmanjšanje obsega administrativnega dela so bili v republiški in tudi v občinski upravi že v letu
1981 sprejeti nekateri ukrepi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel več sklepov, s katerimi je zavezal republiške
upravne organe, republiške organizacije in strokovne službe
Izvršnega sveta k aktivnosti, katere cilj je, da se število delavcev postopoma zmanjša, hkrati pa z boljšo usposobljenostjo
delavcev, modernizacijo sredstev za delo, racionalizacijo
103. Za primerjavo podatek, da je npr. strokovna služba Skupnosti pokojninskega in Invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v letu 1980 pridobivala še pod
60% sredstev z vrednostno opredeljenimi storitvami, leta 1983 pa že 75%.
poročevalec

postopkov in z104drugimi ukrepi poveča učinkovitost dela republiške uDrave.
Število delavcev v republiški upravi se postopoma zmanjšuje, čeprav počasneje, kot je bilo predvideno.105 Hkrati se je v
nasprotju s sprejetimi usmeritvami poslabšala izobrazbena
sestava delavcev, na kar so opozarjali že podatki o fluktuaciji
v letu 1982, proces pa se je v tej smeri nadaljeval tudi v letu
1983. V Jetu 1984 pa je že opaziti tudi rahlo izboljšanje izobrazbene sestave delavcev. Prav tako ni bila v celoti uresničena usmeritev, da se krepi zasedba v temeljnih dejavnostih,
zmanjšuje pa število delavcev v spremljajočih in splošnih
dejavnostih (finančno računovodska, administrativna,
pomožno tehnična in manipulativna dela), saj je teh delavcev
še vedno ena tretjina od skupnega števila zaposlenih. Organizacija skupnih služb v republiški upravi je precej prispevala k
zmanjšanju števila delavcev, saj je število delavcev v skupnih
službah po reorganizaciji manjše od števila delavcev, ki so
opravljali ta dela in naloge v posameznih organih. Skupne
službe so zaradi prostorske razporeditve organov trenutno
organizirane v treh centrih, proces njihovega združevanja pa
se še nadaljuje. Zaradi sorazmerno velikega števila delavcev,
ki opravljajo računovodska, administrativna, pomožno tehnična in manipulativna dela, izvršni svet oziroma njegov
odbor še vedno ocenjuje potrebo po novih namestitvah in
ponovni zasedbi takih del in nalog. Taka odobritev je
potrebna tudi za zasedbo strokovnih del in nalog v organih, ki
v pravilnikih o sistemizaciji del in nalog niso v celoti uresničili
obveznosti zmanjšanja števila delavcev.
V sklop nalog pri preobrazbi državne uprave in racionalizaciji njenega dela sodita tudi proučitev predpisanih postopkov
in priprava predlogov za njihovo poenostavitev. Naloga se
nanaša na vsa tista opravila in postopke, ki pomenijo le
.nepotrebno formalnost in ne vplivajo na zagotavljanje zakonitosti in uveljavljanje pravic in pravnih koristi strank in drugih
udeležencev v postopku oziroma je njihov vpliv v tem smislu
celo negativen.
Analiza republiških predpisov je že narejena, vendar je
treba upoštevati, da je povezana, kot omenjeno, tudi z
ustrezno analizo zveznih predpisov, ki je še v pripravi. Republiški upravni organi in Izvršni svet pa tudi sproti ob pripravi
novih predpisov oziroma sprememb predpisov posebej kritično ugotavljajo njihov vpliv p a obseg administrativnega
dela. Res pa je, da v zadnjem obdobju razni omejitveni ukrepi
nalagajo zlasti občinskim upravnim organom nekatere nove
naloge.
Republiški upravni organi nadalje proučujejo možnosti za
izločitev vseh tistih nalog, ki po svoji naravi ne sodijo med
naloge državne uprave. Zlasti upravne organizacije poleg
tistih strokovnih nalog, ki so pomembne za urensničvanje
funkcij državne uprave, še vedno opravljajb tudi take strokovne naloge, ki bi jih lahko opravljale organizacije združenega dela. Takšne možnosti so pri hidrometeoroloških in
seizmoloških dejavnostih, pri varstvu kulturne in naravne
dediščine ter arhivski dejavnosti, pa tudi na nekaterih drugih
področjih ter v zvezi z nekaterimi nalogami iz dejavnosti
Zavoda SR Slovenije za šolstvo. V večini primerov je za
prenos takih nalog iz dejavnosti upravnih organizacij oziroma
upravnih organov potrebna sprememba veljavnih zakonov, ki
urejajo posamezna področja, ali priprava novih zakonov za
področja, ki zakonsko sploh niso urejena (npr. hidrometeorološka služba).
'
Republiški upravni organi nadalje proučujejo tudi možnosti
za smotrnejšo razdelitev pristojnosti med občinskimi in republiškimi upravnimi organi, zlasti pri inšpekcijskem nadzoru.
•Nekateri predlogi v tem smislu so že pripravljeni, npr. pri tržni
in sanitarni inšpekciji.
b) Občinski upravni organi in organizacije
V občinskih upravnih organih in upravnih organih posebnih
družbenopolitičnih skupnosti se je število delavcev v zadnjih
104. Pomembne naloge za racionalizacijo In učinkovitejše delovanje državne
uprave vsebuje Načrt uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SRS. Skupščina SRS je v IV. trimesečju 1984 obravnavala gradivo
»Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave«. Gradivo vsebuje temeljito analizo stanja nt, tem področju ter konkretne aktivnosti za smotrnejšo
organizacijo in racionalnejše ter učinkovitejše delovanje državne uprave.
105. Podatki q številu delavcev v republiških upravnih organih In republiških
organizacijah so v prilogi št 3.
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osmih letih stalno povečevalo.106 Šele v letu 1984 je opazna
stagnacija. Posebej pereča je neustrezna izobrazbena struktura zaposlenih v občinskih upravnih organih. Nekaj manj kot
polovica del in nalog, za katere se zahteva visoka strokovna
izobrazba, ni ustrezno zasedena. Po podatkih iz občin najbolj
primanjkuje strokovnjakov z visoko strokovno izobrazbo
pravne, ekonomske in gradbene smeri. To so torej najzahtevnejše strokovne naloge (analitične in normativne, odločanje v
upravnih stvareh na drugi stopnji, upravno nadzorstvo in
podobno), kjer so poleg formalne izobrazbe potrebna še
dodatna znanja in ustrezne delovne izkušnje.
Za občinske pravne organe je značilna njihova neracionalna organiziranost, ki se kaže predvsem v preveliki razdrobljenosti. V večini občin je 7 do 8 upravnih organov. Za
večino občin, ki imajo najbolj neustrezno število delavcev, je
namreč značilno, da imajo veliko upravnih organov z malo
delavci. Racionalne organizacijske rešitve, po katerih bi se
zmanjšalo število upravnih organov, bi že same po sebi vplivale tudi na samoupravno organiziranost delavcev v njihovih
delovnih skupnostih, saj bi se zaradi zmanjšanja števila organov zmanjšalo število delovnih skupnosti. Racionalnejša
organizacija upravnih organov bi omogočala večji izkoristek
dela delavcev, njihovo sprotno razporejanje k nalogam glede
na potrebe, pa tudi manj administrativnega dela, ki ga povzroča obstoj posebnega upravnega organa.
Nadaljnje možnosti pa odpira sprememba 140. člena zveznega zakona o temeljih sistema državne "uprave in o Zveznem
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih, ki je bila v tem
letu na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Po
tej spremembi način uresničevanja samoupravnih pravic
delavcev v majhnih delovnih skupnostih ureja republiški
zakon. Spremembe republiškega zakona,ki so predvidene v
tem letu, bodo vsebovale tudi možnost za ustanovitev enotne
delovne skupnosti in ureditve razmerja funkcionarjev, ki
vodijo upravne organe, do take delovne skupnosti. Zaradi na
večkratne zahteve o poenotenju organizacijskih rešitev za
občinske
upravne organe so že pripravljena enotna izhodišča,107 ki za posamezne skupine občin, ki so si podobne po
razvitosti, predlagajo enotnejšo organizacijo uprave.
c) Modernizacija dela upravnih organov
Eno od kritičnih točk pri delu upravnih organov je tudi
stalno zaostajanje pri uvajanju sodobnih tehničnih sredstev in
metod dela. Čeprav je bilo v upravi praviloma težko zagotoviti
finančna sredstva za nakup sodobnih tehničnih pripomočkov,
pa vlaganja v te namene le niso bila tako majhna. Ker pa so se
izvajala premalo načrtno in nepovezano, mnogokrat pa tudi
ob premajhnem strokovnem znanju, ta vlaganja niso dala
ustreznih rezultatov. Šele v zadnjem času se usmeritev v
modernizacijo poslovanja upravnih organov realizira sistematičneje, zlasti pri uvajanju avtomatske obdelave podatkov in
pri povezovanju
in izkoriščanju različne informacijske tehnologije.108
d) Dohodkovni odnosi
Eden od vzrokov za dokaj številno, pa vendar ne dovolj
strokovno usposobljeno upravo je zaostajanje pri uresničevanju dohodkovnih odnosov. Tudi organi oziroma njihove
delovne skupnosti, ki imajo sprejete ustrezne splošne akte in
samoupravne sporazume, sredstva za delo, s tem pa tudi
dohodek delovne skupnosti v praksi večinoma pridobivajo
odvisno od števila zaposlenih, ne da bi na to vplivala dejanski
obseg in kakovost opravljenega dela.
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo oziroma dohodka
delovne skupnosti ob primerni uporabi načel svobodne
menjave dela je ovrednoteni program dela upravnega organa.
Da bi bilo mogoče programe dela ustrezno ovrednotiti, je
treba v programih določiti časovni obseg dela za posamezne
0 8,8n u
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i kadrov vorganizacije
občinskih upravnih
v prilogi št
4.
■107 Možnosti racionalizacije
In dela organih
občinskihso upravnih
organov (Republiški sekretariat za pravosodje In upravo).
108. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v okviru Republiškega komiteja
za informiranje ustanovil medresorsko komisijo za modernizacijo dela republiuprav^za^bdobfe 1986^90Pr)PraV''a Ce'OV" pro®ram modernizacije republiške
V Sekretariatu Izvršnega sveta že deluje moderno zasnovan informacijski
sistem in temu se prilagaja tudi organiziranost dela tega sekretariata ki je
zasnova bodočega informacijskega sistema za celotno republiško upravo kot
tudi za druge republiške organe In organizacije.
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skupine zahtevnosti del in nalog ob uporabi normativov, ki
opredeljuje potreben čas in stopnjo zahtevnosti za posamezne vrste nalog. Zato je bila kot ena od prednostnih nalog v
zvezi z racionalizacijo dela v upravi že v letu 1982 določena
priprava ustreznih normativov, na podlagi katerih bi bilo
mogoče realneje ugotavljati obseg dela v upravnih organih.
Po podatkih o spremljanju dela v občinskih in republiških
upravnih organih ter izkušnjah, ki jih imajo posamezni republiški upravni organi pri opravljanju določenih del in nalog, so
pripravljene strokovne podlage za pripravo normativov za
tipična dela oziroma naloge v republiških in občinskih upravnih organih. Na podlagi strokovnih podlag bodo upravni
organi oziroma delovne skupnosti teh organov ob upoštevanju lastne organizacije in delovnih razmer lahko določili často je normative za izvedbo posameznih del in nalog. Strokovne podlage in na podlagi njih opredeljene normative pa bo
treba še nadalje dopolnjevati in izpopolnjevati v skladu z
rezultati in ugotovitvami pri spremljanju dela.
Z uporabo normativov bo mogoče v upravnih organih realneje pripravljati programe dela in ugotavljati njihovo realizacijo, hkrati pa ob upoštevanju obsega dela tudi kritično presojati sistemizacijo del in nalog. Realni programi in ugotavljanje
rezultatov dela pa so nujen pogoj za uveljavitev dohodkovnih
odnosov v državni upravi, ki bi spodbujali državne organe, da
opravijo svoje naloge z manjšim številom delavcev.
5. Administrativno-strokovne službe v
zborničnem sistemu, Službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji, bankah in drugih
finančnih organizacijah in pravosodju, javnih
tožilstvih in družbenopolitičnih organizacijah
a) Zbornični sistem
V zborničnem sistemu109 nadaljujejo z aktivnostmi za izboljševanje organizacije in racionalizacije njihovega dela in z
uveljavljanjem usmeritve, da v zborničnem sistemu dosledneje uresničujejo opredeljeno delitev dela med posameznimi
subjekti v zborničnem sistemu. K izvajanju posameznih nalog
vključujejo strokovne delavce iz organizacij združenega dela,
delavci strokovnih služb zbornic in splošnih združenj pa v teh
primerih delujejo bolj kot pobudniki in organizatorji takega
strokovnega dela. V strokovnih službah Gospodarske zbornice Slovenije so v letih od 1981 dalje znižali število zaposlenih, za kolikor so jih zbornični organi tudi zavezali. Število
delavcev v splošnih združenjih Slovenije seje vtem obdodbju
znatno povečalo, in to predvsem v tistih združenjih, katerih
delavci niso organizirani v skupni delovni skupnosti strokovnih služb Gospodarske zbornice Slovenije. Kakor v splošnih
združenjih, tudi ni uspelo zajeziti teženj po povečevanju števila zaposlenih v medobčinskih gospodarskih zbornicah. V
zborničnem sistemu pripravljajo predlog za novo organizacijo
strokovnih služb in novi razvid del in nalog v skladu z družbenim dogovorom in izdelanimi strokovnimi podlagami. Pričakuje se, da bosta tako nova organiziranost, še posebej pa nov
sistem nagrajevanja, vplivala na racionalnejše in učinkovitejše delovanje služb, na večjo strokovnost dela in ne nazadnje tudi na izboljševanje kadrovske strukture.
b) Služba družbenega knjigovodstva
Podatki o številu zaposlenih v Službi družbenega knjigovodstva110 v SR Sloveniji kažejo, da v tej organizaciji število
zaposlenih rahlo narašča ker v službi še ni uvedena nova
tehnologija dela pri obdelavi podatkov. S povečanim prenosom opravil na računalnike in z drugimi racionalizacijami
bodo lahko nadalje zmanjšali število zaposlenih, predvsem pa
spremenili strukturo zaposlenih.
c) Banke in druge finančne organizacije
Delo v bankah in drugih finančnih organizacijah uvrščamo
v SFRJ v gospodarstvo, čeprav specifično - servis gospodarstva. Podatki o denarnih tokovih, varčevanju ter denarnih
transakcijah so izrazito komunikacijsko-informacijska dejav109. Podatki so v tabeli št 8.
110. Podatki o stanju kadrov na področju pravosodja javnega tožilstva in
službe družbenega knjigovodstva so v tabeli št 9.

nost kot podlaga za upravljanje in odločanje o družbenih
sredstvih. Značilno za tako delo je veliko točnih evidenc,
dokumentacij, obsežno, čeprav preprosto računanje. Obseg
administrativno-strokovnih opravil je pretežen. Mednarodne
primerjave in razvoj kažejo - tudi dolgoročno, da se število
denarnih transakcij v svetu samo povečuje. Zlasti se povečuje
negotovinski promet, ki zahteva več dela (tudi sredstev) v
denarnih ustanovah ter določeno razbremenitev pri uporabniku. Temu so v željah naše denarne ustanove sledile, niso pa
uspele z modernizacijo, tako kot je to v svetu. Zlasti informacijska tehnologija (bolj masovna) se uporablja in uvaja predvsem v bankah. Bodočnost zaposlovanja v teh ustanovah je
zato odvisna predvsem od konsekventnega uvajanja sodobnih sistemskih tehnik ter popolnejše informatizacije. To bo
zlasti omejilo hitro rast zaposlenih, v določenem času pa tudi
določeno stagnacijo. Prav tu naj bi tudi v SR Sloveniji najprej
govorili o pretežnosti delovnih mest ob terminalih. V nasprotnem bo naš finančni sistem neustrezen za domače potrebe in
mednarodno. Poleg tega pa lahko ugotovimo, da se zaradi
specifičnosti naše ureditve in njihovo delo podvaja s službo
družbenega knjigovodstva.
d) Pravosodje in javno tožilstvo
V pravosodju in javnem tožilstvu v SR Sloveniji je v preteklih
letih moč ugotoviti stagnacijo števila zaposlenih. Ker se število zadev, ki so jih dolžni reševati organi pravosodja in javnih
tožilstev, iz leta v leto povečuje in zato ker nekateri pravosodni organi (temeljna sodišča, sodišča združenega dela prve
stopnje, sodniki za prekrške) občutno zaostajajo pri reševanju
zadev, pri organih pravosodja in javnih tožilstvih ni mogoče
zniževati sedanjega števila delavcev niti v pogledu nosilcev
pravosodnih funkcij, niti administrativno-tehničnih delavcev
ter strokovnih sodelavcev in pripravnikov. Zahtevne naloge, >
pred katerimi so pravosodni organi, ter dejstvo, da v sedanjem družbenoekonomskem položaju števila delavcev tudi ni
mogoče zviševati, pa narekujejo prizadevanja za izboljšanje
kadrovske strukture ter nadaljnje strokovno in družbenopolitično izpopolnjevanje delavcev ter predvsem modernizacijo
njihovega dela.
e) Družbenopolitične organizacije
Nov položaj, vloga in način delovanja družbenopolitičnih
oganizacij zaradi sprememb v razvoju vloge subjektivnih sil in
njihovih nalog pri nadaljnji graditvi političnega sistema so v
preteklih letih povzročile tudi večanje števila zaposlenih v
družbenopolitičnih organizacijah. Trend naraščanja števila
delavcev v družbenopolitičnih organizacijah se je v zadnjih
letih umiril. Skoraj polovica zaposlenih na administrativnih,
računovodskih in drugih podobnih delih pa opozarja na možnost za združevanje teh opravil za vse družbenopolitične
organizacije v občini oziroma republiki. S tem bi se lahko
izboljšala kakovost njihovega dela in zmanjšalo število delavcev pri teh opravilih.
V. Smeri nadaljnjega razvoja
administrativno-strokovnih služb v SR
Sloveniji
1. Stanje administrativno-strokovnih služb
v SR Sloveniji v primerjavi z razvitim svetom
Zaradi razlik v stopnji družbene razvitosti in razlik v družbenopolitičnih ureditvah ter po razpoložljivih podatkih je težko
ali komaj mogoče realno oceniti stanje administrativno-strokovnih dejavnosti v naši republiki v primerjavi z državami
razvitega sveta.
Razvoj v razvitem svetu kaže na naglo naraščanje števila
delavcev, ki opravljajo administrativno-strokovna dela oziroma naraščanje zaposlenih na administrativno informacijskem področju. Uvajanje robotike in splošen razvoj industrijske tehnologije zmanjšuje potrebe po proizvodnih delavcih
ter povečuje potrebe po delavcih v administrativno-strokovnih službah. Neposredno fizično delo v proizvodnji zamenjuje
delo vrhunskih strokovnjakov, ki upravljajo s stroji, hkrati pa
se razlike med umskim in fizičnim delom zmanjšujejo.
Moderna administrativno-strokovna dejavnost, ki jo terja razvoj v razvitem svetu, prav tako pa tudi že pri nas, je visoko
poročevalec

22

i

avtomatizirana proizvodnja in obdelava vseh vrst podatkov in
informacij. Ta dejavnost v razvitem svetu zavzema tudi vse
večji delež v družbenem proizvodu in zavzema celo večji del
tega proizvoda kot sama proizvodnja materialnih dobrin.
Takega razvoja se moramo zavedati kljub našim dejanskim
razmeram tudi pri nas. Analiza razvojnih možnosti SRS v
obdobju 1986/1995/2000 predvideva rast števila delavcev v
kvartalnem sektorju (družbene dejavnosti in družbene organizacije in skupnosti) in upadanje števila delavcev v primarnem
in sekundarnem sektorju (kmetijstvo, industrija, rudarstvo .. ,).111
Če bi v primerjavi z razvitim svetom upoštevali samo kvantitativni vidik, to je sedanje ocenjeno število delavcev na administrativno-informativnem in upravnem področju družbe v
primerjavi s številom delavcev v proizvodnji, bi lahko ugotovili, da je stanje v naši republiki ugodno. Prav tako pa bi lahko
ugotovili, da je ravno to razmerje tudi eden od realnih pokazateljev, da je administrativno-strokovna dejavnost pri nas vsaj v
primerjavi z razvitim svetom na nizki stopnji razvitosti. To
ugotovitev potrjuje predvsem to, da v naši republiki prevladujejo predvsem klasični oziroma tipični administrativni delavci
s srednjo ali nižjo strokovno izobrazbo, ki opravljajo tipična
rutinska administrativna opravila. Tudi celotna administrativno-strokovna dejavnost se opravlja večinoma na stereotipen način, ki je bil značilen za stanje, ki je bilo v razvitem
svetu med obema vojnama oziroma v petdesetih letih našega
stoletja. S tega vidika pa je prav gotovo število teh delavcev
glede na narodnogospodarske zmožnosti relativno preveliko.
2. Primerjava z ostalimi deli SFRJ
SR Slovenija je po ocenah sicer v primerjavi z ostalimi deli
SFRJ112 v kvantitativno ugodnejšem položaju, tako tudi po
relativno manjšem številu delavcev na administrativno-strokovnih delih, na kar kažejo posamezne konkretne statistične
primerjave. Vendar je nujno vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z
zmanjšanjem števila delavcev v administrativno-strokovnih
službah in zmanjševanjem administrativno-strokovnih opravil
v celoti ter prizadevanja za učinkovitejše, racionalnejše in bolj
ustvarjalno delo administrativno-strokovnih služb povezati
tudi z izmenjavo izkušenj s podobnimi prizadevanji ostalih
republik in avtonomnih pokrajin in še zlasti federacije. Brez
zagotovitve možnosti za strokovne povezave med administrativno-strokovnimi službami v vsej državi ne bosta mogoči
povezava s preostalim svetom in večja vključitev celotne
države v mednarodno delitev dela.
111. Naraščanje kompleksnosti družbe ps pogojuje povečanje potreb po
upravljanju In kontroli, kar |e Imelo za posledico Izredno hitro naraščanje
»Informacijskega sektorja« (administrativni delavci, upravni delavci, strokovnjaki, vodilni In vodstveni delavci Itd.), ki Je v najrazvitejših državah že presegel
50% v celotni strukturi zaposlenih. Izkaže se, da edino informacijska tehnologija ponuja učinkovita orodja za obrzdanje naraščanja števila teh delavcev,
zlasti nizko produktivnih, nekreativnih administrativnih delavcev v ožjem smislu. V razvitih državah predvidevajo v naslednjih 10 letih tudi 20% absolutno
zmanjšanje delavcev zaradi uvajanja Informacijske tehnologije. V SR Sloveniji
je preje definirani sektor dosegal 27% vsega aktivnega prebivalstva, kar je še
daleč od deleža v najrazvitejših državah, kljub relativno dobremu sledenju
stopnje tehnološkega razvoja. To dejstvo kaže, da v naših pogojih ne bo možno
doseči absolutnega zmanjšanja števila teh delavcev, vendar pa bo z uvajanjem
tehnologije možno zmanjšati njegovo naraščanje. Razvojni trendi porazdelitve
aktivnega prebivalstva v razvitih deželah kažejo na naglo naraščanje deleža
delavcev, ki se ukvar|ajo z administrativnim poslovanjem oz. z obravnavanjem
informacij. Upadanje deleža delavcev, ki delajo v primarnem In sekundarnem
sektorju, je značilno za vse razvite države, najbolj pa za Združene države
Amerike, kjer že več kot 50% delavcev dela na tem področju. Značilnost tega
razvoja je prikazana v tabeli št 10, ki kaže strukturo zaposlenih v Združenih
državah od 1880. do 1980. leta, In sicer v treh razvojnih stopnjah. V tretji
razvojni stopnji, v kateri smo sedaj, zavzema Industrija oz. delež Industrijskih
delavcev že manj kot 30% vseh zaposlenih, kmetijskih delavcev Je manj kot 4%,
med tem ko presega že 50% delež delavcev, zaposlenih z obravnavanjem
Informacij. Podobno sliko kažejo tudi podatki za druge razvite države, članice
OECO. Pri tem pa lahko ugotovimo, da kljub pospešenemu uvajanju sredstev
Informacijske tehnologije za to področje v tem trenutku še ne upada naraščanje števila teh delavcev (Marjan Krlsper, Naše gospodaratvo, 1982-Modernlzaclja administrativnega poslovanja). Npr. tudi uradni podatki državnega statističnega zavoda (ISTAT) v Italiji potrjujejo nadaljnje upadanje zaposlenosti v
Industriji in krepitev zaposlenosti v javni upravi. V tovarnah Je lani izgubilo delo
več kot 300.000 delavcev, državna administracija pa je odprla 125.000 novih
delovnih mest (Delo, 12. 3.1985, Italija: prepad med gospodarstvom In birokracijo).
Razvoj, v Sloveniji kaže tudi na Izredno naraščanje števila upravnih In administrativnih delavcev v ožjem smislu (tajnice, referenti Itd.) ter strokovnjakov,
vodstvenih In vodilnih delavcev oz. Informacijskega sektorja. V letu 1980 naj bi
ta sektor v Sloveniji zajemal že 29% delavcev. Dosežen % v letu 1980 kaže, da
še nismo dosegli razmerij v razvitih državah, kar pa nI povsem primerljivo
glede na to, da taka struktura nI pogojena z ustreznim višanjem tehnološkega
razvoja, ki je še vedno daleč pod ravnijo, ki jo Izkazuje delež InformacIJekega
sektorja. (Povzetek Iz primerjalne analiza razvoja Informatike - Projekt Slovenije 2000, Tomaž Banovec In sodelavci) (Tabela št. 11). - Glej tudi prilogo št. 1.
112. Podatki In primerjava ao v prilogi št. 5.
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3. Zmanjševanje števila administrativnostrokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev
ter zmanjševanje obsega njihovih opravil
Neglede na predvideno rast števila administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev pa se bo po strukturi
teh delavcev v naši družbi in zaradi zastarelega načina opravljanja administrativno-strokovnih dejavnosti v SR Sloveniji
treba še naprej zavzemati za zmanjševanje njihovega števila
oziroma za izboljšanje njihove strukture.
Po vseh razpoložljivih podatkih lahko ugotovimo, da se je v
letih 1982, zlasti pa v letu 1983, trend naraščanja števila
administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih delavcev v celotnem združenem delu ustalil. Pozitivni rezultati
zmanjšanja števila teh delavcev so doseženi predvsem ha
posameznih področjih, to je v družbenih organizacijah in
skupnostih, kjer še posebej izstopajo samoupravne interesne
skupnosti in republiški upravni organi in oganizacije.
Vendar še niso oziroma je zaradi pomanjkanja podatkov
težko presoditi posledice tega zmanjšanja, glede na to da
samo sprememba delovnega področja oz. panoge še ne
pomeni dejansko zmanjšanja števila teh delavcev v celoti.
Današnje družbenoekonomske razmere, kjer je osebni dohodek odvisen predvsem od posamezne organizacije in ne od
vloženega in ustvarjenega dela, kljub omejitvam v zaposlovanju povzročajo številne fluktuacije iz manj »plačanih« v
donosnejša področja. Tako je poleg večjih aktivnosti za
zmanjševanje števila zaposlenih v administrativno-strokovnih
službah v družbenih organizacijah in skupnostih in kljub
večjim omejitvam zaposlovanja na teh področjih vzrok za
njihovo zmanjšanje tudi še vedno znatno zaostajanje v osebnih dohodkih teh delavcev v primerjavi z delavci v administrativno-strokovnih službah na drugih področjih. Posledica je
predvsem preliv strokovnih delavcev z negospodarstva v
gospodarstvo, kar vsekakor ne more biti negativno, saj vse
administrativno-strokovne službe in vsa področja potrebujejo
strokovno visoko usposobljene delavce. Vendar pa se odliv
teh delavcev ob naraščanju obsega dela že negativno kaže v
nekaterih administrativno-strokovnih službah v družbenih
organizacijah in skupnostih, ob tem da ni nujno, da so ti
delavci prevzeli strokovna dela, ki so družbeno potrebna
oziroma so nujno potrebna v posamezni organizaciji. Zato se
bo treba zavzemati in uskladiti družbene aktivnosti za neke
vrste organiziranja in usmerjanja administrativno-strokovnih
delavcev s področij, kjer njihovo delo ni potrebno, na
področja, kjer je, oziroma zagotavljati, da bodo administrativno strokovni delavci opravljali tista dela, za katera so najbolj usposobljeni.
Pri tem je treba opozoriti na prizadevanja nekaterih organizacij združenega dela, ki so zmanjšale število delavcev v
svojih administrativno strokovnih službah, s tem da so del teh
delavcev preusmerili na dela v proizvodnjo.
Ta prizadevanja zahtevajo posebno in podrobnejšo oceno
ter nadaljnjo družbeno opredelitev. Taka prizadevanja je treba
podpreti, vendar samo če je odločitev o tem samoupravno
sprejeta med delavci posamezne organizacije in če dela v
proizvodnji prevzemajo tisti delavci administrativno-strokovnih služb, ki so za proizvodna dela usposobljeni oziroma
kvalificirani ter da so izkazane dejanske potrebe po njihovem
delu v proizvodnji. Predvsem je pri tem treba opozoriti, da je
po ocenah v SFRJ poleg milijon delavcev na začasnem delu v
tujini in skoraj milijon »brezposelnih« tudi milijon delavcev v
proizvodnji kot tehnološki presežek katerih delo zaradi
modernejše tehnologije ni več potrebno. Dejstvo, da poleg
presežka administrativno strokovnih delavcev obstaja tudi
znaten presežek delavcev v proizvodnji, terja tudi širšo opredelitev do načina zmanjševanja števila delavcev v administrativno-strokovnih službah.
Dosedanje aktivnosti so na nekaterih področjih tako sicer
uspele zajeziti nadaljnje naraščanje števila delavcev v administrativno-strokovnih službah. Vendar je bila večina dosedanjih pozitivnih rezultatov dosežena predvsem z omejevanjem
zaposlovanja na administrativno-strokovna, pomožna in tem
podobna dela, manj pa z uresničitvijo tistih družbenoekonomskih odnosov in uvajanjem tistih oblik organiziranja in načinov delovanja, ki bi poleg samega zmanjšanja števila delavcev
zagotovila tudi učinkovitejše in racionalnejše izvajanje njihovih del in nalog. Predvsem pa te aktivnosti niso uspele zajeti
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nadaljnjega naraščanja obsega nepotrebnih administrativnostrokovnih popravil, ki so eden bistvenih vzrokov za preveliko
število delavcev v teh službah in zavirajo njihovo uspešnejše
delovanje, poleg tega pa po nepotrebnem obremenjujejo
druge delavce v združenem delu ter delavcem, delovnim ljudem in občanom otežujejo uveljavljanje in varstvo svojih
pravic.
*
4. Nekatere usmeritve in aktivnosti pri
nadaljnjem razvoju administrativno-strokovnih
služb v SR Sloveniji
Sedanje družbenoekonomske razmere in prizadevanja za
večjo produktivnost dela in zmanjševanje proizvodnih ter
vseh drugih stroškov pri ustvarjanju družbenega proizvoda in
s prizadevanji za razbremenitev gospodarstva ter za povečevanje njegove akumulativne in reproduktivne sposobnosti še
bolj kot v preteklih letih terjajo, da se pri organiziranju in
delovanju administrativno-strokovnih služb v celoti uveljavi
načelo družbeno potrebnega dela. Prav tako pa terjajo, da se
to področje družbenega dela in število delavcev, ki opravljajo
administrativno-strokovno, pomožna in tem podobna dela
(oziroma t. i. družbena režija) organizirajo smotrno, v obsegu,
ki ga združeno delo dejansko potrebuje in ga omogočajo
družbeno gospodarske možnosti na doseženi stopnji družbenoekonomskega in družbenopolitičnega razvoja.
Družbena prizadevanja za urejanje sedanjega stanja na tem
področju družbenega dela pa ne smejo biti usmerjena v
linearno in administrativno zmanjševanje administrativnostrokovnih služb in delavcev v njih ter k njihovi družbeni
degradaciji in k poslabšanju njihovega materialnega položaja.
V bistvu morajo pomeniti njihovo družbeno uveljavitev, kar bo
mogoče doseči tudi s tem, da bodo te službe in število
delavcev v njih organizirane v družbeno sprejemljivem okviru.
Hkrati pa morajo zagotoviti pogoje za njihovo učinkovito in
racionalno ter ustvarjalno delovanje in omogočiti, da se bodo
te službe dejansko preobrazile v specifični sestavni del združenega dela ter zagotoviti, da bodo imeli delavci v njih v
načelu enak družbenoekonomski položaj kot vsi drugi delavci
v združenem delu. Nič manj pomembna kot bodo neposredni
gospodarski učinki njihovega zmanjševanja in racionalnejšega ter kakovostnejšega delovanja je prav vsebinska preobrazba njihovega položaja in vloge v celotnem združenem
delu, v službe samoupravno organiziranih delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in njihovih samoupravnih
asocijacijah v družbenopolitičnih organizacijah in v družbenopolitičnih skupnostih.
Zmanjšanje števila administrativno strokovnih, pomožnih in
tem podobnih delavcev bo zato predvsem treba doseči v
kakovostnem smislu kot prestrukturiranje celotne administrativno-strokovne dejavnosti pri nas. To je usmerjanje in prestrukturiranje tega področja družbenega dela iz področij, kjer
njihovo delo ni potrebno, na področja, kjer je. Precejšnje
število obstoječih administrativno-strokovnih delavcev bi
lahko preusmerili v dejavnosti in področja družbenega dela,
ki jih v bistvu sploh še nismo razvili, ter jih preusmerili in tudi
že izobraževali bodoče delavce za opravljanje takih administrativno strokovnih funkcij, ki so kljub temu da do zdaj še
niso razvite, družbeno potrebne oziroma bodo potrebne
glede na predvideni družbeni razvoj. Temu bi morali prirediti
tudi sistem rednega, predvsem pa izrednega izobraževanja, in
uveljaviti znanje, strokovnost in sposobnost tudi na tem
področju družbenega dela.
V skladu z družbenimi prizadevanji morajo aktivnosti in
ukrepi za realizacijo ciljev pri organiziranju in delovanju administrativno strokovnih služb zagotoviti, da se ugotovijo in
odpravijo vzroki in slabosti ter nepravilnosti, ki povzročajo
današnjo nezadovoljivo stanje na tem področju družbenega
dela. Usmerjeni morajo biti v odpravljanje neracionalnosti in
podvajanj ter nepotrebnega administrativnega dela in na
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vzpostavljanje takih odnosov in načinov organiziranja in
pogojev delovanja, da bodo na tej podlagi dane možnosti za
racionalno organiziranje in učinkovito ter ustvarjalno delovanje administrativno-strokovnih služb. S tem bodo dane možnosti tudi za njihovo nadaljnjo preobrazbo in razvoj v skladu z
nadaljnjimi družbenimi potrebami in razvojem ter cilji samoupravne socialistične družbe.
Cilj družbenih prizadevanj mora biti preobrazba dosedanjih
administrativno-strokovnih služb in njihovo prestrukturiranje
v službe ki bodo dejansko sposobne zagotavljati združenemu
delu možnosti za produktivno delo ter zagotavljati delovnim
ljudem in občanom strokovne podlage za odločanje o vseh
vprašanjih v družbi ter zagotavljati hitro in .učinkovito uveljavljanje in varstvo njihovih pravic.
Razen tega bi morali vzpostaviti take administrativno strokovne službe, ki bi s svojim delovanjem čimbolj ustvarjalno
pripomogle k povečevanju družbenega proizvoda in ga soustvarjale ter prispevale k takim oblikam proizvodnje, ki se bo
sposobna vključevati v mednarodno konvertibilno delitev in
menjavo dela. Prispevale naj bi ne samo k uresničevanju
stabilizacijske politike, temveč tudi k nenehnemu nadaljnjemu razvoju proizvajalnih sredstev, sil in temeljnih proizvodnih odnosov oziroma k nadaljnjemu uresničevanju vseh
družbenoekonomskih odnosov sistema socialističnega samoupravljanja.
•, | v .
Organiziranja in delovanja administrativno strokovnih služb
ni več mogoče prepuščati stihiji in samo posamičnim poskusom za racionalizacijo. Aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev na tem področju ne smejo in ne morejo biti enkratna
in občasna akcija, temveč organiziran in dolgoročen proces,
ki zahteva dosledno in nepretrgano aktivnost in delovanje
vseh družbenih dejavnikov socialističnega samoupravljanja
ter nenehno ugotavljanje in odpravljanje vzrokov, ki zavirajo
ali pa onemogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev, ter z
iskanjem na podlagi znanosti in znanstvenih spoznanj ter
spoznanj družbene prakse in v skladu z družbenim razvojem
najustreznejših rešitev za učinkovito organiziranost in delovanje administrativno strokovnih služb.
,
Zato bi bilo nujno, da delavci v vseh oblikah organiziranja
takoj preverijo organiziranost svojih administrativno-strokovnih služb ter njihove metode poslovanja in delovanja ter
ukinejo nepotrebna opravila in preprečijo njihovo podvajanje
ter jih poenostavijo. Pri tem bi morali analizirati zunanje
vzroke, ki povzročajo družbeno nepotrebno delo na tem
področju družbenega dela ter nanje opozoriti organe in organizacije, pristojne za njihovo urejanje in ugotavljanje.
Pri obvladovanju obstoječih problemov in pri preobrazbi
administrativno-strokovnih služb morajo sodelovati vsi
delavci v združenem delu oziroma vsi delovni ljudje in občani.
V vseh oblikah družbenega organiziranja je treba spodbuditi,
da bodo delavci sami opozorili na napake in jih odpravljali ter
predlagali ustreznejše rešitve za delovanje in organiziranje
administrativno-strokovnega dela. K temu je treba še posebej
spodbujati delavce v samih administrativno strokovnih službah, ki dobro poznajo svojo organiziranost in delovanje in so
tako najbolj sposobni, da sami predlagajo, kako odpraviti
napake in dajejo predloge za racionalnejše ter kakovostnejše
opravljanje del in nalog, še posebna pozornost pa mora biti
na tem področju namenjena vlogi samoupravnih organov in
družbenopolitičnih organizacij ter predvsem znanstvenemu
in raziskovalnemu delu. Zato je treba zagotoviti, da bodo v
raziskovalnih programih bolj vključene tudi raziskovalne
naloge o organiziranju in delovanju administrativno strokovnih služb oziroma o administrativno-strokovnih opravilih. K
prizadevanjem za racionalnejšo organiziranje ter opravljanje
vseh administrativno strokovnih del bo treba poleg znanstvenih delavcev in strokovnjakov tudi še bolj pritegniti društva in
zveze društev posameznih vrst administrativno-strokovnih
delavcev, ki bi lahko na svojih področjih še posebej prispevali
k tem ciljem.
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POKLICI-STRUKTURA
V dosedanjih gradivih (npr. Poročilo o zasnovi in uresničevanju nalog Zveze komunistov glede organizacije in delovanja
administrativno-strokovnih služb v SR Sloveniji) je bita
podana ocena s pomočjo vzorca, po kateri je bilo v letih 1980
ter 1981 (vzorec nekaj tovarn) ugotovljeno, da pride en administrativno-strokovni pomožni in tem podobni delavec na 4
delavce samo v gospodarstvu. Zlasti slabo oziroma nepopolno je bila pri tem ocenjena notranja režija v organizacijah
združenega dela - materialne proizvodnje. Popis 1981 je
upošteval klasifikacijo poklicev. Za novo oceno smo uporabili
rezultate popisa (delavci po poklicu in starosti). Uporab jena
je opredelitev 400. člena zakona o združenem delu, ki določa,
kateri poklici so zlasti poklici ter opravila in naloge skupnih
služb. Na tej osnovi smo izločili naslednje skupine aktivno
opravljenih poklicev:
12.920
- osebje družbenega varstva
58.609
- upravnoadministrativni in podobni delavci
- člani skupščin družbenopolitičnih skupnosti,
funkcionarji izvršilnih organov in upravnih organov
1.387
na stalni dolžnosti
- voditelji zbornic, splošnih združenj, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih orga946
nizacij in drugih organizacij - stalni
- delavci pri računovodskih, blagajniških in po- 47.421
dobnih delih
- voditelji in organizatorji poslovanja v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih orga17.773.
nizacijah in skupnostih
139.056
Vendar je ocena približna, saj so tovrstni poklici lahko
različno razporejeni v neposredni proizvodnji in v administrativno-strokovnih strokah. Pri tem strokovnjakov, vzgojiteljev,
razvijalcev in podobno (približno 100.000) nismo upoštevali,
organizacijsko načelo tu ni spoštovano. To pomeni na primer,
da je 47 421 (računovodje, blagajniki) delavcev razporejenih
po vseh pravnih osebah v SR Sloveniji, vendar je ugotovljeno,
da na tem področju ni kake pomembne racionalizacije, še
več, nova področja administrativnega urejanja ob pomanjkanju sredstev, idej, znanja in možnosti za avtomatizacij'o še bolj
uvajajo nove potrebe po takih delavcih. V tem tudi nismo
mogli upoštevati delitve poklicev, kot so režijski: šoferji,
čistilke, kurirji in podobno, ki prav tako delajo v administrativnih službah, vendar razporejeni v gospodarstvu in negospodarstvu. Tako je šofer v zdravstvu, delavec v negospodarstvu,
če pa vozi v komunali, pa v gospodarstvu, če vozi osebni avto
za službene potrebe v upravi, je upravni delavec. Snažilka, ki
čisti prostore delovne skupnosti, je režijska delavka, snažilka,
ki čisti prostore delovne skupnosti, je režijska delavka, snažilka, ki čisti prostore temeljne organizacije združenega dela,
je proizvodna delavka.
Pripadnost določenega delavca v določeno panogo se ne
pomeni identitete poklica s to panogo. Izobrazba za določen
poklic v življenju tudi ne pomeni, da bo posameznik v tem
poklicu vso delovno dobo. Vendar bi lahko samo na osnovi
tabele za leto 1981 ugotovili, da je v SR Sloveniji razmerje
tipičnega administrativno-strokovnega delavca na »proizvajalca« 1:5 ali 1:6 (139.056:753.167).
iOsnovni poklic je danes manj bistven kot organizacijski ali
panoga, v kateri posameznik združi delo. Selitve iz poklica v
organizacijo delovne skupnosti so edini kazalnik realnih
odnosov. Vemo, da je veliko za kmetijske poklice izobraženih
posameznikov sprejelo delo v nekmetijstvu (popis 81) ter
podobno. Zanimivi so tudi odstotki fluktuacije iz raznih
panog, v gospodarstvu zamenja delo letno okrog 1,25 /o, v
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negospodarstvu pa 1,00% (1976—1980). Določene migracije
so zaželjene, vedar vedno niso ugodne. Vložek v posebne
kadre, njihov razvoj je včasih ogromen (naprimer strokovnjaki
AOP), vendar odhodov ne moremo preprečiti.
Posebno vprašanje je pestrost poklicev in usmerjenega
izobraževanja v SFRJ. Na sedanji stopnji so razlike med 100 in
400 usmeritvami po SR in SAP. V delu je 130 nomenklatur, vse
naj bi bile dogovorjene do konca leta 1984, kar pa tudi v letu
1985 še ni gotovo, kar pa bo v bistvu moralo biti glede na
popis poklicev, ki bo v letu 1986. Koliko pa je dejansko števijo
režijskih oziroma administrativno-strokovnih, pomožnih in
tem podobnih delavcev v naši družbi pa je glede na opisane
težave težko ocenljivo. Po nekaterih ocenah je vseh upravnih
administrativnih delavcev v SRS 180.000 (Slovenija 2000) po
nekaterih drugih analizah v sklopu tega projekta pa celo vec
kot 200.000, tj. ca. 20% aktivnega prebivalstva. Prav tako niso
indikativni relativno zanesljivi podatki zaposlenih v delovnih
skupnostih (Tabela 1), glede na dejstvo, da je vrsta delavcev s
takimi opravili zaposleno v TOZD in enovitih delovnih organizacijah ter v drugih organizacijah.
DELAVCI V NEGOSPODARSTVU
Razvoja zaposlovanja v celoti ne moremo povezovati z učinkovitostjo ter storilnostjo, čeprav je v večini družbenih usmeritev to posebej poudarjeno. Zlasti za negospodarstvo (šolstvo, zdravstvo, uprava in družbene organizacije) (tabela 2, 3
in 4) (12, 13, 14) je to težko meriti. Ugotavljamo, da se pri
družbenih organizacijah število zaposlenih v zadnjih treh
letih, predvsem pa v letu 1983, ne povečuje oziroma se celo
zmanjšuje. Mogoče je spremljati del dinamike glede na razvoj
zaposlenih tudi po spolu.
Iz tabel lahko analiziramo strukturo po spolih ter ločeno
naraščanje zaposlovanja po spolih.
Odstotek zaposlenih žensk v Sloveniji - 1979 - 1983 v %
"
1979 1980 1981 1982 1983 1984
44,06
44,43 44,85 45,30 45,43 45,41
Skupaj
39 27 39,54 39,91 40,23 40,29 40,24
gospodarstvo
70,58 71,39 71,66 72,30 72,60 72,94
negospodarstvo
neg. družb, organiz.
60,31 61,25 61,37 61,88 62,41 62,74
(14)
V SR Sloveniji stalno narašča odstotek zaposlenih žensk
med vsemi zaposlenimi in tudi v negospodarstvu. Trend se
nadaljuje tudi v letu 1984.
Tudi izobraževanje ženske mladine je naravnano predvsem
na potrebe šolstva, zdravstva ter administriranja (12, 13, 14),
pa tudi na opravila, ki jih določa člen 400 Zakona o združenem delu. Vendar bi morali vseeno razmisliti, ali je pri družbenih organizacijah, kjer je v letu 1984 že 62,74% zaposlenih
žensk, še ustrezen splošen trend, po katerem se ob skupnem
zaposlovanju letno nadomeščajo odhajajoči moški z ženskami. To posebej velja zaradi tega, ker vemo, da vodilna ter
vodstvena delovna mesta pri družbenih organizacijah glede
spolov niso niti približno podobno razdeljena (SDK je imela v
letu 1983 že 80,7% zaposlenih žensk, zanimiva bi bila analiza
delitve opravil med spoloma v tej službi). Odločitev vedno bolj
izobražene ženske v SR Sloveniji za »pisarniške« poklice je
logična, tudi zaradi še vedno tradicionalne delitve dela v
družini. Tudi sedanje spremembe pri nagrajevanju v korist
proizvodnih poklicev, torej v relativno škodo negospodarstva,
vpliva v sedanji družbeni delitvi dela na še naprej hitro povečevanje odstotka zaposlene ženske v negospodarstvu.
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DELOVNE SKUPNOSTI IN DELAVCI V OBDOBJU 1981-1984
Analiza zaključnih računov delovnih skupnosti
Delovne skupnosti s področja gospodarstva

Število de 1.
skupnosti

Indeks števila
zaposlenih

Število zaposlenih v letu

1981

1982

1983 1984

610

609

604

68

69

70

3-603

41

45

47

9.148 9.962

17

17

17

2.107 2.217

313

1981

1982

1983

1984

593 65.018 68.487 68.852 69-582

1982
1981

1983
1§82

1984
1^83

1984
1981

105,3

100,5 101,0 107,0

3-740

104,4

89,3 111,3 103,8

10.059' 10.281

108,9

101,0 102,-2 112,0

2.239

2.230

105,2

101,0

525

302" 22.834' 23.936 23.727

24.037

104,8

202

177

159

4.595

4.331

88,0

27

29

31

644

712

88,2

106,4 110,6 103,8

1307 1277

1266

1219 L09.00C 113-898 113.475 114.913 104,5
Opazno je zlasti zmanjšanje oziroma stagnacija zaposlenih v obdobju 1983/1982.

-99,6 101,3 105,4

Delovne skupnosti s področja družb.dejavnosti
71
Delovne skupnosti bank in
drugih fi.na-i";.iih organizacij (skupaj z int.bankami) , 38
Delovne skupnosti zavarovalnih skupnosti
17
Delovne skupnosti organov
družbenopolitič.skupnosti 303
Delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti
238
Delovne skupnosti združenj
org.združenega dela, družbenopolitičnih in družbenih organizacij in društev
SKUPAJ DELOVNE SKUPNOSTI
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Tabela 1

30

3-761

5.604 4.930

686

60 5

3.359

99,6 105,8

99,1 101,3 105,2
93,2

94,2 77,2

poročevalec

Tabela 2

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO
LETNE STOPNJE PORASTA ŠTEVILA DELAVCEV V %
16.5.1985
1983

1984

0,7

0,8

1.5

0,4

0,5

0,6

1.6

2.0

2.4

1,9

1,6

0,9

0,3
0,7
' 2,9
15,4
-4,3
134,0
-0,6
-6,8
-2,8
0,6
6.7
-59,3
5,2
2.1
1/4
16,7
2.4
-5,5
0,1
26,2
0,2
0,9
-15,0
121,4
-20,0
-30,0
3,0
24,0
4,0

1,9 ,
2.5
-3,1
6,7
1.3
-0,2
-5,5
6.4
12,5
0,6
8,1
57,4
23,8
0,7
0,7
-1,0
2,0
-3,8
-0,4
20,7
0,0
-0,9
-3,7
0,0
-14,8
-1,4
0,0
4.6
4.0

-1,4
-0,5
1.4
12,5
-3,2
39,2
-0,9
-6,6
-2,9
2.2
-4,6
19,4
-9,9
1.0
1.1
1.8
1,6
-8,0
-1,1
1.0
-0,7
8.5
-3,9
0,0
4.3
-15,4
3.9
-6,7
2.1
3000,0
-25,2
-9,1
-10,3
-12,5
-21,9
-24,0
-58,3
-1,5
-5,2
-1,1
10.1
-37,7
-57,1
50,0
6,1
-94,7
12,8
2.7
-1,3
5.8
42.2
0,7
2,1
2,0
0,2
2.9
6,4
-2,6
0,3
0,7
-1,1
-4,4
6,7
-7,5

- 1,0
0,0
0,2
- 6,6
- 4,4
31,6
- 3,8
- 0,2
- 0,3
4,9
- 2,9
" 0,4
- 1,1
0,9
0,2
0,0
0,4
- 6,5
0,2
- 4,0
1.6
- 5,1
- 12,4
- 2,9
0,0
- 24,9
- 7,4
- 5,5
8.1
45,2
- 34,2
- 3,7
54,6
- 2,4
- 8,8
- 18,0
- 37,8
- 0,7
- 0,9
- 1,1
- 6,0
- 18,7

- 0,9
0,0
- 2,2
- 2,8
2,8
- 3,0
- 1,7
2,5
4.7
- 0,7
- 0,4
6,4
- 0,1
0,6
- 4,4
- 3,0
0,0
1,2
- 2,1
0,2
- 6,5
■ 25,3
0,0
2,1
- 80,9
- 4,0
■ H,1
0,8
- 86,7
- 30,0
- 2,6
- 8,9
- 2,4
- 11,5
- 3,3
- 20,7
- 2,2
0,6
- 1,0
0,4
- 2,6

0,0
0,0
0,0
0,3
- 0,1
1.0
0,5
1.2
- 1,2
0,6
1.7
2,7
0,9
5.5
- 1,3
- 1,7
2.1
- 3,3
1.6
- 2,4
- 12,8

5.7
0,0
4,3
3.2
1.0
4.8
6.6
0,1
0,2
1,5
1.1
1,1
4.7
6,7
■ 0,9
• 2,8
• 0,4
3,1
■ 3,5
2.3

1979

1980

1981

SKUPAJ .

3.2

1,6

0,7

GOSPODARSTVO

3.3

1.6

NEGOSPODARSTVO

2,8
1.8
2.9
5,0
-7,1
2,9
158,3
5.7
-11,3
-2,9
1,9
-0,7
-10,7
-7,2
2.8
3,8
35,2
3,8
-40,2
7,6
364,3
8,3
4.0
20,2
0,0
7.1
-7,2
170,3
7,0
-10,5

Družb, organiz. in skup.
Skupščine, organi
Skupščine in izvršni organi
Skupščina in zvezni organi
Skupščina in organi republik
Skupščine in organi mest
Skupščine in organi občin
Organi KS
Upravni organi
Zvezni upravni organi
Republiški upravni organi
Mestni upravni organi
Občinski upravni organi
Pravosodje
Redna sodišča
Samoupravna sodišča
Javna tožilstva
Javna pravobranilstva
Služba družb, knjigovodstva
Družbeni pravobranilec samoupravljanja
Narodne banke
Samouprav, inter. skupnosti
SIS za proizvodnjo
SIS za energetiko
SIS za vodno gospodarstvo
SIS za promet
^SIS za drugo proizvodnjo
SIS za stan. komunal.
SIS za stanov, gospod.
SIS za zemljišč, urej.
SIS za druge komunal. dej.
SIS za družb. dej.
SIS za izobraževanje
SIS za znanost
SIS za kulturo
SIS za telesno kulturo
SIS za soc. skrb. otr. varstvo
SIS'za zaposlovanje
SIS za zdravstvo
SIS za pokojninsko zav.
SIS za družb. dej.
SIS neomenjeni in skladi
Druge SIS
Družbeni skladi
Skladi DPS
Skladi samoupravni
Združenja ozdov
Splošna gospodarska združenja
Gospodarske zbornice
Druga splošna združenja
Posebna združenja
Družb. -poli t .organiz.
Družb.-poli t. organiz.
Zveza komunistov
SZDL
Sindikati
Soc. mladina
Zveza borcev
Družbene organizacije
Socialne humanitar. organ.
Organ. teh. kulture
Poklicne organiz.
Druge družb, organ.
Združenja državljanov

80,1
4,5
-2,1
-12,5
-12,2
20,9
0,8
-5,1
1,8
7,0
63,3
-58,3
-67,4
-88,7
-21,4
0,0
-12,7
18,6
-50,0
112,8
-47,6
-4,3
0,8
0,7
4,2
1,2
-0,6
-9,8
-6,9
-6,6
0,6
-26,1
-7,8
-19,5

64,6
-0,9
6.0
4.5
1.4
-11,7
-3,8
3.6
-6,0
0,3
10.2
-6,8
-24,1
-14,3
9.1
-5,6
1.2
10.3
-30,1
23,7
-21,3
-3,7
0,1
0,0
4.5
0,9
-3,6
-17,4
-4,1
-14,8
-3,8
-10,5
13,5
-23,2

5.7
-1,7
22.5
9.1
0,0
-7,6
8,5
0,2
-25,6
0,7
40,1
-6,1
-4,5
-66,7
-8,3
11,8
5,1
0,4
185,3
-33,6
21.6
2.5
2,3
3.6
0,9
1.1
5,6
2,6
3.2
4,6
1,1
1,5
20,6
0,0
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PRILOGA ŠT. 2

SPLOŠEN RAZVOJ IN STRUKTURA
ZDRUŽENEGA DELA V SR
SLOVENIJI
Redno spremljanje nekaterih pojavov ter organiziranosti
združenega dela omogočajo podatki statistike in službe družbenega knjigovodstva. Poleg formalne oblike, sedaj 39 oblik,
obstoji pri vsaki pravni osebi precej še skrite neformalne
organiziranosti. Notranje organizacijske strukture v delovnih
organizacijah v gospodarstvu in negospodarstvu glede na
zaposlene v SFRJ ne spremljamo. Tudi samo izvajanje nalog
(delovanje) posamezne enote je ob pomanjkanju klasifikacij
in metodologij netočno (število notranjih samoupravnih in
drugih organov, komisij, svetov organizacij ipd.) (Tabela št. 5).
Proces novega oblikovanja organizacij združenega dela se
je pričel po sprejetju ustavnih amandmajev v letu 1972 oziroma 1973. Do konca leta 1973 je bilo konstituiranih in registriranih 12 enovitih organizacij združenega dela in 3 organizacije združenega dela s skupno 10 temeljnimi organizacijami
združenega dela. Leto pozneje je bilo skupaj registriranih že
850 enovitih organizacij združenega dela in 220 delovnih
organizacij s 1005 temeljnimi organizacijami. Do sredine leta
1975 je bilo registriranih 1057 enovitih delovni organizacij. Do
takrat se je v 227 organizacijah združenega dela v smislu
ustavnih sprememb, zlasti pa decentralizacija odločanja in
razpolaganja z dohodkom v temeljnih organizacijah združenega dela, nadaljevala. Konec leta 1976 je bilo v republiki
registriranih 2091 delovnih organizacij brez temeljnih organizacij združenega dela in 415 delovnih organizacij. Po tem letu
je začela statistika spremljati to dogajanje redno.
Hitra rast števila organizacij in skupnosti po letu 1976 je
deloma tudi posledica nadaljnje institucionalne preobrazbe
združenega dela še na nekaterih področjih gospodarstva in
negospodarstva. Tako se je novi ustavi leta 1978 prilagodilo
SKUPAJ
Gospodarstvo
Negospodarstvo

1976
8 637
3.737
4.900

1977
8.978
3.835
5.143

Iz tabele je razvidno, da se je število organizacij v gospdarstvu od leta 1976 nenehno povečevalo do leta 1982. Zadnja
leta pa podatki kažejo rahlo zmanjševanje organizacij v
gospodarstvu. V negospodarstvu pa se povečevanje števila
organizacij od leta 1976 nadaljuje tako, da je bilo konec leta
1984 v primerjavi z letom 1976 za 68% več organizacij y
negospodarstvu. Povečanje števila organizacij in skupnosti je
v obdobju od 1976 do 1982 bistveno višje od števila zaposlenih. Le 16,4 odstotna rast števila zaposlenih ob koncu leta
1982 v primerjavi z letom 1976 kaže, da je za to obdobje
značilna intenzivna decentralizacija in reorganizacija v
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združeno delo v bančništvu in kmetijstvu, sledila je samoupravna preobrazba kooperantskih odnosov, v negospodarstvu pa pojav nekaterih novih oblik skupnosti. To potrjuje tudi
podatek, da smo leta 1976 na podlagi enotnega registra
organizacij in skuposti spremljali 19 pojavnih oblik organizacije in skupnosti (brez društev), šest let kasneje že 34 osem
let kasneje pa že 39.
V zadnjem obdobju je bil razvoj, ki je bil tudi družbenopolitično dokaj usmerjen k decentralizaciji, stabilnejši, nekatere
organizacijske oblike, naprimer temeljne organizacije združenega dela, celo stagnirajo oziroma nazadujejo. 1981-2903;
1983-2873 (zmanjšanje za 30) 1984-2804 (zmanjšanje za 69).
V zadnjem času se zlasti povečuje število družbenih organizacij in društev, kar predvsem zahtevajo predpisi službe družbenega knjigovodstva. Naraščanje v društvih je posledica
boljše registracije. Naraščanje števila samoupravnih interesnih skupnosti pa je odvisno od zakonskih rešitev. Nekatere
spremembe ter preklasifikacija so precej onemogočile spremljanje, vendar mislimo, da so številke vseeno indikativne.
Samih društev v nadaljevanju ne upoštevamo.
Število družbenih pravnih oseb - subjektov odločanja in
planiranja ter s tem subjektov družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji se naprej povečuje. Leta 1984 je bilo v SR
Sloveniji 12.164 organizacij in skupnosti (brez društev), od
tega 4840 v gospodarstvu in 7324 v negospodarskih dejavnostih.
Število organizacij in skupnosti v letih 1976 do 1984 v
gospodarstvu SR Slovenije (brez društev).
1978
9.375
4.350
5.385

1979
10.690
4.656
5.954

1980
11.043
4.809
6.134

.1981
11.396
4.917
6.479

1982
11.736
4.936
6.800

1983
11.853
4.908
6.945

1984
12.164
4.840
7.324

gospodarstvu in negospodarstvu. V tem obdobju je bilo zaposlovanje več kot enkrat intenzivnejše v negospodarstvu kot v
gospodarstvu. Število zaposlenih se je v negospodarstvu v
obdobju od 1976. do 1983. (1984.) leta povečalo za 28,2 v
gospodarstvu pa le za 14,4, tako da se je odstotek zaposlenih
v negospodarstvu v skupnem številu zaposlenih povečal s
14,4% konec leta 1976 na 15,9% sedem let kasneje. Takšen
vidik zaposlovanja je sicer v določeni meri indikativen za rast
števila organizacij in skupnosti v negospodarstvu, vendar pa
je krepitev negospodarstva tudi nujna in logična po obdobju
hitre industrializacije oziroma razvoja gospodarstva nasploh.

poročevalec

ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI PO OBLIKI ORGANIZIRANJA OD 1976 D0 1984

Tabela 5
Stanje 31.12.1983

Vrsta organizacije - oblika združevanje
SKUPAJ

1976

1977

1978

i 979

1980

1981I

i 982

1983

1984

ll 405 12 396 13 659 15 156 16 304 17 111 18 002 18 480 18 903

2 128 2 226 2 591 2 771 2 864 2 903 2 895 2 873 2 804
Temeljna organizacija združenega dela
2 091 2 047 1 933 1 824 2 799 1 880 1 809 1 779 1 773
Delovna organizacija brez tem. organizacij
545
559
565
567
558
563
497
436
415
Delovna organizacija s temeljnimi organizacijami
52
53
53
53
53
51
45
38
30
Sestavljena organizacija združenega dela
686
768
759
743
822
755
619
466
430
Delovna skupnost organizacij združenega dela
62
64
64
63
62
63
Temeljna organizacija kooperantov v kmetijstvu
Delovna organizacija kooperantov brez temeljnih
organizacij
Delovna organizacija s kooperantov s temeljnimi
organizacijami
23
23
24
24
24
25
22
23
21
Pogodbene organizacije združenega dela
66
65
69
65
61
56
37
Temeljna zadružna organizacija
28
29
28
26
25
20
5
Tozd v zadrugi za kooperacijo s kmeti
21
20
19
21
22
22
4
22
25
KZ brez tozd in temeljnih zadružnih organizacij
20
20
21
20
20
19
5
KZ s temeljnimi organizacijami
Sestavljena kmetijska zadruga
20
20
20
20
20
19
5
Delovna skupnost KZ
42
41
40
40
35
31
23
20
17
Obrtna zadruga
1
Obrtna zadruga s tem.org.
87
83_
61
69
76
41
34
28
19
Druge zadruge
30
29
26
23
17
13
11
Interna banka
16
16
16
16
16
16
16
31
28
Temeljna banka
1
1
1
1
1
1
1
Združena banka
14
14
14
14
14
13
13
3
2
Skupnost premoženjskega in osebnega zavarovanja
Zav. skup. brez tem. riz. skup.
Zav. skup. s tem. riz. skup.
78
75
71
50
14
Druge finančne organizacije
56
DS za finančne organizacije
Splošna združenja in druge oblike združevanja
152
151
151
144
139
131
32
32
31
organizacij združenega dela
1
050
961 1 010 1 026
952
930
•893
857
774
Samoupravne interesne skupnosti
Temeljna skupnost ali enota samoupravne interesne
skupnosti
Delovna skupnost,ki opravlja dela za več samoupravnih
155
154
148
137
interesnih skupnosti
433
415
396
339
305
274
193
171
169
Organ družbenopolitičnih skupnosti
61
65
65
65
67
69
126
142
142
Organ družbene skupnosti
1
213
1
209
1
206
1
182
1
158
1
130
1
076
1 058 1 049
Organi krajevne skupnosti
Delovna skupnost, ki opravlja dela za več
22
19
18
13
Ikrajevnih skupnosti
408
404
395
393
.377
417
412
363
391
Družbenopolitična organizacija
1
050 1 275 1 458 1 539 1 623 1 704 2 037
873
982
Družbena organizacija
2 768 3 418 3 924 4 546 5 261 5 715 6 266 6 627 6 739
Društva
170
179
150
104
97
92
82
15
15
Druge organizacije
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PRILOGA ŠT. 3

STANJE KADROV V REPUBLIŠKIH
UPRAVNIH ORGANIH*
1. V skladu s sklepi in usmeritvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je skupno število delavcev v republiški
upravi zmanjševalo od 1/1-1981 dalje in se je do 1/7-1984
zmanjšalo skupaj za 250 delavcev ali za 11,0% (od 2268 na
2018 delavcev). V drugem polletju 1984 pa se je število delavcev prvič po letu 1981 povečalo na 2039 ali za 21 delavcev.
Ker se v obveznost zmanjšanja ne vštevajo delavci, ki opravljajo išpekcijsko nadzorstvo in drugi delavci s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, se obveznost zmanjšanja
nanaša na 2044 delavcev, ki so bili v republiški upravi 1/
1-1981. Od 1/1-1981 do 1/7-1984 se je število teh delavcev
zmanjšalo za 246 ali za 12%, (od 2044 na 1798 delavcev), v
drugem polletju 1984 pa se je povečalo za 16 (od 1798 na
1814). Tako znaša skupno zmanjšanje števila teh delavcev od
1/1-1981 do 1/1-1985 230 (od 2044 na 1814) ali 11,25%. V teh
obdobjih je bilo število teh delavcev naslednje

Število

1/1-1981
2044
31/12-1981
1984
-60
-2,9
1/7-1984
1798
-186
-9,3
1/1-1985
1814
+ 16
+0,9
Število inšpektorjev in drugih delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (na katere se obveznost zmanjšanja ne
nanaša) je v vsem tem obdobju ostalo nespremenjeno (leta
1981 skupaj 224, leta 1/1-1985 pa 225).
* Izvleček Iz Informacije o stanju kadrov v občinskih In republliklh upravnih
organih (1. Januar 1985), ki Jo Je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje In
upravo.
'

2. Po vrstah izvajalcev del in nalog je stanje v republiški upravi naslednje:
Sistemizacija
število
struktura
vodilni delavci
strokovni delavci
računovodski delavci
administrativni delavci
pomožnotehnični in manipulativni delavci
Skupaj
- inšpektorji in drugi delavci
s posebnimi pooblastili
Skupaj

281
1.282,5
89
282
255,5
2.190

11,5
52,4
3^6
11,5
10,5
89,5

Zasedba
1/7-1984
štev.
struktura
221
11.0
.032
51.1
82
4,1
247
12,1
216
10,7
1.798
89,1

256,5
2.446,5

10,5
100

220
2.018

Povečalo se je število inšpektorjev.in strokovnih delavcev,
zmanjšalo pa število pomožnih* in manipulativnih delavcev,
kar je v skladu z usmeritvami Izvršnega sveta, vendar pa se je
povečalo tudi število vodilnih delavcev.
3. Število in struktura delavcev po strokovni izobrazbi je v
republiški upravi
(Tabela 6):
sistemizacija
zasedba
1/7-1984
1/1-1985
- visoka
1.189
947 + 12
935
višja
351
272
295 + 23
- srednja - 4
531
454 + 58
396
- srednja - 3
206
192
165-27
- srednja - 2
40
47
35-12
- skrajšan program
30
71
41 -30
- osnovna šola
99,5
105
102-3
Skupaj
2.446,5
2.018 2.039-21
Povečalo se je število delavcev z visoko, višjo in srednjo
izobrazbo za skupaj 93 delavcev, pri nižji izobrazbi pa se je
število zmanjšalo za 72 delavcev. Iz tega je mogoče ugotoviti,
da se izobrazbena struktura delavcev v republiški upravi
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znizanje
povečanje

10,9
100

1/1-1985
štev.
227
1.042
85
250
210
1.814
225
2.039

strukt.
11.1
51.2
4,2
12.2
10.3
89,0
11,0
100

počasi izboljšuje, vendar pa so pri tem upoštevani tudi
delavci, ki jim je bila priznana delovna zmožnost, in to za
opravljanje zahtevnejših del in nalog. Za 144 delavcev, ki
nimajo ustrezne strokovne izorazbe, določene v pravilnikih o
sistemizaciji del in nalog, so bili v letu 1984 izvedeni postopki
za priznanje delovne zmožnosti.
4. V drugem polletju 1984 je v republiški upravi prenehalo
delovno razmerje 99 delavcem, na novo pa so se zaposlili 103
delavci. V letu 1984 je odšlo iz republiške uprave 32 delavcev
manj kot v letu 1983, delovno razmerje pa je sklenilo 37
delavcev več kot v letu 1983. Kljub temu je fluktuacija izredno
visoka, v letu 1984 je bila 11%, v letu 1983 pa 12%. Še vedno je
največji odliv kadrov z visoko in višjo strokovno izobrazbo.
5. V republiški upravi je bilo 1/1-1985 skupaj 43 pripravnikov od tega 29 z visoko, 5 z višjo in 9 s srednjo strokovno
izobrazbo. Število pripravnikov se po mesecih giblje med 30
do 40 glede na to, kdaj opravijo strokovni izpit. Doslej je bila
večina pripravnikov (predvsem tistih z visoko izobrazbo) po
opravljenem strokovnem izpitu razporejenih na dela in naloge
v republiški upravi. V zadnjem času pa je vse manj del in
nalog, na katera bi bilo mogoče razporediti delavce z visoko
izobrazbo (zlasti diplomirane pravnike) neposredno po končani pripravniški dobi, saj značaj nalog v republiški upravi
terja daljše delovne izkušnje.
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PRILOGA ŠT. 4
STANJE KADROV V OBČINSKIH
UPRAVNIH ORGANIH*
(1. januar 1985)
Na dan 1/1-1984 je bilo vvseh občinskih upravnih organih in
organih posebnih družbenopolitičnih skupnosti skupno 7.714
delavcev, na dan 1/1-1985 pa skupno 7.752 delavcev. V tem
obdobju je število delavcev ostalo enako v 14 občinah, v 25
občinah in vseh treh posebnih družbenopolitičnih skupnostih
(mesti Ljubljana in Maribor ter Obalna skupnost Koper) se je
število zmanjšalo, v 26 občinah pa povečalo. (Tabela št. 7)
Vendar pa gre tako pri povečanju, kot pri zmanjšanju števila
delavcev v posamezni občini le za dva do osem delavcev,
večje povečanje je le v občinah Izola (za 13 delavcev) in
Slovenske Konjice (za 33 delavcev). V obeh občinah so
namreč v upravnih organih zagotovili tudi opravljanje strokovnih nalog za samoupravne interesne skupnosti, zato se je
povečal obseg dela.
Take premike je mogoče pričakovati tudi v drugih občinah,
zato bo Republiški sekretariat za pravosodje in upravo pri
naslednjem zajemanju podatkov posebej ugotavljal vpliv takih
organizacijskih povezav na število zaposlenih v občinskih
upravnih organih v primerjvi s skupnim številom delavcev v
strokovnih službah SIS in občinskih upravnih organih. V primerih, ko se v občinskih upravnih organih zagotovi opravljanje strokovnih in drugih nalog tudi za SIS, je namreč z
ustrezno prerazporeditvijo dela potrebno doseči zmanjšanje
skupnega števila delavcev, ki so pred reorganizacijo opravljali
te naloge v upravnih organih in strokovnih službah SIS, ob
boljši kvaliteti dela. Avtomatično prevzemanje delavcev strokovnih služb SIS v občinsko upravo ob nespremenjeni razporeditvi dela in enakem številu zaposlenih v ničemer ne more
dati ugodnih rezultatov.
* Izvleček Iz informacije o stanju kadrov v občinskih in republiških upravnih
organih (1. januar 1985), ki jo je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo.

visoka
višja
srednja - 4
ostala
Skupaj

1984
1848
2434
3140
1175
8601

sistemizacija
1985
1910
2446
3134
1147
8637

+62
+ 12
-6
-32
+36

Primerjava med sistemizacijo in zasedbo po stopnjah strokovne izobrazbe pokaže, da je sicer za več izvajalcev določena visoka ali višja stopnja strokovne izobrazbe, da pa je
premik pri dejanski zasedbi dosežen le pri višji izobrazbi,

poročevalec

Ce ne upoštevamo povečanja števila delavcev v navedenih
dveh občinah (skupno 46 delavcev), v številu delavcev v
občinskih upravnih organih v letu 1984 ni prišlo do bistvenih
sprememb, saj je bilo 1/1-1985 le 8 delavcev manj, kot 1/11984. V dveletnem obdobju je bilo število delavcev najnižje 1/
7-1984, ko je bil v občinskih upravnih organih le 7.701 delavec. Vendar pa se je v zadnjih dveh letih trend naraščanja
števila delavcev, ki je bil opazen že od leta 1975, zaustavil in
se kljub občutno povečanemu obsegu nalog število zaposlenih v globalu ne povečuje oziroma se neznatno zmanjšuje (za
32 ali 0,4%).
Drugačno sliko pa pokaže stanje glede sistemiziranega
števila delavcev, ki se stalno povečuje: od 8.507 v letu 1983,
na 8603 v letu 1984 in na 8.637 v začetku leta 1985. Ti podatki
pa kažejo na tendence po nadaljnjem povečevanju števila
zaposlenih, kar nikakor ni v skladu s sprejetimi usmeritvami.
Primerjava med sistemizacijo in zasedbo po vrstah izobrazbe
v letu 1985 ne pokaže bistvenih premikov. Še vedno so najslabše zasedena dela in naloge, za katera se zahteva visoka
strokovna izobrazba (komaj 51%), čeprav so prav pri tej stopnji izobrazbe med posameznimi upravnimi področji velike
razlike: od 66% v inšpekcijah, kjer je torej sorazmerno najugodnejša zasedba, do zadev borcev in invalidov, kjer dela le
en delavec z visoko strokovno izobrazbo (od sistemiziranih 7).
Posebej izstopajo razlike med zahtevano in dejansko izobrazbo delavcev v strokovnih službah skupščin in izvršnih
svetov: kar za 222 delavcev se zahteva visoka strokovna
izobrazba, dejansko pa jo ima le 86 delavcev, višja izobrazba
je predvidena le za 65 delokrogov, delavcev z višjo izobrazbo
pa je kar 127.
Število delavcev po sistemizaciji in zasedbi v letih 1984 in
1985 je bilo naslednje:
1984
979
1730
3106
1901
7714

zasedba
1985
975
1792
3099
1886
7752

-4
+62
-7
-15
+36

% zasedbe
1984
52
71
98
161
89,7

1985
51
73
98
164
89,9

kjer se je za 62 povečalo število delavcev, ki imajo tako
stopnjo izobrazbe, pri vseh drugih izobrazbenih stopnjah pa
je manjše.
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ŠTEVILO DELAVCEV V UPRAVNIH ORGANIH OBČIN IN POSEBNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTI PO PODROČJIH
UPRAVNA OZIROMA
STROKOVNA PODROČJA

ŠTEVILO DELAVCEV

STRUKTURA

Tabela 7

INDEKS

1983

1984

1985

1983

1984

1985

1. Ljudska obramba

68Ž

661

667

8/8

8.6

8.6

96,9

2. Notranje zadeve

7 64

7 52

7 55

9,8

9.7

9.7

98.8

1278

1283

1305

16,4

16,6

16,8

102,1

485

487

492.

6,2

6.3

6.4

101.4

5. Inšpekcije

665

648

662

8,5

8.4

8.5

99 ,5

6.

Gospodarstvo

2 88

27 9

27 5

3,7

3,6

3.6

95,5

7.

Finance

387

388

389

5,0

5,0

5,0

100.5

8.

Družbeno planiranje 330

351

350

4,2

4.5

4,5

100.1

3. Družbeni prihodki
4.

Geodetske zadeve

1985:1983

9. Urbanizem,gradben.

432

414

425

5,5

5,4

5,5

98.4

10. Premoženjsko pravne zadeve

98

110

109

1,2

1.4

1.4

111.2

11.

Družbene službe

133

118

138

1,7

1.5

1.8

103.8

12.

Zadeve borcev in
invalidov

120

12 5

116

1,5

1.6

1.5

96,7

532

513

7,7

6,9

6.6

84.9

110

113

105

1,4

1,5

1.4

95.5

15. Krajevni uradi

261

271

270

3,4

3,5

3.5

103,4

16. Strokovne službe
skupščine in IS

464

475

482

6,0

6,2

6.2

104,1

17. Kadrovska služba

109

10 5

102

1,4

1,4

1.3

93.6

24

22

21

0,3

0,3

0,3

87, 5

571

589

576

7,3

7,6

7,4

100.9

7784

7714

7752

100

100

100

99,6

13. Obča uprava
14. Informatika

604
(AOP)

18. INDOK centri
19. Pomožne tehnične
službe
Skupaj
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Tabela 8

PREGLED ZAPOSLENIH V ZBORNIČNEM SISTEMU
Organiziranost zbornice v letih
1972 - 1978 ~ 1980 - 1981 - 1984

1972

1. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
- Center za uspos.vod.delavcev, Brdo
- Center za uspos.zuntrg.delavcev Radenci

134
134

STAN
1978
261
136
5
2
268
136

1975

- lesarstva (prej poslovno združenje)
- gozdarstva Slovenije
- trgovine Slovenije
- gradbeništva in IGM (prej Biro gradbeništva)
- zavarovalstva Slovenije
Zveza obrtnih združenj (prej društva) Slov.
Zadružna zveza Slovenije
Združenje bank Slovenije

54
3. medobčinske gospodarske zbornice (ko)
- Brežice
- Celje
- Dravograd
- Koper
- Kranj
- Ljubljana
- Karibor
- Murska Sobota
- Nova Gorica
- Novo mesto
- Postojna
- Trbovlje
- Velenje

25

26

1
po g.
1
3
2
2
po g.
1
2
PO g.
2
14

SKUPAJ ZBORNIČNI SISTEM

202

SKUPAJ GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

148

32

194

1984
186
6
3
195

195
6
3
204

5
5
3
3
3
2
8
1
5
4
2
7
5
5
7
3

6
5
4
3
3
2
7
1
4
4
2
6
6
5
8
4

12
15
6
20

68
10
9
7
19

70
10
9
12
20

7
5
4
3
3
24
7
1
4
4
3
5
5
5
7
4
2
71
9
11
11
20

11
10
74

53
14
10
190

70
17
10
218

77
21
10
230

53

3
5
5
7
6
11
13
8
4
4
3
4
4
77

4
6
6
7
6
11
13
7
4
3
3
4
3
77

3
6
6
6
5
11
14
7
4
3
3
4
3
75

4
6
6
8
6
12
14
7
4
3
4
4
5
83

4
6
6
7
6
13
14
7
5
3
3
3
4
81

395

485

499

507

527

530

321

363

351

348

351

347

3
4
5
6
4
6
7
5
4
3
3
3

194
5
3
202

1983
184
9
3
196

.209
6
3
218

SPLOŠNA ZDRUŽENJA
- energetike Slovenije
- kovinske industrije Slovenije
- elektroindustrije Slovenije
;
- tekstilce industrije Slovenije
- čme in barvne metalurgije Slovenije
- rudnikov in nekovin Slovenije
- prometa in zvez Slovenije
- kinematografije Slovenije
- komunalnega in stan.gospodarstva Slovenije
- grafične,graf.pred.ind.,čas.in zal.dej.Slov.
- usnjarsko predeloval.industr.Slovenije
- gostinstva in turizma Slovenije
- drobnega gospodarstva Slovenije
- kemične in gumarske ind. Slovenije
- kmetijstva in živilske ind. Slovenije
- celulozne, papirne in papir.pred.ind.Slovenije
- za inženiring Slovenije
10
9
8
14

J E na dan 31.12.
1980 1981 1982

1985

6
7
4
4
4
4
3
4
3
3
2
2
6
6
1
1
4
4
4
4
3
3
6
6
6
6
5
5
8
7
4
4
2
2
72
71
9
9
11
11
11
11
18
20
1/2
1/2
104
96
18
19
10
10
248
254

Pripravniki, ki niso všteti v število
zaposlenih pri Gospodarski zbornici Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
- Center za usposablj. vodilnih delavcev Brdo
- SZ kmetijstva in živilske iknd.Slovenije
- MGZ Nova Gorica
Skupaj
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DELAVCI V PRAVOSODNIH ORGANIH, JAVNIH TOŽILSTVIH IN V SLUŽBI DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA V SRS

Tabela 9

sodniki
strok. sod.
pripravniki
adm;teh.del.
SKUPAJ.
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 ' 1983 1984 1981 1982 1983 1984

REDNA
SODISČA
Temeljna
^išja

410 402 402 ' 400 12
59 59 62 60 6

Vrhovno

26
19

32
20

32
19

57
46

41
49

36
38

5

7

7

7

-

-

-

485 478 481 478 23

52

59

90

74

16

SKUPAJ

SODIgČA
ZDRUŽENEGA DELA
Splošna

17

18

17

58 103

56 1097 1099 1091 1086 15?6 1568 1561 1554
51 42 42 42 51 153 169 162 181
20

18

-

20

20

59

44

44

45

87 1157 1161 1153 1157 1768 1781 1767 1780

sodniki
SKUPAJ
strok. sod.
adm.teh.del.
poklicni
nepoklicni
redno zaposl.
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984]1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984
25 28 28 27 583 749 754 752 . 5
5
3 46 48 48 47 76 81 81 77
5

Posebna

5

5

4

4 167 210 200 193

sps

8

8

8

8

38

41

40

SKUPAJ

2

3

3

1

12

12

12

9

19

20

19

14

70

2

2

2

2

6

7

7

9

16

17

17

19

39 820 1029 957 1015

9

10

10

6

64 ; 67

67

70

70

3

65 111 118 117 110

SKUPAJ
ORGANI ZA POstrok. sod. .
pripravniki
adm.teh.del.
sodniki
STOPEK 0
PREKRŠKIH
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984
109 110 98 107
1
2 14 12 1
1 - 113x 138x 188 189 223 251 301 308
Občinski
13 14 14
123 123 112 121
14

Senat SRS
SKUPAJ

1

2

14

12

-

1

1

6
6
6
6 20 19 20 20
119 144 194 195 243 270 321 328

-

JAVNA jav.tož.in nam.
SKUPAJ
strok.sod.
pripravniki
adm.teh.del.
I TOŽILSTVA 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984
Teme1
ljna 8+111 8+108 8+103 8+106
7
7
3
5
3
- 88 88 88 88 214 210 207 207
Višja 4+13 4 + 13 4+12 4 + 12

4

7

8

9

7

7

9

6

7

7

7

7

35

38

40

38

SRS

-

-

-

1

-

-

-

-

4

4

4

4

13

13

13

12

4

10

15

15

14

10

10

6

99

99

99

SKUPAJ

1+8
135

1+8

1+8

134

128

'| JAVNA PRAVOBRANILSTVA
Javni pravobranilci in
namestniki
! Administrativno tehnični delavci
SKUPAJ

1+6
137

1981 1982 1983 11984
23

21

21

22

26
49

21
42

20
41

21
43

x podatek nezanesljiv
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SLUŽBA DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA V SRS
Izobrazba
Visoka
Višja
Srednja .
Manj kot srednja
SKUPAJ

99 262 261 260 257

1981

1982

1983 |

■ 2789

2748

318
413
962
1100
2793

1984
329
353+63
883+92
1093
2813

poročevalec
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STRUKTURA ZAPOSLENIH V ZDA

Stopnja 1

1
2
3
4

vsi zaposleni
._
industrijski delavci in rudarji
J.7OI
administrativni in upravni delavci
administrativni in upravni delavci in strokovnjaki
( "Informacijski sektor" )

Stopnja 3

Stopnja 2

informacijski
sektor
storitve
industrija

PRILOGA ŠT. 5

SFRJ-PRIMERJAVE
V SFRJ imamo tudi metodološke težave, celo statistični
podatki, ki veljajo za SFRJ, ne povedo dovolj. Zlasti zaradi
tega ker je v raznih federalnih enotah proces prenosa nekaterih upravnih pristojnosti na samoupravne interesne skupnosti
in druge oblike različen. Tako imamo v SR Sloveniji relativno
veliko samoupravnih interesnih skupnosti, glede na SFRJ
skoraj petino. Kot so ocenjena prizadevanja v analitičnem
smislu ter metodološko. Različna razvitost ter gosodarska

moč SR in SAP vplivata tuai na precejšnje razlike v zaposlovanju v negospodarstvu.
Primerjali smo panogo 14 (organi, družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, združenja organizacij združenega dela ter družbenopolitične organizacije).
Kazalnika sta število prebivalcev in število zaposlenih na
enega zaposlenega v skupini (14). Kazalnika sta delno uporabna za prebivalstvo (potrebnost) in zaposlenost (sposobnost vzdrževanja).

Skupna preglednica za skupino (14),

Vsi prebiv.
na zaposlenega v 14
Zaposleni
v gosp. na enega v 14

1983
1982
1983
1982

Organi DPS
prebivalci)
zaposl. v organ. DPS
zaposleni v
gospodarstvu
zaposl. v organiz. DPS

1983
1982

SFRJ
121
123

83
1982
1983

27
27
27

SFRJ
84
86
19
18

BIH Črna gora HrvatskaMakedonija Slovenija
108
68
76
103
68
110
73
77
104
67
20
13
20
24
17
19
13
20
20
23

BiHČrna gora HrvatskaMakedon. Slovenija
153
95
116
149
98
111
103
107
150
98
28
27
28

18
19
18

Slovenija ima glede na prebivalstvo 1 upravnega delavca
na 98 prebivalcev v SFRJ neugoden položaj za SR Črno
goro, glede na to da pride 34 zaposlenih v gospodarstvu na
tega delavca, pa najugodnejšega. Zaželeno je namreč, da en
upravni delavec »pokriva« čimveč prebivalcev ter da bi ga
»vzdrževalo« čimveč zaposlenih v gospodarstvu.
Primerjava je tudi indikacija za razvitost državne uprave v
poročevalec

30
30
30

29
29
29 '

34
34
34

SR Srbija
skup, brez p. Kos.
83
76 142
84
78 114
17
12
18
16
17
12

skup.
116
113

SR Srbija
brez p.
107
108

23
23
23

23
23
23

Kos.
207
210
„„
18
18
18

Voj.
75
77
18

Voj.
106
77
„
25
25
25

SFRJ. V tem primeru pa moramo ugotoviti, da bi bilo poleg
takih primerjav v okviru informacijskih služb pa tudi uprave
ter samoupravnih interesnih skupnosti v SFRJ potrebnih več
izmenjav, izkušenj in delitve dela, v metodološkem smislu bi
morali ločiti še posebej zvezno upravo (carina, ter drugo),
kar ni razdeljeno enakomerno po SR in SAP in so njihove
funkcije državne.
41

UGOTOVITVE, STALISCA IN USMERITVE
Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije in
delovanja administrativno-strokovnih služb ob obravnavi
gradiva Organizacija in delovanja administrativno-strokovnih
služb v SR Sloveniji
Z namenom, da se bol/ uveljavijo učinkovita organizacija
in delovanje administrativno strokovnih služb z vidika racionalne zasnove družbeno potrebnega dela ter njihova vloga
pri razvoju socialističnih odnosov, je Republiški družbeni
svet za vprašanja organizacije in delovanja administrativno
strokovnih služb dne 5. junija 1985 na podlagi gradiva Organizacija in delovanje administrativno-strokovnih služb v SR
Sloveniji sprejel naslednje:
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN USMERITVE
1. Republiški družbeni svet meni, da je nadaljnje skupne)
delovanje udeležencev pri delu sveta na tem področju družbenega dela pomemben sestavni del prizadevanj za uresničitev
ciljev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Zaostrene družbenoekonomske razmere in materialne možnosti
gospodarstva skupaj ž nujnostjo po njegovi razbremenitvi
zahtevajo tudi glede organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb nadaljnjo aktivnost vseh družbenih
dejavnikov in konkretno opredeljeno in usmerjeno nadaljnje
delovanje udeležencev pri delu sveta.
Republiški družbeni svet posebej poudarja, da so administrativno-strokovne službe v vseh oblikah družbene organiziranosti eden bistvenih in konstantnih dejavnikov celotnega
nadaljnjega materialnega in družbenega razvoja, praviloma
morajo prav te službe nenehno ugotavljati stanje na posameznih področjih, ga analizirati ter na podlagi svojih ugotovitev
predlagati ustrezne ukrepe za delovanje drugih družbenih
subjektov kot strokovno podlago za njihovo čimbolj uspešno
in učinkovito delovanje in usmerjanje družbenega razvoja.
Administrativno strokovne službe opravljajo še vrsto drugih
pomembnih nalog s področja administrativno-strokovnih
dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju družbe v celoti in k
nadaljnjemu razvoju socialističnih samoupravnih odnosov.
Pomembna sta tudi njihova vloga in pomen pri zagotavljanju,
uveljavljanju in varstvu pravic delavcev, delovnih ljudi in
občanov ter varstvu družbene lastnine. Očitno je, da morajo
za te namene usposobljene administrativno-strokovne službe
obstajati in delovati na vseh ravneh družbene organiziranosti
kot ena od osnov za delovanje družbenopolitičnega sistema v
celoti.
Usposobljenost in znanje delavcev v teh službah, za opravljanje pomembnih družbeno potrebnih dejavnosti zato ima in
mora imeti pomembno vlogo tako v današnjih zaostrenih
družbenoekonomskih razmerah kot v prihodnjem razvoju.
Dejavnosti teh služb in delavcev v njih torej nikakor ni
mogoče opredeliti kot družbeno nepotrebno in družbeno
neproduktivno, temveč kot pomembno dejavnost združenega
dela, tako kot to dejavnost opredeljujeta ustava in zakon o
združenem delu.
2. Vendar ugotovljeno stanje opozarja, da se na tem
področju kljub že v preteklih letih ugotovljenim nezadovoljivim razmeram ohranjajo še številne slabosti, ki se kažejo ne
samo v relativno prevelikem številu administrativno strokovnih služb in delavcev v njih, temveč tudi v njihovih pogostih
administrativnih in odtujenih posegih v dohodkovne odnose
in procese družbene reprodukcije.
Delavci v združenem delu in občani tudi zaradi takega
razvoja ne morejo v celoti uveljaviti položaja nosilca odločanja o pogojih in rezultatih dela oziroma o vseh družbenih
zadevah, tako da se na ta način zavira tudi hitrejši razvoj
odnosov socialističnega sistema samoupravljanja. Hkrati z
njihovim premalo učinkovitim in racionalnim ter ustvarjalnim
delovanjem in s podvajanjem ter opravljanjem vrste družbeno
nepotrebnih administrativno strokovnih opravil to področje
družbenega dela tako objektivno v celoti ni dovolj v funkciji
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pospeševanja, koordiniranja in usmerjanja družbenega razvoja. Na doseženi stopnji tega razvoja in v skladu z razpoložljivim dohodkom tako njihovo delovanje v danem obsegu glede
na prispevek, ki ga ima pri družbenem razvoju v celoti preveč
obremenjuje del družbenega dohodka, namenjenega za zadovoljevanje drugih družbenih potreb.
Nekatere dosedanje aktivnosti so sicer ob nenehnem naraščanju obsega administrativno-strokovnih opravil uspele na
posameznih področjih zajeziti povečevanje števila delavcev
pri teh opravilih in naraščanje stroškov njihovega dela. Vendar so bili ti pozitivni rezultati doseženi predvsem z omejevanjem zaposlovanja in z restriktivno politiko dodeljevanja sredstev za njihovo delovanje. Manj pa so te aktivnosti prispevale
k uresničitvi tistih družbenoekonomskih odnosov in uvajanju
tistih oblik organiziranja in načinov delovanja, ki bi zagotovili
ob smotrni delitvi dela tudi učinkovitejše ter racionalnejše
izvajanje njihovih del in nalog.
3. Sedanje družbenoekonomske razmere in prizadevanja
za večjo produktivnost dela in zmanjševanje proizvodnih ter
vseh drugih stroškov pri ustvarjanju družbenega proizvoda in
s prizadevanji za razbremenitev gospodarstva ter za povečevanje njegove akumulativne in reproduktivne sposobnosti še
bolj kot v preteklih letih terjajo, da se tudi pri organiziranju in
delovanju administrativno-strokovnih služb v celoti uveljavi
načelo družbeno potrebnega dela. Prav tako pa terjajo, da se
to področje družbenega dela in število delavcev, ki opravljajo
administrativno strokovna, pomožna in tem podobna dela
(oziroma t. i. družbena režija) organizirajo smotrno, v obsegu,
ki ga združeno delo dejansko potrebuje in ga omogočajo
družbeno gospodarske možnosti na doseženi stopnji družbenoekonomskega in družbenopolitičnega razvoja.
4. Analize razvojnih možnosti v SR Sloveniji v naslednjih
obdobjih, razvoj v razvitem svetu skupaj z razvojem proizvajalnih sredstev, sil in odnosov že danes opozarjajo na zmanjševanje fizičnega dela ter večanje upravljalskih funkcij človeka na vseh področjih družbenega življenja. Nadaljnje povečevanje števila delavcev v administrativno-strokovnih dejavnostih oziroma v informacijskem sektorju družbe kot značilen
razvojni trend bo zato zahtevalo tudi v prihodnje posebno
družbeno pozornost, predvsem pa konkretne ukrepe in aktivnosti na podlagi enotnih in družbeno sprejetih izhodišč in
usmeritev.
Prizadevanja za urejanje sedanjega stanja na tem področju
družbenega dela zaradi pomena administrativno-strokovnih
služb v vsaki družbi zato nikakor ne smejo biti usmerjena v
linearno in administrativno zmanjševanje administrativnostrokovnih služb in delavcev v njih ter k njihovi družbeni
degradaciji in k poslabšanju njihovega družbenokonomskega
položaja. V bistvu morajo pomeniti njihovo družbeno uveljavitev, kar bo mogoče doseči tudi s tem, da bodo te službe in
število delavcev v njih organizirane v družbeno sprejemljivem
okviru. Hkrati pa morajo zagotoviti možnosti za njihovo učinkovito in racionalno ter ustvarjalno delovanje in omogočiti, da
se bodo te službe dejansko preobrazile v specifični sestavni
del združenega dela ter da bodo imeli delavci v njih v načelu
enak družbenoekonomski položaj kot vsi drugi delavci v združenem delu.
Republiški družbeni svet tako poudarja, da ne bo nič manj
pomembna kot bodo neposredni gospodarski učinki njihovega zmanjševanja in racionalnejšega ter kakovostnejšega
delovanja prav vsebinska preobrazba njihovega položaja in
vloge v celotnem združenem delu, v službe samoupravno
organiziranih delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela in njihovih samoupravnih asociacijah, družbenopolitičnih organizacijah in v družbenopolitičnih skupnostih.
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5. V skladu z družbenimi prizadevanji morajo aktivnosti in
ukrepi za realizacijo ciljev pri organiziranju in delovanju administrativno-strokovnih služb zagotoviti, da se ugotovijo in
odpravijo vzroki in slabosti ter nepravilnosti, ki povzročajo
današnje nezadovoljivo stanje na tem področju družbenega
dela. Usmerjeni moraj biti v odpravljanje neracionalnosti in
podvajanj ter nepotrebnega administrativnega dela in na
vzpostavljanje tistih odnosov in pogojev delovanja, da bodo
na tej podlagi dane možnosti za racionalno organiziranje in
učinkovito ter ustvarjalno delovanje administrativno-strokovnih služb. S tem bodo dane možnosti tudi za njihov nadaljnji
razvoj v skladu z nadaljnjimi družbenimi potrebami in razvojem družbe.
Cilj družbenih prizadevanj mora biti torej preobrazba dosedanjih administrativno-strokovnih služb in njihovo prestrukturiranje v službe, ki bodo dejansko sposobne zagotavljati združenemu delu ^pogoje za produktivno delo ter zagotavljati
delovnim ljudem in občanom strokovne podlage za odločanje
o vseh vprašanjih v družbi ter zagotovi jati hitro in učinkovito
uveljavljanje in varstvo njihovih pravic.
Administrativno strokovne službe naj bi s svojim delovanjem čimbolj ustvarjalno pripomogle k povečevanju družbenega proizvoda in ga soustvarjale ter prispevale k takim
oblikam proizvodnje, ki se bo sposobna vkjučevati v mednarodno delitev in menjavo dela. Prispevale naj bi ne samo k
uresničevanju stabilizacijske politike, temveč tudi k nenehnemu nadaljnjemu razvoju proizvajalnih sredstev, sil in
temeljnih proizvodnih odnosov oz. k nadaljnjemu uresničevanju vseh družbenoekonomskih odnosov sistema socialističnega samoupravljanja.
6. Republiški družbeni svet ugotavlja, da je med glavnimi
vzroki za sedanje nezadovoljivo stanje pri organiziranju in
delovanju administrativno-strokovnih služb etatistično poseganje v urejanje družbenoekonomskih odnosov in v odvijanje
tržno poslovnih razmerij, ki zahteva vrsto postopkov, evidenc
ter drugih strokovno administrativnih opravil, ki v določenem
razdobju izpodrinejo legitimni sistem družbenoekonomskih
odnosov in mehanizme trga. S tem povezano neustrezno ^
uresničevanje zakonodajne politike oziroma pretirani norma-'
tivizem tako še vedno ostaja eden izmed poglavitnih vzrokov
za razraščanje administrativno-strokovnih služb ter število
delavcev v njih. Hkrati pa administrativno strokovne službe s
svojimi predlogi zakonodajnim organom in s svojimi akti
povzročajo nepotrebno kopičenje pravnih aktov. Veliko nepotrebnih administrativno-strokovnih opravil povzroča tudi neustrezno pripravljanje in sprejemanje vseh vrst samoupravnih
splošnih aktov. To velja tako za družbene dogovore, ki se
pripravljajo in sklepajo na ravni federacije ali republike, in za
dogovore republik in pokrajin, kot tudi za pripravo in sprejemanje samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih.
Nadalje pretirana institucionaliziranost in notranje preobširna delitev dela oziroma preobširna in neracionalna delitev
dela na tem področju družbenega dela v celoti povzroča
razdrobljenost in preštevilčnost administrativno-strokovnih
služb v združenem delu in v delegatskem sistemu in s tem
podvajanje odločanja in opravljanja ter naraščanja administrativno-strokovnih opravil.
Prav tako na to vplivajo slabosti, ki se pojavljajo v sistemu
delegatskega in družbenega odločanja v celoti, in neustrezno
in neusklajeno programiranje dela organov in organizacij ter
administrativno strokovnih služb. Neracionalnosti, podvajanja neusklajenosti ter pomanjkljivosti pri zbiranju, obdelovanju, izkazovanju in shranjevanju podatkov in informacij kot
ene izmed poglavitnih dejavnosti administrativno strokovnih
služb povzročajo poleg ogromno administriranja in s tem v
zvezi povečanega števila administrativno-strokovnih delavcev
predvsem pomanjkanje in nepoznavanje ustreznih in pravočasnih informacij in podatkov, ki naj bi bile podlaga za strokovno delo. Nekakovostne strokovne podlage povzročajo
dodatno administriranje v družbi, predvsem pa sprejemanje
neustreznih odločitev, kar ponovno vpliva na povečanje administrativno strokovnega dela.
Nekakovostne strokovne podlage pa so ob neizvajanju
odgovornosti administrativno-strokovnih služb tudi posledica
neustrezne kadrovske strukture in razporejenosti delavcev v
administrativno-strokovnih službah oziroma neustrezne strokovne izobrazbe in delovne usposobljenosti delavcev v njih
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ter neizpeljanega in neizdelanega sistema njihovega dodatnega izobraževanja in usposabljanja. To je z neustrezno organizacijo dela in načinom poslovanja teh služb eden izmed
bistvenih vzrokov za njihovo neučinkovito in neustvarjalno
delovanje, ki ob tem terja tudi opravljanje njihovih del in nalog
z več izvajalci in z večjimi stroški. Premajhna uporaba modernih tehničnih sredstev oziroma informacijske tehnologije povzroča v administrativno strokovnih službah prevladovanje
administrativno-tehničnega in rutinskega dela, prav tako pa
ne zagotavlja možnosti za kakovostno in učinkovito opravljanje strokovnih del.
Na sedanje stanje pri administrativno-strokovnih službah
pa še posebno vpliva proračunsko financiranje teh služb, saj
se v sistemu dohodkovnih odnosov vse prepočasi uveljavlja
pridobivanje dohodka teh služb na podlagi odnosov svobodne menjave dela. Skupno z neizpeljanim sistemom delitve
osebnih dohodkov na podlagi dela in rezultatov dela povzroča poleg večjega namenjajo družbenih sredstev za njihovo
delovanje tudi njihovo neracionalno koriščenje in možnosti,
da administrativno-strokovne službe opravljajo naloge z
mnogo več delavci, kot je treba.
7. Vrsta še drugih vzrokov za kopičenje administrativnostrokovnih opravil in s tem relativno prevelikega števila delavcev na tem področju zahteva ukrepe in aktivnosti za zmanjševanje administrativnih opravil na vseh ravneh družbene organiziranosti, kar je nujno treba povezovati z uresničevanjem
ciljev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Prav
postopno odpravljanje državnolastninskih odnosov pri upravljanju družbene reprodukcije, ki se kažejo v pretiranem administriranju in intervencionizmu državnih organov in njihovim
vplivom v organizacijah združenega dela in samoupravnih
interesnih skupnosti in v navadno številčno večjem administrativnem strokovnem aparatu v celotni družbi, je eden
izmed bistvenih pogojev tudi za uresničitev ciljev pri organiziranju in delovanju administrativno-strokovnih služb.
8. Neustrezno uresničevanje zakonodajne politike oziroma
pretirani normativizem terja pospešeno in aktivno nadaljevanje analize zveznih in republiških predpisov z vidika njihovega
vpliva na širjenje administrativno-strokovnih služb in povečevanje administrativno strokovnih, pomožnih in tem podobnih
opravil ter izoblikovanje predlogov za njihovo spremembo in
poenostavitev.
...
Ker je normativna dejavnost v federaciji med poglavitnimi
vzroki tako številnih strokovnih in administrativnih opravil, to
zahteva smisleno uveljavitev v republiki sprejetih stališč in
izhodišč na zvezni ravni tako preko delegatov oziroma delegacije v zborih Skupščine SFRJ, družbenopolitičnih organizacij, upravnih organov in organizacij kot drugih dejavnikov v
republiki in federaciji. Prav tako pomembno pa je treba okrepiti taka prizadevanja v strokovnem sodelovanju republiških
organov in organizacij pri pripravi zveznih predpisov. Preko
ustreznih dejavnikov je treba vplivati, da se tudi na zvezni
ravni doseže pripravljenost za korenite spremembe pri uresničevanju zakonodajne politike federacije in na celotnem
področju organiziranja in opravljanja administrativnih, strokovnih, pomožnih in tem podobnih del v družbi in če je treba,
obravnavati posamezna vprašanja na politični ravni. Pri tem je
treba ob teh vprašanjih opozoriti na dosledno uresničevanje v
Skupščini SFRJ že sprejetih sklepov in stališč.
Boj proti normativizmu je tudi čimbolj restriktivna politika
pri izdajanju interventnih predpisov vseh družbenopolitičnih
skupnosti in njihovih organov. Pri sprejemanju novih predpisov je treba dosledno spoštovati pravilo, da mora predlagatelj
oceniti stroške, ki bodo nastali pri vseh subjektih zaradi
izvajanja predlaganih predpisov. Obenem pa mora predlagatelj oceniti, kako bo izvajanje predpisov vplivalo na povečevanje administrativno-strokovnih opravil in na število delavcev,
ki opravljajo ta dela, ne samo v upravnih organih, temveč tudi
v organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih
skupnostih, ter drugih organizacijah in skupnostih. Uveljaviti
je treba tudi stališče, da morajo biti najkasneje pri predlogu
zakona priloženi vsi osnutki izvršilnih predpisov, ki jih bodo
morali na njegovi podlagi izdati upravni organi in organizacije.
Predlagatelj mora tudi obrazložiti, kako bodo predpisi vplivali na družbeno organiziranost predvsem, če bodo ustanovljeni novi organi in organizacije ter drugi družbeno organizirani subjekti, kot tudi ali rešitve v predpisu zahtevajo sprejem
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ali spremembe in dopolnitev samoupravnih splošnih aktov.
Analizirati je treba tudi vse vrste postopkov ter predlagati
njihovo poenostavitev ter s tem omogočiti delavcem, delovnim ljudem in občanom, da najhitreje in najenostavneje, vendar ob tem dovolj učinkovito uveljavljajo svoje pravice in
uresničujejo svoje interese. Zato je treba na upravnem
področju revidirati materialne predpise, ki zaradi svojih pretiranih zahtev in zamotanosti onemogočajo hitro in učinkovito
uveljavljanje pravic v upravnem postopku.
Na samoupravnem področju izhodišče, da vsaka samoupravna organizacija in skupnost v celoti uredi postopek uveljavljanja in varstva pravic občanov, vodi v pretirani normativizem, ker bo na njegovi podlagi samo v SR Sloveniji tako več
tisoč različnih postopkov v organizacijah združenega dela in v
samoupravnih interesnih skupnostih. To je neustrezno s stališča varstva pravic občanov in družbeno nesmotrno, ker se ti
postopki ne smejo in ne morejo razlikovati v svojih temeljnih
institutih. Zato je s posebnim zakonom treba sprejeti skupna
izhodišča teh samoupravnih postopkov, ki bi bila enoten
temelj, na podlagi katerih bi lahko samoupravne organizacije
in skupnosti sprejete svoje postopke.
Oceniti je treba pravno naravo in funkcijo posameznih
samoupravnih splošnih aktov in, kjer je to mogoče, poenostaviti njihovo sprejemanje v skladu z zakonom ter proučiti,
katere so dejansko neodtuljive pravice delavcev, o katerih
ddiočitve je treba sprejeti z referendumom. Pri tem je treba
proučiti, katera razmerja se urejajo s posameznimi samoupravnimi splošnimi akti. Zagotoviti je treba, da se z družbenimi dogovori ne bodo urejale materialne pravice in obveznosti, da družbeni dogovori ne bodo vsebovali drugih zavezujočih norm (še posebej ne za nepodpisnike) ter da ne bodo
prevzemali vloge dogovorov republik in pokrajin ali vloge
samoupravnih sporazumov. Z zunanjo obliko samoupravnih
sporazumov pa ni mogoče urejati pogodbenih razmerij. Treba
je tudi proučiti, katere od samoupravnih splošnih aktov lahko
sprejmejo delavci kot skupne akte na ravni delovne organizacije oziroma katere so tiste skupne zadeve, ki jih lahko delavci
normirajo na tej ravni.
Pri samoupravnem normiranju se morajo odpraviti slabosti
pri povzemanju metod in pravne tehnike »državnih« predpisov pri oblikovanju samoupravnih splošnih aktov, kise kažejo
predvsem v nepotrebnem povzemanju posameznih določb
teh predpisov v samoupravnih splošnih aktih in v vodenju ter
v oblikovanju samoupravnih postopkov za odločanje samoupravnih organov o pravicah delavcev, delovnih ljudi in občanov. Racionalnejše normiranje se lahko doseže takoj že s tem,
da se iz že veljavnih samoupravnih splošnih aktov ob njihovih
spremembah in dopolnitvah odpravijo določbe, povzete iz
ustave in zakonov. V ta namen se mora še posebej proučiti
vpliv državnega urejanja na samoupravno normiranje, še
posebej kadar zvezni in republiški zakoni prevečkrat nalagajo
samoupravnim subjektom sprejem samoupravnih aktov in
obenem določajo tudi njihovo vsebino ter s tako prakso
dušijo samoupravno pobudo, samoupravni akti pa dobivajo
naravo izvršilnih predpisov. Razen tega pa nalagajo zakoni
včasih sprejem samoupravnih splošnih aktov tedaj, kadar
zakonodajalec zaradi nezadostne proučitve posameznih vprašanj v predpisu ni mogel normirati ustreznih družbenih rešitev.
Odpraviti se morajo tudi slabosti na vseh področjih družbenega normiranja, ki so posledica pomanjkljive pravne tehnike
m povzročajo nejasnost in nerazumljivost ter neusklajenost
posameznih predpisov. Razen tega pa je treba sprejeti
ustrezne predpise na tistih področjih, ki pravno niso urejena,
pa bi morala biti, saj tudi pomanjkanje predpisov povzroča
številna dodatna administrativno-strokovna opravila in
postopke. Posebno pozornost pa je treba posvetiti tudi
spremljanju izvajanja predpisov v praksi, posebej še, kako
njihovo neposredno izvajanje vpliva na obseg in način opravljanja administrativnih in strokovnih opravil.
9. Pretirana institucionaliziranost in notranja preobširna
delitev dela ter razdrobljenost administrativno-strokovnih
služb zahtevajo, da se v skladu s sistemskimi opredelitvami
odpravi sedanja podvojenost dela nekaterih organov in organizacij ter institucij in njihovih administrativno strokovnih
služb, pa tudi odpravijo istovrstna administrativno strokovna
opravila na različnih ravneh družbene organiziranosti To
mora vključevati tudi ukinjanje tistih institucij in oblik organi44

zirala, katerih delo je v tem okviru in v sedanjih družbenoekonomskih razmerah družbeno nepotrebno.
Organi, organizacije in skupnosti morajo v svojih administrativno strokovnih službah zagotoviti, da bodo te opravljale
le tista dela in naloge, katerih opravljanje je nujno in smotrno
zagotavljati v lastnih službah. Vsa preostala administrativno
strokovna dela in naloge si morajo zagotoviti s pogodbo ali
sporazumom pri drugih specializiranih institucijah oz. jih
morajo smotrneje organizirati z medsebojnim združevanjem
administrativno-strokovnih služb.
Zato je treba takoj na vseh ravneh začeti oz. nadaljevati tam,
kjer je to smotrno z združevanjem dozdaj še vedno razdrobljenih administrativno strokovnih služb na vseh ravneh ter tako
doseči, da bodo strokovne službe opravljale dela za več
družbenih subjektov. Prekiniti je treba s prakso, ki se kaže v
težnji, da imajo navadno vsaka samoupravna organizacija in
skupnost svojo lastno administrativno-strokovno službo.
Republiški družbeni svet pri tem posebej opozarja, da le
fizično združevanje administrativno strokovnih služb, ki je
samo sebi namen in ni posledica združevanja z namenom
racionalizacije in smotrnosti, lahko pomeni oblikovanje hipertrofiranih oblik organiziranja in s tem oblikovanje odtujenih
centrov moči, nad katerimi bi bil otežen samoupravni in širši
nadzor. To bi lahko povzročilo tudi, da bi se samoupravno
zasnovano odločanje v samoupravnih organizacijah in skupnostih spremenilo v birokratsko odločanje.
Združevanje administrativno-strokovnih služb mora zato
temeljiti na konkretnih analizah in ocenah stanja vseh elementov, ki so pomembni, da bo z združevanjem dosežena
kakovostnejše, smotrnejša in racionalnejša organiziranost
strokovnih služb. Te naj bi tako organizirane tudi omogočale
kakovostnejša samoupravno odločanje. Združevanje administrativno-strokovnih služb mora pri tem zagotoviti večje povezovanje znanja in strokovnosti, uveljavitev teamskega dela in
hitrejši pretok znanja in informacij. Vsekakor pa mora združevanje administrativno-strokovnih služb pomeniti racionalizacijo administrativno-tehničnih in pomožnih opravil, večjo
izrabo tehničnih sredstev, racionalnejšo izrabo prostorov,
večjd možnost za avtomatsko obdelavo podatkov itd. Zato je
treba združevati tudi samo opravljanje posameznih administrativno-tehničnih opravil za več organizacij oziroma administrativno-strokovnih služb tudi, kadar nezdružljivost strokovnih opravil posameznih organizacij in skupnosti onemogoča
združevanje strokovnega dela njihovih administrativno-strokovnih služb.
10. V sistemu družbenega odločanja je treba na vseh ravneh zagotoviti, da se o družbenih zadevah odloča le na tistih
ravneh in v obsegu, kjer in kot je to potrebno ter družbeno
racionalno. Sedanja normativna ureditev, predvsem pa
praksa, ki kažeta v celotnem sistemu družbenega odločanja
izrazito težnjo k prenašanju upravnih, izvršnih, strokovnih in
poslovodnih odločitev na politično oziroma delegatsko raven
odločanja, zahtevata ustrezno razdelitev pristojnosti med
tema vrstama odločanja. Odločanje subjektov političnega
odločanja le o vrednostnih ciljih ter njihovo razbremenitev z
odločanjem o operativnih načinih uresničevanja teh ciljev, kar
je izključno strokovno odločanje, bo zagotovilo učinkovitejše
urejanje družbenih zadev ter povečalo odgovornost posameznih organov in organizacij ter strokovnih služb.
Strokovne podlage za odločanje morajo vsebovati vse
možne rešitve z vsemi predvidenimi pozitivnimi in negativnimi
posledicami. Sedanja strokovna gradiva, pripravljena v eni
sami varianti in enostransko ocenjena samo s pozitivnimi
posledicami, terjajo namesto odločanja o najustreznejših
rešitvah preverjanje predlaganih rešitev ter iskanje novih s
strani subjektov odločanja. To vse povzroča nujnost po večjem številu administrativno strokovnih služb in delavcev v njih
ter obremenjuje delegate in druge subjekte pri odločanju.
Prav tako je v sistemu družbenega odločanja in v delu
različnih organizacij in skupnosti treba zagotoviti, da bodo
iste strokovne podlage namenjene odločanju in delu različnih
družbenih subjektov. Odpravljati je treba sedanjo prakso, da
za odločanje in obravnavanje istih zadev različni družbeni
subjekti med seboj neusklajeno in nepovezano pripravljajo o
teh istih zadevah svoje lastne strokovne podlage v lastnih
administrativno strokovnih službah kljub že obstoječim
ustreznim strokovnim podlagam o teh zadevah.
Treba je uresničiti odgovornost strokovnih služb in delavcev v teh službah za strokovne podlage, ki jih pripravljajo in
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so podlaga za odločanje. Zato mora biti pri vsaki odločitvi
znano, kdo je predlagatelj oz. pripravijalec strokovnih rešitev.
Uresničevanje odgovornosti administrativno-strokovnih služb
mora postati povsem konkretna v vseh fazah in vseh ravneh
družbenega odločanja, od opredeljevanja določenih rešitev
do njihovega izvajanja in uresničitve. Takoj je treba začeti z
izvajanjem odgovornosti administrativno-strokovnih služb na
tistih področjih, kjer je ta že konkretno opredeljena ob hkratni
zagotovitvi dejanske samostojnosti teh služb pri pripravi in
predlaganju strokovnih rešitev. Šele na tej podlagi se bodo
lahko uspešneje začeli uveljavljati instituti odgovornosti, ki jih
imamo za to področje dovolj natančno urejene v zakonodaji
in v samoupravnih aktih.
Pri programiranju dela organov in organizacij in administrativno-strokovnih služb je treba zagotoviti, da se v delovnih
programih dejansko določijo le tiste naloge, katerih priprava
in obravnava sta smotrni in potrebni. Ob tem je treba zagotoviti, da se poleg že sprejetih programov dela pristojnim organom in organizacijam ter administrativno-strokovnim službam ne nalagajo druge, nove naloge, katerih priprava in
obravnava ni nujna in v bistvu le obremenjuje njihove administrativno-strokovne službe in subjekte odločanja ter onemogoča kakovostnejšo pripravo in obravnavo programiranih
nalog.
11. Odločanje v delegatskem sistemu in učinkovitejše ter
kakovostnejše delovanje administrativno-strokovnih služb
zahteva tudi čimprejšnjo odpravo neracionalnosti in podvajanj ter pomanjkljivosti pri zbiranju, obdelovanju in izkazovanju ter shranjevanju podatkov in informacij. Zato se je treba
še bolj prizadevati za uresničevanje programa aktivnosti za
izvajanje zakona o družbenem sistemu informiranja in predvsem za pripravo enotnih metodologij in klasifikacij ter poenotenje evidenc, baz podatkov in registrov, kar naj še posebej
prispeva tudi k poenostavitvi administrativno-strokovnih
opravil.
Treba je sprejeti dogovor organov, organizacij in skupnosti
o računalniško podprtem sistemu za podporo odločanju v
delegatskih telesih, ki naj v povezani mreži od občin do
republike in kasneje do federacije zagotovi, da bodo delegatska stališča skupaj s strokovno pripravljenimi gradivi kot
podlaga za odločanje enkrat vnesena v informacijski sistem in
dostopna na vseh mestih odločanja. To bo pomenilo racionalnejše in kakovostnejše delo administrativnih strokovnih služb
in modernizacijo njihovega dela in tudi kakovostnejše delovanje delegatskega sistema.
Povezovanje baz podatkov prek javne mreže za prenos
podatkov bo zahtevalo, da informacijske službe, ki jih določa
zakon o družbenem sistemu informiranja, takoj uredijo
podatke v baze podatkov, ki bodo dostopne delavcem v organizacijah združenega dela, delegatskemu sistemu in strokovnim službam, od občine do republike. To pomeni realizacijo
zakona o družbenem sistemu informiranja in ob povezavi med
njimi, posodobitev dela teh služb, kar mora biti skupaj z
modernizacijo dela, organizacij in skupnosti prednostna
naloga ter sestavni del planskih ciljev v tem in prihodnjem
srednjeročnem obdobju.
12. Administrativno knjigovodska dela je mogoče racionalizirati tudi z ustreznejšim oblikovanjem sistema poslovnih,
zlasti še knjigovodskih evidenc, ki mora zagotavljati bazo
podatkov, potrebnih za racionalno in kakovostno spremljanje
poslovnih rezultatov ter obveščanje delavcev v združenem
delu. Zato morajo biti knjigovodske evidence, ki jih vodijo
uporabniki družbenih sredstev v skladu s predpisanimi kontnimi plani, tako razčlenjene, da bo mogoče že iz obveznih
kontov dobiti vse podatke za spremljanje finančno-materiainega poslovanja organizacij združenega dela ter sprjemanje
odločitev na ravni družbenopolitičnih skupnosti. Zagotoviti je
treba tudi večjo smotrnost, jasnost, preglednost in razumljivost postavk v bilančnih shemah periodičnih obračunov in
zaključnih računov ter tudi njihovo večjo prilagojenost za
pripravljanje finančnih analiz. Preveriti je treba tudi smotrnost
sestavljanja in predlaganja drugih poročil na podlagi knjigovodskih in drugih poslovnih evidenc. Posebno pa si je treba
prizadevati za odpravo večtirnega zbiranja ter obdelave istovrstnih podatkov, ki se zagotavljajo na podlagi knjigovodskih
evidenc. Racionalizacijo opravljanja knjigovodsko administrativnih del je treba zagotoviti tudi z nadaljnjo poenostavitvijo obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov, s
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postopnim poenotenjem davčnih in prispevnih osnov ter z
nadaljnjim dograjevanjem vplačevanja prispevkov in davkov z
zbirnimi stopnjami.
K racionalizaciji zagotavljanja podatkov in informacij, hkrati
pa tudi k racionalizaciji administrativnih opravil v združenem
delu, bo prispevala tudi modernizacija tehnologije dela v
plačilnem prometu z uvedbo telekomunikacijskega prenosa
podatkov ter ukinitvijo pošiljanja originalnih dokumentov plačilnega prometa. Racionalizacijo in poenostavitev na tem
področju pa bi lahko dosegli tudi z ustrezno spremembo
predpisov, ki bi omogočila uporabnikom družbenih sredstev
ustreznejše predlaganje periodičnih obračunov ter zaključnih
računov.
13. Uspešno strokovno in ustvarjalno ter racionalnejše
delovanje administrativno-strokovnih služb in opravljanje
administrativno strokovnih, pomožnih in tem podobnih del
zahteva ustrezno strokovno in delovno ter družbenopolitično
usposobljenost delavcev v teh službah oziroma na teh delih.
Zato je treba v vseh administrativno-strokovnih službah zagotoviti, da bodo posebno strokovna dela opravljali tisti delavci,
ki imajo ustrezno izobrazbo za opravljanje tovrstnih del oziroma imajo ustrezna znanja in so usposobljeni.
Dinamičen družbeni razvoj terja nenehno seznanjanje z
novimi dognanji, zato je treba povsod in tudi na posameznih
področjih za posamezne vrste administrativno-strokovnih del
in nalog organizirati učinkovit sistem dopolnilnega izobraževanja delavcev, v katerem bodo lahko ti pridobili posamezna
specialna in nova znanja za ustvarjalna in razvojna dela, ki so
nujno potrebna za učinkovitejše, in kakovostnejše opravljanje
delovnih nalog. V izobraževalne procese je treba vključevati
vse, ki vodijo ali opravljajo ta dela. Posamezni programi
usmerjenega izobraževanja in program izobraževanja po pridobljeni izobrazbi morajo biti zasnovani tako, da bodo delavci
usposobljeni za ustvarjalno in inovativno delo ter za sprotno
vnašanje novega znanja na svoje delovno področje in sposobno uporabljati ter razvijati prednosti, ki jih na tem
področju družbenega dela dajejo moderna tehnična sredstva.
Pridobljena nova znanja v dopolnilnem izobraževanju morajo
biti tudi družbeno verificirana in priznana.
Neustrezna razporeditev strokovnih delavcev zahteva njihovo prerazporeditev iz služb, kjer njihovo delo ni potrebno, v
službe, kjer je tako znotraj posameznih kot med administrativnimi službami različnih organizacij in skupnosti, kar zahteva
še posebej poglobljeno in proučeno kadrovsko politiko na
tem področju. Znanstveni in strokovni delavcj, zaposleni na
manj zahtevnih delih, ki ne ustrezajo njihovi strokovnosti in
ustvarjalnim možnostim, se morajo usmerjati k zahtevnejšim
delom v razvojne enote v organizacijah združenega dela, v
inštitute, fakultete in druge strokovne organizacije in šole ter
se bolj vključevati v delo upravnih organov.
Uveljavitev visoko strokovnega in ustvarjalnega dela mora
tudi na tem področju postati ena glavnih nalog, ki ji je treba
posvetiti največ pozornosti v vseh organizacijah in skupnostih. To delo mora dejansko postati glavna in temeljna dejavnost vseh administrativno-strokovnih služb, ki jo je treba še
krepiti, opravljanje administrativno-tehničnih in pomožnih
opravil pa opredeliti kot pomožno dejavnost, ki jo je treba
čimbolj racionalizirati in poenostaviti.
14. S prenosom opravljanja ne samo enostavnih in rutinskih, temveč tudi zahtevnejših administrativno strokovnih
opravil na moderna tehnična sredstva oziroma na moderno
informacijsko tehnologijo se morajo poleg racionalnejšega in
kakovostnejšega opravljanja teh opravil tudi zagotoviti možnosti za uveljavitev strokovnega in ustvarjalnega dela v administrativno-strokovnih službah.
Načela moderne organizacije in sodobnih načinov poslovanja, ki temeljijo na uporabi modernih tehničnih sredstev, se
morajo uveljaviti v sleherni organizaciji in skupnosti. Pri tem
se morata zagotoviti hitrejše uvajanje in prenašanje že uveljavljenih organizacijskih modelov v praksi. Z vključitvijo znanosti in raziskovalnih organizacij, inštitutov ter strokovnih
organizacij je treba organizirati pripravo organizacijskih
modelov za poenostavitev ter poenotenje del, ki spremljajo
proizvodne in druge procese.
15. Neustrezno oz. praviloma proračunsko financiranje
administrativno-strokovnih služb zahteva, da se posebna
pozornost nameni ureditvi dohodkovnih odnosov, ki motajo
zagotoviti, da bodo delovne skupnosti pridobivale dohodek s
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svobodno menjavo dela oz. primerno načelom svobodne
menjave dela kot povračilo za opravljene storitve oz. uresničeni program. Vložena sredstva za opravljanje njihovih del in
nalog morajo biti pri tem čimbolj sorazmerna prispevku, ki jih
ima njihovo opravljanje pri ustvarjanju dohodka oziroma
družbenega proizvoda in pri razvoju celotne družbe.
Delitev osebnih dohodkov na podlagi dela mora biti tudi v
administrativno-strokovnih službah zasnovano na delovnih
rezultatih in ob upoštevanju tekočega in minulega dela, na
uspehu poslovanja vsake organizacije združenega dela. Ob
taki opredelitvi mora biti še posebej poudarjeno, da bodo
ovrednoteni delovni rezultati, doseženi z ustvarjalnim, znanstvenim in inovacijskim delom in tudi z upravnimi, organizacijskimi, poslovnimi in drugimi deli, ki prispevajo k skupnemu
uspehu delavcev, od organizacij združenega dela do državnih
organov. Zato je treba na vseh ravneh družbenega dela čimprej določiti take okvirne osnove in merila, ki bodo omogočali
vrednotenje teh del.
Zagotoviti je treba, da bo delo delavcev v administrativno
strokovnih službah na podlagi svobodne menjave dela dejansko podlaga njihovega družbenoekonomskega položaja.
Tako si bodo tudi sami prizadevali za odpravo različnih nepotrebnih administrativno-strokovnih opravil in sprejemali oziroma predlagali ukrepe za racionalizacijo in večjo delovno
storilnost pri njihovem delu. Zato je treba pospešeno uresničevati z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo začrtane aktivnosti, predvsem pa v vseh dejavnostih
združenega dela izpeljati samoupravno sporazumevanje o
skupnih izhodiščih in nekaterih osnovah razporejanja
dohodka in čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev.
16. Na pomembnejših področjih organizacije in delovanja
administrativno-strokovnih služb je treba zlasti v organizacijah združenega dela preprečiti čezmerno razraščanje administrativnega dela, ki je posledica podvajanja poslovnih funkcij
v temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela. Republiški družbeni svet poudarja, da je treba v organizacijah
združenega dela izpeljati racionalno delitev dela, ki bo upoštevala sistem samoupravljanja in ne bo prizadela pravic
temeljnih organizacij združenega dela, bo pa omogočila
nujno integracijo strokovnega dela, ki prinaša racionalnost
poslovanja in učinkovitejše gospodarjenje.
Procese združevanja dela in sredstev v delovnih organizacijah in v sestavljenih organizacijah združenega dela ter funkcionalno delitev dela je treba tudi politično podpreti. Določbe
samoupravnih sporazumov o združevanju, ki so podlaga za
racionalnejše organiziranje in gospodarjenje, je treba uveljaviti v praksi. Samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o
skupni poslovni politiki mora v celoti nadomestiti dosedanje
odnose, ki ponekod še vedno premalo dosledno temeljijo na
dohodkovnih načelih, opredeljenih v ustavi in zakonu o združenem delu.
Neprestano prilagajanje poslovnih funkcij zahtevam tržnosti in sfabilizacijskega ravnanja v delovnih in sestavljenih
organizacijah še posebej zahteva modernizacijo administrativnih in strokovnih del, ob računalniški podpori. To bo zagotovo bolj omogočilo upravljanje delavcev, vodenje pa dvignilo
na višjo raven tako po odgovornosti kot po na potrebi po
planskem načinu ravnanja.
Republiški družbeni svet vidi izhod v tem, da strokovnjaki iz
proizvodnje in zunaj nje skupaj z znanstveniki poiščejo racionalne predloge za zmanjšanje administrativnih opravil in
poenotenje del, ki so nujna pri spremljanju proizvodnih procesov. Dodatno strokovno in administrativno delo naj bo
upravičeno, le če omogoča kakovostnejše odločanje.
Hkrati je treba doseči, da bodo tudi zunaj organizacij združenega dela načrtno skrbeli za boljšo organizacijo poslovnega procesa, tako da bodo potrebne informacije za družbo
nastajale hkrati z informacijami za upravljalce v temeljnih
organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah in
sestavljenih organizacijah združenega dela, saj mora večina
podatkov izhajati iz proizvodnega in delovnega procesa in
mora biti njim tudi namenjena.
V organizacijah združenega dela je treba nadalje dosledno
uveljaviti ustavne in zakonske usmeritve o položaju in vlogi
temeljne organizacije združenega dela in delovne organiza46

cije. Preprečiti je treba, da se mimo teh temeljnih opredelitev
na podlagi podjetniške miselnosti in poslovanja temeljnih
organizacij združenega dela kot povsem samostojnih poslovnih subjektov v ta namen uveljavljajo težnje, da te mimo
delovne skupnosti skupnih služb organizirajo svoj lasten
celoten administrativno-strokovni aparat oziroma opravljanja
tovrstnih del ne združujejo v delovnih skupnostih, kar povzroča drobljenje in podvajanje administrativno-strokovnega
dela v organizacijah združenega dela.
Zato je nujno, da se takoj vsa administrativno-strokovna
opravila, ki so skupnega pomena za več temeljnih organizacij
združenega dela oz. katerih opravljanje je smotrneje in racionalneje združevati, skladno z zakonom o združenem delu
združi in organizira v delovni skupnosti skupnih služb v delovnih organizacijah in na ravni sestavljenih organizacij združenega dela kot tudi v specializiranih temeljnih organizacijah
združenega dela skupnega pomena ter v drugih oblikah organiziranja in združevanja. V temeljnih organizacijah združenega dela naj se opravljajo le tista administrativno-strokovna
opravila, katerih opravljanje je nujno in smotrneje ter racionalneje zagotavljati v samih temeljnih organizacijah.
Hkrati z združevanjem administrativno-strokovnih funkcij
temeljnih organizacij-združenega dela v delovnih skupnostih
skupnih služb se morajo tudi preprečiti slabosti pri delovanju
teh delovnih skupnosti. Predvsem je treba odpraviti dosedanje praviloma proračunsko financiranje in uveljaviti neposredno svobodno menjavo dela med temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi. Kljub nekaterim aktivnostim in
pozitivnim spremembam je potrebna še nadaljnja sistematična in široka družbena akcija za hitrejšo uveljavitev teh
odnosov v praksi. Ta mora vključno s pripravo ustreznih
strokovnih podlag zagotoviti, da bodo v samoupravnih sporazumih, ki urejajo neposredno svobodno menjavo dela, dejansko in ustrezno opredeljene tiste osnove in merila, ki bodo
omogočale, da bo celotni prihodek oz. dohodek delovne
skupnosti dejansko odvisen od vrste, obsega in kakovosti
dela delavcev v delovni skupnosti, njihovega prispevka k
poslovnemu uspehu temeljnih organizacij združenega dela in
prihodku oz. dohodku temeljnih organizacij združenega dela.
Pri tem je treba doseči, da dela in naloge delovne skupnosti
določijo delavci v temeljnih organizacijah oz. da določijo
programe njihovega dela ter tako preprečijo, da bi se v
delovni skupnosti razširil preobsežen administrativno-strokoven aparat oz. da bi se v njih opravljala nepotrebna administrativno-strokovna dela. Treba je izločiti tudi vsa dela in
naloge, katerih opravljanje ne sodi v delovne skupnosti skupnih služb.
17. Za družbene dejavnosti posebej velja, da večja racionalnost, storilnost in kakovost dela ni odvisna zgolj od
pobud in prizadevanj administrativno strokovnih služb samih.
To je močno odvisno od izpolnitve predpostavke, da sta
svobodna menjava dela in samoupravna interesna organiziranost kot del socialističnega samoupravnega razvoja izvedena
v skladu s potrebami in interesi celotnega združenega dela.
Zato je očitno treba analizirati obstoječe Število institucij na
tem področju ter ob upoštevanju narave vsake dejavnosti
samoupravno pospešiti procese združevanja in racionalizacije, ki naj poleg odprve nekaterih sedanjih podvojenosti
zagotove tudi preusmeritev dejavnosti tam, kjer je njihovo
delo manj potrebno, v dejavnosti, kjer je nujno.
Pri nadaljnjem organiziranju in reorganiziranju samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju je treba zagotoviti,
da se te ustanavljajo le na podlagi realno obstoječih skupnih
interesnih uporabnikov in izvajalcev. To ne izključuje, da se ti
združujejo tudi v samoupravnih interesnih skupnostih za
območje večih občin.
18. V samoupravnih interesnih skupnostih je treba združevanje strokovnih samoupravnih interesnih skupnosti še nadalje pospeševati, da bosta doseženi nadaljnja racionalizacija
delovanja in zmanjševanje števila zaposlenih ter boljša izraba
delovnih sredstev. Pri tem pa je treba zaradi pomembne vloge
samoupravnih interesnih skupnosti v našem družbenopolitičnem sistemu zagotoviti, da bodo njihove strokovne službe
kadrovsko ustrezno usposobljene za opravljanje njihovih del
in nalog, ki so nujno potrebne za delovanje delegatskega
sistema odločanja v samoupravnih interesnih skupnostih in
njihovih organov ter za uveljavljanje pravic delavcev, delovnih
ljudi in občanov.
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Analitična, planska in druga strokovna dela, ki so podlaga
za kakovostno odločanje v organih samoupravnih interesnih
skupnosti in zahtevajo posebno strokovno usposobljenost
oripravljalcev gradiv, predvsem specialistična znanja, naj za
samoupravne interesne skupnosti opravijo ustrezne strokovne organizacije in inštituti, izvajalska dela izvajalske organizacije. Določene strokovne naloge naj opravljajo tudi
upravni organi, zlasti pri planiranju razvoja ustreznih dejavnosti pri obdelavi podatkov oziroma informacij, pri pripravi
normativnih aktov, predvsem pa v zadevah, ki se nanašajo na
uresničevanje zakonov in podzakonskih predpisov v ta
namen naj upravni organi in samoupravne interesne skupnosti ugotovijo, katera dela in naloge bi lahko ustrezneje, predvsem pa racionalneje, organizirali in opravljali, ter se o tem
medsebojno sporazumejo v skladu s svojimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi ter ob tem odpravijo dosedanjo
podvojenost svojega dela.
19 Pri delovanju republiških in občinskih upravnih orga, nov 'mora zaradi stalnega povečevanja zahtevnosti del in
vloge teh organov v družbi dobiti večji poudarek visoko strokovno in ustvarjalno delo, zmanjševati in čimbolj racionalizirati pa je treba rutinska in pomožna opravila. Novim zahtevnejšim nalogam so lahko kos le visoko strokovni, kakovostni
in ustvarjalni delavci, ki so sposobni za samostojno delo m
odločanje oziroma za spremljanje in analiziranje stanja ter
predlaganje strokovnih in družbeno utemeljenih rešitev.
Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag morajo vsi
upravni organi čimprej določiti normative za opravljanje
posameznih del in nalog po skupinah zahtevnosti. Ob upoštevanju normativov morajo pripraviti realne in konkretne
delovne programe, ki bodo omogočali ugotavljanje dejansko
opravljenega dela kot podlage za pridobivanje sredstev za
delo upravnega organa in dohodka delovne skupnosti, pa tudi
za delitev osebnih dohodkov delavcev.
S sistematičnim spremljanjem realizacije delovnih programov pa morajo tudi sproti preverjati in dopolnjevati normative V skladu z ugotovitvami o obsegu potrebnega dela
morajo upravni organi tudi stalno preverjati svoje akte o
sistemizaciji del in nalog.
čimprej je treba ugotoviti, katera dela in naloge, ki po svoji
naravi ne sodijo med zadeve državne uprave, pa se opravljajo
v upravi, je družbeno smotrneje, da se poverijo drugim institucijam. Prav tako je treba čimprej ugotoviti, katera dela m
naloge državne uprave, ki jih sedaj opravljajo upravni organi
oziroma upravne organizacije, pa so pretežno ali izključno
strokovne, je mogoče in smotrno na podlagi javnega pooblastila organizirati v organizacijah združenega dela ter v tem
smislu pripraviti konkretne predloge.
V upravnih organih je treba razvijati sistematično skrb m
strokovno delo pri izboljšanju organizacije, metod in tehnike
upravnega dela, pri nadzorstvu nad uresničevanjem predpisov o upravnem postopku, zlasti če se nanašajo na pravice in
obveznosti občanov in delovnih ljudi, pri uvajanju informacij-\
ske tehnologije in drugih možnosti za modernizacijo dela ter
pri strokovnem izpopolnjevanju delavcev, kar vse bo prispevalo k boljši izrabi delovnega časa in racionalnejšemu delu, s
tem pa tudi k zmanjševanju števila delavcev.
Zaradi današnjih zaostrenih gospodarskih razmer, ki terjajo da je težišče dela vseh izvršnih in upravnih organov na
zagotavljanju pravočasnega in doslednega izvajanja politike
in uresničevanjem zakonov in s tem učinkovitejšem, zakonitem in odgovornem uresničevanju z ustavo in zakoni določenih funkcij, pa je posebej zaskrbljujoče, da upravne organe
zapuščajo najsposobnejši delavci oziroma delavci z visoko
izobrazbo in ustreznimi delovnimi izkušnjami, ki so opravljali
najzahtevnejše strokovne naloge. Ob tem pa se ustrezno
usposobljeni delavci iz organizacij združenega dela ne odločajo za delo v upravnih organih, za kar so pomemben razlog
tudi nizki osebni dohodki, zlasti za najzahtevnejša dela.
Treba bi se bilo prizadevati predvsem za zmanjšanje števila
tistih delavcev, ki opravljajo administrativna, računovodska,
pomožno tehnična in manipulativna dela, čeprav je treba pri
zmanjšanju števila zaposlenih v republiških upravnih organih
upoštevati tudi nekatere specifične upravne naloge, kot npr.
inšpekcijsko nadzorstvo in nekatera druga operativna dela, ki
' jih je zaradi njihove narave potrebno še kadrovsko okrepiti
I
20. Nenehno naraščanje števila zaposlenih v občinskih
upravnih organih v preteklih letih terja poleg aktivnosti v
poročevalec

republiški upravi tudi druge ukrepe za usposobitev upravnih
oraanov v organizacijskem, kadrovskem in idejnopohtičnem
smislu, ki bodo omogočali, da bodo ti organi ob racionalni
organizaciji usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog
samoupravne družbe.
..
V občinah je treba uveljaviti smotrnejšo organizacijo z združevanjem sorodnih upravnih področij v enem upravnem
organu, z oblikovanjem enotnih občinskih sekretariatov,
predvsem pa z ustanavljanjem skupnih medobčinskih upravnih organov in upravnih organizacij, v katerih je mogoče
uveljaviti teamsko delo, večjo specializacijo, smotrnejšo UP°~
rabo tehničnih sredstev in opreme, v inšpekcijskih organih pa
tudi večjo samostojnost pri odločanju.
Več skrbi je treba posvetiti izboljšanju izobrazbe delavcev,
zlasti pri delih in nalogah, povezanih z reševanjem upravnih
stvari, saj se postopki pri odločanju o pravicah in obveznostih
delovnih ljudi in občanov pogosto po nepotrebnem zavlačujejo tudi zaradi premajhnega strokovnega znanja delavcev.
21 Republiški družbeni svet opozarja, da organiziranja in
delovanja administrativno-strokovnih služb ni več m°90če
prepuščati stihiji in samo posamičnim poskusom za racionalizacijo. Aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev
™tem
področju ne smejo in ne morejo biti enkratna m ob^sna
akcija, temveč organiziran m dolgoročen proces ki zahteva
dosledno in nepretrgano aktivnost in delovanje vseh' drenih dejavnikov socialističnega samoupravljanja. Nenehno
ugotavljanje in odpravljanje vzrokov, ki zavirajo ali pa onemogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev, ter /skanye^na pod
lagi znanosti in znanstvenih spoznanj ter spoznanj ^uzbene
Drakse in v skladu z družbenim razvojem najustreznejših
rešitev za učinkovito organiziranost in delovanje adm/n/strativno-strokovnih služb mora postati stalna skrb vseh organizacij in skupnosti, od temeljnih organizacij združenega dela
in drugih organizacij združenega dela ter drug/^ organ/zac/j
in skupnosti, vključno do skupščin družbenopolitičnih skupnosti, njihovih izvršnih svetov, upravnih organov in družbenopolitičnih organizacij.
Vendar Republiški družbeni svet pri tem poudarja, da
današnje družbenoekonomske razmere terjajo takojšnje
ukrepanje na tistih področjih, kjer je to mogoče, in da se
nemudoma začnejo izvajati tisti ukrepi in aktivnosti, ki se
lahko na posameznih področjih takoj realizirajo v praksi.
Republiški družbeni svet tako opozarja na nujnost, da morajo
že sedaj takoj delavci v vseh oblikah organiziranja preveriti
organiziranost svojih administrativno-strokovnih služb ter njihove metode in načine poslovanja in delovanja ter ukiniti
nepotrebna opravila in preprečiti njihovo podvajanje ter jih
poenostaviti. V svojih programih aktivnosti kot sestavnih del
operativnih planov določijo tudi druge naloge, ki naj prispevajo k učinkovitejšemu in racionalnejšemu ter ustvarjalnejšemu delovanju njihovih administrativno-strokovnih služb. Pri
tem naj analizirajo zunanje vzroke, ki povzročajo družbeno
nepotrebno delo na tem področju družbenega dela ter nanje
opozorijo organe in organizacije, pristojne za njihovo urejanje in ugotavljanje.
Pri razreševanju stanja in preobrazbi administrativno-strokovnih služb morajo vsi delavci v združenem delu oziroma vsi
delovni ljudje in občani. V vseh oblikah družbenega organiziranja je treba spodbuditi, da bodo delavci sami opozorili na
napake in jih odpravljali ter predlagali ustreznejše rešitve za
delovanje in organiziranje administrativno-strokovnegadela.
K temu je treba še posebej spodbujati delavce v samih administrativno-strokovnih službah, ki dobro poznajo svojo organiziranost in delovanje in so tako najbolj sposobni, da sami
predlagajo, kako odpraviti napake in dajejo predloge za racionalnejše ter kakovostnejše opravljanje del in nalog, be
posebno pomembno pa mora biti na tem področju znanstveno in raziskovalno delo. Zato je treba zagotoviti, da bodo
v raziskovalnih programih bolj vključene tudi raziskovalne
naloge o organiziranju in delovanju administrativno-strokovnih služb oziroma o administrativno-strokovnih opravilih. Pri
prizadevanju za racionalnejšo organiziranje ter opravljanje
vseh administrativno strokovnih del bodo morali poleg znanstvenih delavcev in strokovnjakov tudi še bolj sodelovati društva in zveze društev posameznih vrst administrativno-strokovnih delavcev, ki bi lahko na svojih področjih še posebej
prispevali k tem ciljem.
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