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ŽALNI ZBOR V SKUPŠČINI SR 

SLOVENIJE 

ob smrti JOSIPA BROZA TITA, 

predsednika Socialistične federativne 

republike Jugoslavije in predsednika 

Zveze komunistov Jugoslavije 

V ponedeljek 5. maja 1980 ob 11.30 uri je predsednik Skupščine SR Slovenije Milan Kučan, ob smrti JOSIPA 
BROZA TITA predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije in predsednika Zveze komunistov 
Juaoslavije na pobudo Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
sklical žalni zbor vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva Socialistične republike Slovenije, Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in delegacij družbenopolitičnih organizacij, članov 
Sveta federacije iz SR Slovenije in Sveta republike. o,„WQniio 

Žalni zbor je bil v veliki dvorani Skupščine SR Slovenije, vodil pa ga je predsednik Skupščine SR Slovenije 
Milan Kučan, ki je uvodoma dejal: 

Spoštovane tovarišice in tovariši! 

Umrl nam je tovariš Tito! Titova socialistična 
samoupravna in neodvisna Jugoslavija živi; njeni 
delovni ljudje ustvarjajo naprej kot dediči njego- 
vega dela, ki je postalo simbol novega, pravičnej- 
šega sveta. 

Dovolite, da v tem žalostnem trenutku za naše 
narode in narodnosti Jugoslavije pričnem žalno 
zasedanje vseh zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije, Predsedstva Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Slovenije ter delegacij re- 
publiških vodstev družbenopolitičnih organizacij, 
ki smo ga sklicali v dogovoru s Predsedstvom 
Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije ter republiškimi vodstvi 
družbenopolitičnih organizacij. Po dogovoru z 
njimi prisostvujejo skupnemu zasedanju tudi člani 
Sveta federacije iz Socialistične republike Slove- 
nije, člani Sveta republike, predsedniki skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo, izo- 
braževanje, raziskovalno delo, zdravstvo in so- 

cialno varstvo, predsednik in člani Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
izvršni sekretarji in predsedniki komisij Predsed- 
stva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, predsednik in sodniki Ustavnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije, predsednik Vr- 
hovnega sodišča Socialistične republike Slove- 
nije, predsednik Sodišča združenega dela Sociali- 
stične republike Slovenije, Javni tožilec Sociali- 
stične republike Slovenije, Družbeni pravobranilec 
samoupravljanja in Javni pravobranilec Sociali- 
stične republike Slovenije, predstavniki Republi- 
škega štaba teritorialne obrambe Socialistične re- 
publike Slovenije, predstavniki Poveljstva ljubljan- 
skega armadnega območja, predsednik Sloven- 
ske akademije znanosti in umetnosti, rektorja slo- 
venskih univerz v Ljubljani in v Mariboru, delega- 
cija Gospodarske zbornice Socialistične republike 
Slovenije, delegacija Mesta Ljubljane, delegacije 
zamejskih Slovencev, tovarišice in tovariši iz naše 
republike, ki delajo na najodgovornejših dolžno- 
stih v organih in organizacijah federacije in dr. 
Alojzij Šuštar, ljubljanski nadškof in slovenski me- 
tropolit. 



Poleg teh se našega skupnega zasedanja ude- 
ležujejo še predstavniki demokratičnih strank in 
predsednika deželnega parlamenta in vlade de- 
žele Furlanije - Julijske krajine. 

Skupno zasedanje našega žalnega zbora je skli- 
cano v počastitev spomina včeraj umrlega Josipa 
Broza - tovariša Tita, predsednika Republike in 
predsednika Zveze komunistov Jugoslavije, revo- 
lucionarja, partizanskega komandanta in vrhov- 
nega poveljnika JLA, narodnega heroja, družbe- 
nega delavca in državnika, človeka, s katerim je 
tako neponovljivo tesno povezana naša prete- 
klost, naše življenje in naša prihodnost. 

Tovarišice in tovariši! 

S tovarišem Titom so narodi in narodnosti Jugo- 
slavije izgubili sina, ki jim je skupaj z vrsto v 
revolucionarnih in osvobodilnih bojih delavskega 
naprednega gibanja prekaljenih revolucionarjev 
in bleščečih mislecev utiral pota, po katerih so 
uresničili svoj davni sen, da svobodni in združeni 
na svoji zemlji sami odločajo o svoji usodi in o 
vsebini ter podobi svojega življenja. S svojim de- 
lom in pronicljivo mislijo marksista in humanista je 
dal enkratni prispevek njihovemu boju za nacio- 
nalno osvoboditev, za njihovo socialno in kulturno 
preobrazbo in za postavitev trdnih temeljev, ki so 
njihove delavske razrede ter delavske in ljudske 

množice za vselej povezali v socialistično in sa- 
moupravno federativno skupnost narodov in naro- 
dnosti, v kateri na temelju samoupravljanja in 
družbene lastnine svobodno razvijajo svojo du- 
hovno in materialno kulturo ter jo ustvarjalno in na 
enakopravnih osnovah povezujejo z dosežki člo- 
veštva in s silnicami, ki v protislovjih sodobnega 
življenja nosijo napredek in so znanilke enako- 
pravnih odnosov med ljudmi, narodi in državami 
sveta. 

Naše delavsko in revolucionarno gibanje je iz- 
gubilo borca, katerega življenje in delo je v usodni 
meri vtisnilo pečat izvirnosti jugoslovanski revolu- 
ciji, ker je z neuklonljivo zvestobo osvobodilnim 
težnjam naših narodov, ki so jih izražale njihove, v 
komunistični partiji organizirane ali z njimi pove- 
zane najnaprednejše družbene sile, uveljavljal in 
branil njihovo pravico, da za uresničitev sociali- 
stične republike dela in vizije svobodno združenih 
proizvajalcev nosijo odgovornost pred lastnimi 
narodi in njihovimi delavskimi razredi. Vztrajanje 
na tem načelu je spodbudilo osvobajajoče silnice 
v številnih za priznanje se borečih narodih in drža~ 
vah, da so skupaj, kot neuvrščeno gibanje, odlo- 
čujoče spremenile podobo sodobnega sveta in 
pokazale realni izhod iz protislovij in spopadov, v 
katere ga pehajo sile kapitala ter osamosvojenih 
centrov politične, finančne in vojaške moči. Temu 
svetu je Titova Jugoslavija dala velik prispevek s 
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svojim moralnim zgledom, z načeli in vrednotami, 
ki jih dosledno uresničuje doma in za katere se je 
vselej pripravljena nesebično in ne glede na ceno 
zavzeti tudi v mednarodnem delavskem gibanju in 
svetovnem dogajanju sploh. 

Izgubili smo tovariša, soborca in človeka, ki je 
pripadal vsem nam, ki je dajal vsem nam veliko 
več kot je kljub veliki ljubezni in spoštovanju mo- 
gel dobiti povrnjeno. Dal je izjemen prispevek ra- 
zvoju in vplivu socialistične misli in prakse pri nas 
in v svetu in tako z dejanji uresničeval najvišji 
ideal socializma, ki ga je tudi zanj, tako kot za pred 
dobrim letom dni umrlega njegovega najožjega 
soborca tovariša Kardelja in za njegove druge 
sodelavce, pomenila človekova sreča. To je za vse 
nas bogata dediščina, ki močno zavezuje naša 
bodoča ravnanja. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! 

Josip Broz je sin enega od malih narodov Jugo- 
slavije. S svojim delom je postal last vseh nas, 
postal je državljan sveta, postal je last vsega člo- 
veštva. Prosim vas, da počastimo spomin velikana 
naše revolucije in velikana človeškega duha z 
enominutnim molkom. 

Slava tovarišu Titu! 

O delu in osebnosti tovariša Tita bo govoril tova- 
riš France Popit, predsednik Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije. 

»Težko je izbrati besede, s katerimi bi povedali, kako čuti v 
teh trenutkih vsa naša domovina. Poslavljamo se od tovariša 
Tita z odgovornostjo dedičev bogate dediščine, z globokim 
spoštovanjem in hvaležnostjo, ki sta močnejša od bolečine. 
Ostalo nam je namreč mogočno delo, ki nosi neizbrisen pečat 
njegove osebnosti, njegove revolucionarne ustvarjalnosti, po- 
guma in državniške modrosti, človečanske vizije in občutka 
za stvarnost. Trajen spomenik Titu, človeku, revolucionarju, 
mislecu in državniku, je njegovo delo; to je socialistična 
Jugoslavija, katere narodi in narodnosti so si z njim izbojevali 
svobodo in pravico, da sami odločajo o svojem delu in življe- 
nju; to je neuvrščena, neodvisna in v svetu vplivna ter ugledna 
Jugoslavija, ki so jo ustvarile in jo bodo varovale široke 
delavske in ljudske množice z zvezo komunistov na čelu. 

Več kot 40 let je bil naš tovariš Tito kot prekaljen borec 
proletarske revolucije na čelu jugoslovanskih komunistov. 
Vse njegovo delo je dokazovalo globok smisel za razumeva- 
nje resničnih osvobajajočih interesov in teženj ljudskih mno- 
žic in za poti, po katerih so se spreminjali v resničnost njiho- 
vega življenja. Njegovi povezanosti z ljudstvom je ljudstvo 
odgovarjalo z enako navezanostjo nanj. Tako je bilo mogoče, 
da je pod njegovim vodstvom Komunistična partija Jugosla- 
vije rasla v čvrsto in enotno borbeno jedro proletariata naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije. Najbolj usodni dogodki in 
najbolj odločilna dejanja iz naše novejše zgodovine so pove- 
zana z obdobjem, ko so komunisti pod Titovim vodstvom 

prevzeli pred delavskim razredom, pred vsemi našimi narodi 
in narodnostmi odgovornost za njihovo usodo, za osvobodi- 
tev domovine in za kulturni, socialni ter gospodarski razvoj in 
napredek naše dežele. Pobudnik, organizator in usmerjevalec 
boja za uspešni spopad s starim svetom in njegovimi vredno- 
tami, z vsem tistim, kar se je postavljalo po robu novim 
silnicam v življenju naših narodov, je bila prav partija, kakršno 
je s svojimi sodelavci že v razmerah globoke ilegalnosti gradil 
tovariš Tito kot vodilni strateg v oblikovanju in razvijanju 
njene misli, boja in njenega praktičnega družbenega delova- 
nja. 

Delo in vpliv tovariša Tita sta vtkana tudi v revolucionarno 
pot slovenske partije in v slovensko delavsko gibanje. Tito je 
razmerev Sloveniji vedno poznal zelo dobro in skupaj z Edvar- 
dom Kardeljem, Borisom Kidričem in drugimi revolucionarji je 
oblikoval nadaljnjo strategijo našega revolucionarnega boja z 
njeno narodnoosvobodilno razsežnostjo vred. Enako kot boj 
za novo Jugoslavijo je bil za nas pomemben tudi Titov prispe- 
vek v boju za združeno Slovenijo, za pravice naših manjšin 
zunaj naših meja in za prijateljske odnose z našimi sosedi. To 
je bil čas revolucionarnih sprememb v sami partiji, v katero je 
Tito vnesel novega revolucionarnega duha, tako zelo različ- 
nega od dogmatičnosti in doktrinarstva, ki seje razširilo pod 
vplivom Kominterne. Četrta državna konferenca Komuni- 
stične partije Jugoslavije v Ljubljani in pokrajinska konfe- 
renca Komunistične partije za Slovenijo v Goričanah sta za- 
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radi njegovega prepričljivega nastopa, ki je izražal trdno in 
jasno revolucionarno voljo, oblikovano v konkretno strate- 
gijo, v konkretno napotilo za akcijo, dva za jugoslovansko 
komunistično partijo izredno pomembna dogodka. Prva je 
usmerila partijo v gibanje, ki je ustvarjalo in krepilo delavsko 
enotnost in zbiralo ljudske množice okrog socialnega pro- 
grama delavskega razreda, njegovega boja za demokratične 
pravice in za urejanje najbolj žgočih družbenih problemov. 
Druga je samokritično obravnavala obdobje obnove in utrje- 
vanja partijskih organizacij, njihovo povezanost z množicami 
ter tehtala zaupanje teh v partijo, v moralne vrline komuni- 
stov, v vedno bolj zaostrenih socialnih in političnih domačih 
in svetovnih razmerah. Številnim kadrom, ki so rasli v tem 
obdobju, so bila za zgled Titova brezkompromisna stališča do 
psevdorevolucionarnih fraz. Znal je odkrivati prave vzroke 
socialnih in političnih razmer stare Jugoslavije. Umel je opre- 
deliti najustreznejšo strategijo političnega boja, ki je poma- 
gala vključevati v revolucionarno akcijo proletariata široke 
delavske in kmečke množice ter napredno inteligenco. 

Tito je v Goričanah najodločneje podprl stališče, da je treba 
narediti konec sektaštvu in da se mora partija usmeriti v 
množično politično delo. Tito je izžareval globoko človeško 
skrb za stanje v partiji, za odnose med komunisti, od česar je 
bil v marsičem odvisen uspeh nadaljnjega revolucionarnega 
boja. To je bilo važno v usodnih preizkušnjah, s katerimi se je 
srečala Komunistična partija Jugoslavije, jugoslovanski na- 
rodi in narodnosti v viharnih dnevih druge svetovne vojne v 
spopadu s fašizmom, ki ga je Tito zgodaj ocenil za poglavit- 
nega sovražnika človeštva. 

Samo takšna, za boj pripravljena in z ljudstvom povezana 
partija je ob fašistični agresiji lahko povedla vse naše narode 
v narodnoosvobodilni boj in ga končala* osvoboditvijo de- 
žele. V tSm boju ljudstva so prišle do polnega izraza vrline Tita 
revolucionarja - vizionarja, ki gradi politično akcijo na prepri- 
čanju in veri v neuničljivo moč ljudskih množic, kot vojaškega 
stratega in komandanta, pa tudi kot tovariša, ki zna varovati 
življenja soborcev in jim daje zgled osebnega poguma. Imel je 
izjemno razvit občutek za človeka, najsi je šlo za njegove 
partijske sodelavce, za partizanske tovariše v boju ali za ljudi 
ob delu, ki jih je spraševal o težavah in uspehih, jim svetoval 
ali jih bodril. Zvest je bil ljudem in mi mu ostajamo zvesti. 

V osvobodilnem boju sta se kovala bratstvo in enotnost 
jugoslovanskih narodov. Tovariš Tito je neprestano poudarjal 
to vrednoto kot eno najdragocenejših pridobitev socialistične 
revolucije in jamstvo za svobodno življenje in razvoj vsakega 
človeka in vsakega naroda in narodnosti posebej. Pri tem ga 
je vodil globoko humani čut zavezanosti temu, kar je bilo 
zgrajeno in izbojevano s krvjo. Vztrajno je opozarjal, da je v 
našem skupnem interesu, da ne dopustimo ničesar, kar bi 
vzbujalo nacionalno nestrpnost, razdvajalo naše narode, in 
ničesar, kar bi v imenu kakršnekoli ideologije omogočalo 
nadvlado nad njimi. 

Tovariš Tito je bistveno pripomogel k temu, da smo uspeli 
najti v vseh obdobjih revolucije našim razmeram najbolj 
ustrezne rešitve razvojnih in drugih problemov; rešitve, ki so 
upoštevale dejanske razmere, možnosti in odnos družbenih 
sil ter se oplajale z revolucionarno teorijo in socialistično 
vizijo. Kritičen in s skrajno odgovornim odnosom do vsega, 
kar je bilo doseženo ali kar se je ponujalo kot navidezna 
rešitev in resnica, je tovariš Tito vselej težil za tem, da tok 
revolucije ne zaostane, da ne podleže apriorizmu, doktrinar- 
stvu in dogmatizmu. 

Doseženi uspehi jugoslovanskih narodov in narodnosti v 
osvobodilni vojni, v revoluciji, pri obnovi dežele in razvoju 
socialističnega samoupravljanja so bili trdna opora v Titovem 
in našem boju proti pritiskom dogmatskih, etatistično-biro- 
kratskih, stalinističnih sil, ki so ogrožale našo neodvisnost in 
samostojen socialistični razvoj. Titova osebnost, ugled in 
zaupanje, ki si ju je med jugoslovanskimi narodi in v svetu 
pridobil kot dosleden, pošten in nepopustljiv ljudski borec, je 
odločilno prispevala k uspešnemu izhodu iz takratnega poli- 
tičnega položaja in tudi iz kasnejših poskusov politične osa- 
rtiitve Jugoslavije. 

Razgledan marksist z bogatimi revolucionarnimi izkušnjami 
je bil tovariš Tito pobudnik naporov jugoslovanskega partij- 
skega in državnega vodstva za kvalitativne spremembe v 
razvoju naše družbe. Ni se zadovoljil s površno oceno, da 
etatizem in birokratizem izvirata iz lastnosti ljudi in kulta 
osebnosti. Takšna in podobna stališča o družbenem razvoju, 
ki ne izhajajo iz ocene družbenoekonomskih odnosov, ne 
vzdržijo marksistične analize in kritičnega preverjanja in jih 
zanika tudi družbena praksa. 

Tako kot že tolikokrat poprej, je tovariš Tito s svojimi 
sodelavci, z vsemi, s katerimi je krčil steze revoluciji, tudi v 
tistih težkih dneh, ko so napadali naše vodstvo in razvojno 
usmeritev zaupal v akcijo množic, ki težijo k vse bolj svobo- 
dnemu življenju. Izhajal je iz marksističnega spoznanja, da je 
osvoboditev delovnih ljudi in dela stvar njih samih. To je naš 
današnji in zgodovinski smoter naše socialistične samo- 
upravne družbe. To so izkušnje delavskega gibanja vsega 
sveta, mi smo črpali iz njih, oprti na ustvarjalne pobude in 
silnice naše lastne revolucije. 

Dve sta odločitvi, ki bistveno opredeljujeta sistem sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. To je 
razmerje med državno in družbeno lastnino in razmerje med 
državo in partijo. Pojmovanje, da je državna lastnina proizva- 
jalnih sredstev najrazvitejša oblika socialistične lastnine, je 
postalo osnova birokratsko-etatističnemu sistemu. S Titovo 
odločnostjo smo šli mi po drugi poti. Gradimo socialistično 
samoupravno družbo kot neposredno oblast delavskega ra- 
zreda in vseh delovnih ljudi na temelju dela na proizvajalnih 
sredstvih v družbeni lastnini. Gradimo politični sistem, 
ki nasprotuje zraščanju zveze komunistov z državno oblastjo 
in njeni birokratizaciji. Zveza komunistov prevzema nalogo, 
da skupaj z drugimi organiziranimi subjektivnimi silami, zlasti 
s socialistično zvezo kot najširšo fronto delovnih ljudi, 
ustvarja pogoje, v katerih postajajo delovni ljudje na osnovi 
lastnih spoznanj, do katerih prihajajo v vsakodnevnih bitkah 
med starim in naprednim, gospodarji svojega življenja. Sami 
uravnavajo pogoje, v katerih ustvarjajo in odločajo o rezulta- 
tih svojega dela. Prav tako je tudi zaščita tega njihova neod- 
tujljiva pravica in dolžnost. 

Tovariš Tito je na vsej razvojni poti naše družbe utrjeval 
kontinuiteto revolucije: od povezovanja partije z delovnimi 
množicami do njihove neposredne oblasti. Na poti, po kateri 
smo šli z njim, smo morali premagovati vrsto birokratskih, 
etatističnih, unitarističnih, nacionalističnih, liberalističnih in 
drugih odporov. S Titovo odločnostjo in energijo so delovne 
in ljudske množice izšle iz vseh teh spopadov zmagovito. S 
tem je Titova osebnost, ki je neponovljivo vtkana v delo zveze 
komunistov in v revolucionarno akcijo delavskega razreda 
vseh naših narodov in narodnosti, postala trajna, univerzalna, 
postala je last vsega človeštva. 

V tem delu, v nesebičnih prizadevanjih za vsestranski mate- 
rialni in duhovni napredek naše družbe, za neodvisnost naše 
države, za razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, za 
ustvarjanje pogojev, v katerih bo človek resnično lahko sam 
svoje sreče kovač, je prihodnost naše socialistične samo- 
upravne in neuvrščene Jugoslavije. Porok za to so naši de- 
lovni ljudje, naše mlade generacije, rojene in vzgojene v 
socialistični samoupravni Titovi Jugoslaviji. 

V tem, ko je ves naš, pripada tovariš Tito hkrati vsemu 
svobodoljubnemu in miroljubnemu človeštvu. Pripada mu z 
našim antifašističnim bojem, z bojem za neodvisnost in samo- 
stojno pot v socializem, z graditvijo neposredne demokracije 
delovnih ljudi; pripada mu z bojem za mir v svetu, za politično, 
in ekonomsko enakopravnost vseh narodov, s premagova- 
njem blokovske delitve sveta, s politiko neuvrščenosti. Titova 
je misel, da je Jugoslavija, čeprav majhna država, močna 
zaradi socialistične samoupravne demokracije, naše morale, 
naše enotnosti. Več kot lahko daje Jugoslavija materialno 
svetu, daje svetu moralno in politično - kot vest človeštva, z 
neomajno vero v sile miru in s perspektivo, ki vodi iz sveta 
političnega, gospodarskega in kulturnega podrejanja v svet 
sodelovanja, razumevanja, enakopravnosti in spoštovanja. 
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Preveč je vsega, kar je opravil, da bi lahko ob tem pretreslji- 
vem trenutku podrobneje opredeljevali celovit in neprecenljiv 
Titov osebni prispevek k razvoju človeške družbe. Nobena 
beseda ne more povedati tega, kar govore dejanja, ki ostajajo 
trajno med nami, ker so trdno vgrajena v temelje sistema 
socialističnega samoupravljanja in ker so postala del našega 
življenja. 

Z globoko žalostjo se zavedamo, da tovariš Tito ne bo več 
prihajal k nam, v Slovenijo, ki jo je poznal od otroških let, v 
kateri se je tako rad mudil že pred narodnoosvobodilnim 
bojem in po osvoboditvi. Povsod, kamor je prišel, je občutij 
vso ljubezen in spoštovanje, ki mu ga izkazuje slovenski 
narod. Mi smo vedeli, da je ves z nami, tako kot je bil z vsemi 
ljudmi vseh narodov in narodnosti Jugoslavije. Ne bo ga, da bi 
se veselil naših novih delovnih zmag, ne bo ga, da bi snoval 
nove zamisli, ki jih je vedno izpovedoval z jasno in vsakomur 
razumljivo besedo. Vendar iz tega občutja raste dragoceno 
spoznanje: 

Ni bilo srečanja s Titom, ki se nam ne bi vtisnilo v spomin za 
vse čase. Ni koščka naše dežele, kjer napredek ne bi pričal o 
veličini naše revolucije in o Titu kot mogočni, neutrudljivi sili 
te revolucije. Povsod po tej slovenski domovini bo ostal večen 
spomin nanj. 

Bolečina, ki nas prežema ob izgubi največjega človeka naše 
revolucije, je neizrekljiva. Toda Tito nam zapušča z vsem 
svojim življenjem in delom revolucionarno sporočilo, ki je 
tako zavezujoče, da je sleherniku med nami jasno, kako bomo 
šli naprej po poti socialistične, samoupravne, neuvrščene in 
neodvisne Titove Jugoslavije. Zato se ob težkem slovesu 
ponovno zavezujemo: nikdar ne bomo skrenili s Titove poti. 

Titovo življenje se je končalo, ostaja socialistična, samou- 
pravna, neuvrščena Titova Jugoslavija, ostajajo ljudje, ki so 
trdno in enotno odločeni braniti, kar so si prav tako enotno 
priborili in ustvarili. 

Hvala in slava velikemu človeku, komunistu, strategu, revo- 
lucionarju, humanistu in državniku, slava heroju Titu!« 

< 

poročevalec 



Titovo delo in vizionarska misel vtkana v 

najpomembnejše sklepe Skupščine 

socialistične Jugoslavije 

- Govori, ekspozeji in nastopi predsednika Tita v Skupščini socialistične Jugoslavije 
so najbolj verodostojna pričevanja o celotnem razvoju naše države 

- Na Titovo pobudo so največje pridobitve naše revolucije temeljna podlaga naše 
zakonodaje, kar je ustvarilo možnost za nadaljnji revolucionarni razvoj in 
socialistično preobrazbo naše države 

- Ob tem, da je neprestano bdel nad družbenoekonomskim in političnim razvojem 
naše države, je predsednik Tito posebno pozornost namenjal razvoju 
delegatskega sistema 

Najsvetlejši, prelomni datu- 
mi v zgodovini, v ustvarjanju in 
razvoju naše družbene skup- 
nosti - socialistične samo- 
upravne, neodvisne in neuvr- 
ščene Jugoslavije, v kateri žive 
pobrateni narodi in narodno- 
sti, so nerazdružljivo povezani 
z osebnostjo predsednika re- 
publike Josipa Broza Tita. 

Bil je in ostane vzor celotne- 
ga prizadevanja pri graditvi av- 
tentičnega družbenoekonom: 
skega in političnega sistema, 
zasnovanega na oblasti delav- 
skega razreda, na družbeni 
lastnini sredstev za proizvod- 
njo in na najširšem vključeva- 
nju delovnih ljudi in občanov v 
vse procese razvoja države in 
ustvarjanje lastne srečnejše 
prihodnosti. 

Govori, ekspozeji in nastopi 
predsednika Tita v Skupščini 
socialistične Jugoslavije so 
najbolj verodostojna pričeva- 
nja o celotnem razvoju naše 
družbene skupnosti. Predstav- 
ljajo zgodovinske dokumente, 
ki imajo neprecenljiv in dale- 
kosežen pomen, v katerih sta 
najbolj popolno izražena misel 
in značaj naše socialistične sa- 
moupravne skupnosti in vse 
etape njenega revolucionarne- 
ga razvoja, od I. in II. zasedanja 

AVNOJ, ko so bili postavljeni 
temelji nove Jugoslavije, do 
današnjih dni. 

V vsem povojnem obdobju 
je predsednik Tito vso svojo 
aktivnost in vse svoje ustvar- 
jalne možnosti posvetil gradi- 
tvi socializma. Pri tem ga je 
vodila zgodovinska neizogib- 
nost, da mora naša družbena 
skupnost graditi in razvijati 
svojo pot socialističnega sa- 
moupravnega in demokratič- 
nega razvoja na temeljih mark- 
sizma-leninizma, upoštevajoč 
tudi izkušnje revolucionarnih 
gibanj drugih držav in naro- 
dov. 

Takšna usmeritev Josipa 
Broza Tita kot predsednika 
vlade, vrhovnega komandanta 
oboroženih sil in predsednika 
republike je ustvarila najširše 
pogoje za plodno in ustvarjal- 
no delo in aktivnost vseh na- 
prednih sil naše družbe, delov- 
nih ljudi in občanov Jugosla- 
vije. 

Več kot tri desetletja so bile 
s Titovim delom in vizionarsko 
mislijo, njegovim pogumnim 
opažanjem in snovanjem per- 
spektiv graditve lepše in sreč- 
nejše bodočnosti naših naro- 
dov in narodnosti, prežete vse 
najpomembnejše odločitve 

Skupščine socialistične Jugo- 
slavije, na podlagi katerih je 
bila izgrajevana in ustvarjena 
najširša demokratična podla- 
ga za usklajevanje skupnih ak- 
cij in interesov, združevanje 
dela in sredstev v okviru dele- 
gatskega sistema in sociali- 
stičnih proizvodnih odnosov, v 
katerih delavci obvladujejo vse 
procese družbene reproduk- 
cije 

TOVARNE DELAVCEM 

Besede in misel predsednika 
Tita, največje osebnosti v zgo- 
dovini naših narodov, revolu- 
cionarja in izjemnega državni- 
ka, graditelja nove Jugoslavije,, 
so vtkane v najpomembnejše 
sklepe Ustavodajne skupščine, 
Ljudske in Zvezne skupščine 
in delegatske Skupščine SFRJ. 
Na njegovo pobudo so največ- 
je pridobitve naše revolucije 
vgrajene v temelje naše zako- 
nodaje, kar ustvarja možnost 
za nadaljnji revolucionarni ra- 

zvoj in preobrazbo naše dr- 
žave. 

V koreniti družbeni preobra- 
zbi, ki se je začela že v naro- 
dnoosvobodilni vojni, pred- 
stavlja odločilni trenutek po- 
družbljanja sredstev za proiz- 
vodnjo - sprejetje Zakona o 
upravljanju z državnimi gospo- 
darskimi podjetji in višjim go- 
spodarskim združevanjem po 
delovnih kolektivih. To je bil 
obenem tudi zgodovinski 
sklep o uvajanju samouprav- 
ljanja, na katerem so zasnova- 
ni družbenoekonomski odnosi 
in politični sistem naše druž- 
bene skupnosti. 

S sprejetjem tega zakonske- 
ga dokumenta na pobudo 
predsednika Tita, si je delavec 
pridobil neodtujljivo pravico, 
da upravlja z družbenimi sred- 
stvi za proizvodnjo in da raz- 
polaga s sadovi svojega dela. 
Na ta način je bil uresničeh 
davni sen delavskega razreda 
o prevladujoči vlogi v vseh 
družbenih tokovih. Sprejetje 

r 
»ocososcoscocoscaeecooscoogosoooo 

TRI DESETLETJA USTVARJALNE AKTIVNOSTI JOSIPA 
BROZA TITA V SKUPŠČINI JUGOSLAVIJE 
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tega zakona je prav tako omo- 
gočilo graditev novega siste- 
ma socialistične samoupravne 
demokracije, zasnovane na 
prevladujoči vlogi dela in na 
novih produkcijskih odnosih. 
Ko se je neprestano razvijal in 
dograjeval, je ta sistem dobil 
svoj celovit'in popoln izraz v 
Zakonu o združenem delu, ki 
ga je po sprejetju v Skupščini 
SFRJ, predsednik Tito osebno 
podpisal 26. novembra 1976. 

RAZVOJ 
DELEGATSKEGA 
SKUPŠČINSKEGA 
SISTEMA 

Ob neprestanem bdenju nad 

družbenoekonomskim in poli- 
tičnim razvojem naše države je 
predsednik Tito namenjal po- 
sebno pozornost razvoju dele- 
gatskega sistema, kot najpo- 
polnejšemu izrazu oblasti de- 
lavskega razreda in kot obram- 
bi pred vsemi pojavi, ki zavira- 
jo ■ socialistični samoupravni 
razvoj naše države. 

Opredeljujoč se za nadaljnjo 
demokratizacijo naše družbe 
je neprestano poudarjal, da bo 
z razvojem samoupravljanja na 
novih proizvodnih odnosih 
izrasel delegatski skupščinski 
sistem in da se bodo z aktiv- 
nejšo navzočnostjo organizi- 
ranih, subjektivnih družbenih 
sil, na čelu z Zvezo komunistov 

Jugoslavije, razvijale politične 
in družbene institucije, v kate- 
rih bodo delavci in delovni lju- 
dje v celoti sprejemali družbe- 
ne odločitve - od temeljne or- 
ganizacije združenega dela in 
delegacij v njej, do Skupščine 
SFRJ. 

Predsednik Tito je nepresta- 
no poudarjal potrebo enako- 
mernega razvoja vseh republik 
in pokrajin in hitrejšega razvo- 
ja manj razvitih krajev, posebej 
SAP Kosova, kot enega nujnih 
pogojev za uresničevanje ena- 
kopravnosti narodov in naro- 
dnosti, združenih v skupnem 
boju v revoluciji, v povojni gra- 
ditvi države in razvoju samou- 
pravljanja, na načelih bratstva 
in enotnosti. 

Na pobudo predsednika Tita 
so bile leta 1970 opravljene bi- 
stvene ustavne spremembe, 
leta 1974 pa je bila sprejeta 
nova Ustava SFRJ, s katero je 
uzakonjeno vse tisto, kar je ra- 
zvoj naše socialistične samo- 
upravne skupnosti, tako moč- 
no obeležen s Titovimi idejami 
in spodbudami, potrdil v 
praksi. 

V skladu s Titovim vizionar- 
skim pogledom v bodočnost in 
s stalno potrebo po napredku 
samoupravne demokracije, so 
v teku razprave o najnovejših 
ustavnih spremembah v zvezi z 
nadaljnjim pospeševanjem ko- 
lektivnega dela, odločanja in 
odgovornosti. 

Tito v skupščini socialistične Jugoslavije 

- Bogata kronologija sodelovanja, nastopanja, ekspozejev In ustvarjalnih 
prispevkov Josipa Broza Tita v Skupščini Jugoslavije 

Predsednik republike Josip 
Broz Tito je zelo aktivno in ne- 
posredno sodeloval v skup- 
ščinskem delu vse od prvih dni 
nove socialistične Jugoslavije. 
Po njegovih znanih nastopih 
ria Prvem in Drugem zaseda- 
nju Antifašističnega sveta na- 
rodne osvoboditve Jugoslavije 
(v Bihaću leta 1942 in v Jajcu 
leta 1943), se je ta aktivnost 
nadaljevala prek Tretjega za- 
sedanja AVNOJ (v Beogradu 
od 7. do 20. avgusta 1945), Za- 
časne ljudske skupščine, Usta- 
vodajne skupščine in Ljudske 
skupščine do vseh skupščin v 
poznejših mandatih. Posebej 
zavzeta je bila dejavnost v 
prvih letih obnove, graditve in 
ustvarjanja socialistične skup- 
nosti na novih temeljih, ko je 
bil Josip Broz Tito na čelu prve 
demokratične jugoslovanske 
vlade. 

Iz te bogate kronologije na- 
stopanja tovariša Tita v Skup- 
ščini beležimo med drugim: 

- Ekspoze na Tretjem zase- 
danju AVNOJ (8. avgusta 
1945); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o ratifikaciji Ustanovne 
listine Združenih narodov in 
Statuta Mednarodnega sodi- 
šča (24. avgusta 1945); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o organizaciji in pristoj- 
nosti vojaških sodišč v Jugo- 
slovanski armadi (24. avgusta 
1945); 
- Predlog o razpisu volitev v 

Ustavodajno skupščino (31. 
avgusta 1945); 

- Obrazložitev Predloga za- 

kona o demobilizaciji najmlaj- 
ših letnikov in drugega dela 
starejših letnikov obveznikov, 
hranilcev in vseh žensk Jugo- 
slovanske armade in mornari- 
ce (26. oktobra 1945); 

- Odstop Začasne vlade, z 
obrazložitvijo (1. decembra 
1945) in odstop vlade FLRJ 
(31. januarja 1946); 

- Predlog sestave vlade 
FLRJ in ekspoze o politiki vla- 
de FLRJ (1. februarja 1946); 

- Zahvalne besede ob ime- 
novanju za vrhovnega koman- 
danta Jugoslovanske armade 
(2. februarja 1946); 

- Ekspoze o zunanji politiki 
vlade FLRJ (1. aprila 1946); 

- Obrazložitev Osnutka 
splošnega zakona o ljudskih 
odborih (18. maja 1946); 

- Obrazložitev Projekta za- 
kona o vojaških vojnih invali- 
dih (22. maja 1946); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o »Partizanski spomenici 
1941« (22. maja 1946); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o splošni pomilostitvi 
krivcev po uredbah o odkupu 
kmetijskih proizvodov (16. juli- 
ja 1946); 

- Obrazložitev Osnutka za- 
kona o služenju v Jugoslovan- 
ski armadi (17. julija 1946); 

- Obrazložitev Predloga te- 
meljnega zakona o državnih 
uslužbencih (18. julija 1946); 

- Ekspoze o zunanji politiki 
vlade FLRJ (31. marca 1947); 

- Govor k Predlogu zakona 
o petletnem planu razvoja na- 
rodnega gospodarstva FLRJ v 

letih 1947-1951 (26. aprila 
1947); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o vojaških sodiščih (25. 
in 26. novembra 1947); 

- Zahvalne besede po odli- 
kovanju z Redom svobode (29. 
novembra 1947); 
- Predlog z obrazložitvijo za 

rekonstrukcijo vlade FLRJ (8. 
januarja 1948); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o vojaških disciplinskih 
sodiščih (27. aprila 1948); 

- Predlog za rekonstrukcijo 
vlade FLRJ 1 obrazložitvijo (31. 
avgusta 1948); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o častnih nazivih delav- 
cev (28. novembra 1948); 
- Obrazložitev Predloga za- 

kona o vojaških kaznivih deja- 
njih (28. novembra 1948); 

- Govor ob obravnavi Pred- 
loga vsedržavnega proračuna 
za leto 1949 (27. decembra 
1948); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o vojaški obvez- 
nosti državljanov FLRJ (30. de- 
cembra 1948); 

- Predlog za organizacijo 
oblasti kot administrativno te- 
ritorialnih enot in začasnih 
ljudskih odborov na območjih 
LR Srbije, LR Hrvaške, LR Slo- 
venije, LR Makedonije in LR 

Bosne in Hercegovine (24. 
marca 1949); 

- Obrazložitev Predloga za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Splošnega zakona o 
ljudskih odborih (28. maja 
1949); 

- Predlogi za reorganizacijo 
ministrstev in drugih organov 
vlade FLRJ, ki vodijo gospo- 
darstvo in za razrešitev ter 
imenovanje ministrov v vladi 
FLRJ (7. februarja 1950); 
- Predlogi za reorganizacijo 

vlade FLRJ (11. aprila 1950) in 
za sestav vlade FLRJ (27. apri- 
la 1950); 

- Ekspoze o povojnem ra- 
zvoju države na notranjem in 
zunanjem političnem področ- 
ju, o delu zvezne vlade in pri- 
hodnjih nalogah (27. aprila 
1950); 

- Zahvalne besede po odli- 
kovanju z Redom junaka so- 
cialističnega dela (27. aprila 
1950); 

- Predlog za reorganizacijo 
ministrstev, komitejev, svetov 
in komisij pri vladi FLRJ (24. 
maja 1950 in 12. junija 1950); 

- Ekspoze o Predlogu te- 
meljnega zakona o upravljanju 
z državnimi gospodarskimi po- 
djetji in višjimi gospodarskimi 
združenji po delovnih kolekti- 
vih (26. junija 1950); 

- Ekspoze o vojaškem pro- 

aooecooccocososccop ; 
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računu za leto 1951 (28. de- 
cembra 1950); 

- Govor med obravnavo 
Predloga Družbenega plana in 
predloga zveznega proračuna 
za leto 1952 (31. marca 1952); 

- Zaprisega in zahvalne be- 
sede ob izvolitvi za predsedni- 
ka Republike (14. januarja 
1953); 

- Poročilo o delu Zveznega 
izvršnega sveta za leto 1953 
(29. januarja 1954); 

- Svečana izjava in zahval- 
ne besede ob izvolitvi za pred- 
sednika Republike (30. januar- 
ja 1954); 

- Ekspoze o zunanji politiki 
Jugoslavije (25. oktobra 1954); 

- Ekspoze o zunanji politiki 
Jugoslavije (7. marca 1955); 

- Govor na pogrebu pred- 
sednika Zvezne ljudske skup- 
ščine Moše Pijadeja (18. marca 
1957); 

- Ekspoze o delu Zveznega 
izvršnega sveta od 1954 do 
1957 (19. aprila 1958); 

- Slovesna izjava in zahval- 
ne besede ob izvolitvi za pred- 
sednika Republike in zahvalne 
besede ob izvolitvi Zveznega 
izvršnega sveta (19. aprila 
1958); 

- Ekspoze o Predlogu Druž- 
benega plana gospodarskega 
razvoja Jugoslavije v letih 
1961-1965 (26. decembra 

-1960); 
- Govor na seji Ustavne ko- 

misije (10. januarja 1962); 
- Uvodna beseda v razpravi, 

o temeljnih izhodiščih Predo- 
snutka ustave Federativne So- 
cialistične Republike Jugosla- 
vije (20. septembra 1962); 

- Zaključni govor v razpravi 
o Predosnutku ustave SFRJ 
(21. septembra 1962); 

- Slovesna izjava in zahval- 
ne besede ob izvolitvi za pred- 

S skupščinskega govorniškega odra se na slovesni seji Centralnega komiteja ZKJ, 24. maja 
1977 predsednik Tito zahvaljuje za tretji red narodnega heroja. 

sednika Republike (30. junija 
1963); 

- Govor o družbeni in go- 
spodarski graditvi Jugoslavije 
in o njeni zunanji politiki (30. 
junija 1963); 

- Slovesna izjava in zahval- 
ne besede ob izvolitvi za pred- 
sednika Republike (17. maja 
1967); 

- Govor o mednarodnih 
problemih in notranji politiki 
(17. maja 1967); 

- Ekspoze o obisku držav 
Afrike in o aktualnih mednaro- 
dnih problemih (31. marca 
1970); 
- Ekspoze o zunanji politiki 

Jugoslavije (18. novembra 
1970); 

- Govor o ustavnih spre- 

membah (18. novembra 1970); 
- Predlog za spremembo 

Ustave (14. decembra 1970); 
- Govor ob smrti Milentije 

Popoviča (10. maja 1971); 
- Slovesna izjava ob izvoli- 

tvi za predsednika Republike 
(29. julija 1971); 

- Govor ob izvolitvi najvišjih 
organov Federacije in sprejet- 
ju ustavnih amandmajev (29. 
julija 1971); 

- Ekspoze o zunanjepolitič- 
ni dejavnosti Jugoslavije v letu 
1971 (16. decembra 1971); 

- Zahvalne besede ob po- 
delitvi Reda narodnega heroja 
(24. maja 1972); 

- Govor na svečani seji v 
Jajcu ob tridesetletnici Druge- 
ga zasedanja AVNOJ (29. no- 
vembra 1973); 

- Slovesna izjava in zahval- 
ne besede ob izvolitvi za pred- 
sednika SFRJ brez omejitve 
trajanja mandata (16. maja 
1974); 

- Govor k Poročilu Pred- 
sedstva SFRJ o notranjem po- 
ložaju in zunanji politiki države 
(26. novembra 1976); 

- Zahvalne besede ob tretji 
podelitvi Reda narodnega he- 
roja (24. maja 1977). 

- Uvodna beseda v zvezi s 
Poročilom Predsedstva SFRJ 
o nekaterih vprašanjih družbe- 
noekonomskega razvoja, sta- 
nju in problemih v ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti, varstvu ustavnega reda in 
o zunanji politiki ter mednaro- 
dnem položaju Jugoslavije (15. 
maja 1979). 

Geslo »Tovarne delavcem, zemljo 

kmetom« ima globok vsebinski pomen 

- Zakon o dajanju delovnim kolektivom tovarn in podjetij v upravljanje je logična 
posledica razvoja socialistične graditve naše države 

V svojem ekspozeju o Pred- 
logu temeljnega zakona o 
upravljanju z gospodarskimi 
državnimi podjetji in višjim go- 
spodarskim združevanjem po 
delovnih kolektivih, ki je bil 
predložen Ljudski skupščini 
Jugoslavije 26. junija 1950 je 
predsednik republike Josip 
Broz Tito med drugim dejal: 

»Sprejetje tega zakona bo 
najpomembnejše zgodovinsko 
dejanje Ljudske skupščine po 
sprejetju Zakona o nacionali- 

zaciji sredstev za proizvodnjo. 
S prevzemom sredstev za pro- 
izvodnjo v državne roke še ni 
bilo uresničeno akcijsko geslo 
delavskega gibanja »Tovarne 
delavcem«, saj geslo »Tovarne 
delavcem, zemljo kmetom« ni 
neko splošno propagandno 
geslo, ampak ima globok vse- 
binski smisel. Vsebuje ves pro- 
gram socialističnih odnosov v 
proizvodnji na podlagi družbe- 
ne lastnine, pravic in dolžnosti 
delovnih ljudi in se glede na to 

lahko in mora uresničiti v 
praksi, če mislimo zares zgra- 
diti socializem. 

Ta naš zakon o dajanju in 
upravljanju delovnim kolekti- 
vom tovarn, podjetij itd. je lo- 
gična posledica razvoja socia- 
listične graditve naše države. 
To je dosledno nadaljevanje 

vrste ukrepov, ki jih naša ljud- 
ska oblast izvaja na svoji neo- 
majni poti v socializem. Pogoji 
za to so deloma že zreli. Naši 
delovni kolektivi vsak dan ka- 
žejo svojo zrelost, svojo visoko 
zavest, ki jo kažejo s svojimi 
herojskimi prizadevanji za ure- 
sničitev planskih nalog.« 

»oeoecooecceoocosoeosoosocecccoc^ 
UPRAVLJANJE DELOVNIH KOLEKTIVOV S TOVARNAMI 

soogcceooocosoooocosoa 
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Vedno sem in bom samo zvesto služil 

svojemu ljudstvu  

- Na zasedanju Ljudske skupščine FLRJ 14. januarja 1953 je bil Josip Broz Tito 
izvoljen za prvega predsednika republike 

Potem ko je zaprisegel kot 
prvi izvoljeni predsednik repu- 
blike, je na zasedanju Ljudske 
skupščine FLRJ 14. januarja 
1953 Josip Broz Tito med dru- 
gim dejal: 

»Predvsem bi se rad zahvalil 
za veliko zaupanje in čast, ki 
mi jo je izkazalo najvišje ljud- 
sko predstavništvo z izvolitvijo 
za prvega predsednika Fede- 
rativne Ljudske Republike Ju- 
goslavije. 

Rad bi vas prepričal, da bom 
tudi na tej visoki, najodgovor- 
nejši in težki dolžnosti vložil 
vse svoje napore pri opravlja- 
nju dolžnosti, tako kot to za- 

htevajo koristi ljudstva naše 
socialistične države, ker sem 
in bom samo zvesto služil svo- 
jemu ljudstvu. 

Z današnjo zgodovinsko li- 
stino Ljudske skupščine FLRJ, 
to je s sprejetjem Ustavnega 
zakona o organizaciji in zna- 
čaju najvišjih organov oblasti, 
tako zveznih kot republiških, je 
končana še ena etapa v razvo- 
ju naše socialistične demokra- 
cije v upravljanju. Že ta etapa 
pa je označila stabilizacijo in 
nadaljevanje organov ljudske 
oblasti, od najvišjih do najniž- 
jih, za daljše obdobje. To ob- 
dobje bo pogojeno s hitrostjo 

nadaljnjega razvoja sociali- 
zma, v prvi vrsti pa z razvojem 
proizvajalnih sil in s hitrostjo 
odmiranja državnih funkcij. 

Razumljivo je, da to ne bo 
kratko obdobje. Toda v našem 
socialističnem razvoju nam je 
jasno začrtana njegova priho- 
dnost. Medtem ko je z decen- 
tralizacijo upravljanja v admi- 
nistraciji in gospodarstvu do- 

bila oblast že bolj značaj re- 
snične socialistične demokra- 
cije, ker se je ne samo približa- 
la, ampak je bolj pristopna Iju- 
skim množicam, se je prav ta- 
ko tudi najvišja izvršna oblast 
še bolj približala ljudstvu prek 
najvišjih predstavništev, ljud- 
skih skupščin in zdaj neposre- 
dno pod nadzorom teh skup- 
ščin opravlja svoje funkcije.« 

seosof 

| ZAHVALNA BESEDA JOSIPA BROZA TITA OB IZVOLITVI | 
8 ZA PRVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE S 

CCCCOCOK sco&so&seoc >&scosccc< 

Odločilen vpliv republik in pokrajin pri 

uresničevanju pravic in dolžnosti 

federacije 

- Federacija je zgrajena kot funkcija državnosti in suverenosti vsake republike in 
avtonomne pokrajine 

Ko je obrazlagal predlog 
zvezni skupščini za spremem- 
bo določb Ustave SFRJ 14. de- 
cembra 1970, je predsednik re- 
publike Josip Broz Tito med 
drugim poudaril, da pri predla- 
ganju ustavnih sprememb, v 
Skladu z doseženimi uspehi v 
družbenoekonomskem in poli- 
tičnem razvoju, izhajamo iz 
naslednjih načelnih stališč in 
potreb: 

- da se bolj dosledno uresni- 
čujejo enakopravnost narodov 
in narodnosti ter samostojnost 
socialističnih republik oziroma 
avtonomnih pokrajin in njiho- 

va večja odgovornost za lastni 
ekonomski in družbeni razvoj, 
kakor tudi za delovanje federa- 
cije; 

- da se bolj popolno zagoto- 
vijo pogoji in odnosi, v katerih 
bodo delovni ljudje in organi- 
zacije združenega dela samo- 
stojno odločali o razvoju mate- 
rialne osnove svojega dela in 
razpolagali s sredstvi, ki 
ustvarjajo in neposredno vpli- 
vajo na razvoj družbenopoli- 
tičnih in drugih samoupravnih 
skupnosti in na tej podlagi po- 
stali nosilci samoupravne inte- 
gracije v gospodarstvu in na 

drugih področjih družbenega 
življenja; 

- da se federacija kot skup- 
nost enakopravnih narodov in 
narodnosti ter samoupravna 
skupnost delovnih ljudi in ob- 
čanov naprej izpolnjuje v funk- 
ciji državnosti in suverenosti 
vsake republike in avtonomne 
pokrajine ter uresničuje samo 
tiste pravice in dolžnosti, ki so 
bile zaradi skupnega interesa 

narodov, narodnosti, delovnih 
ljudi in občanov in republik z 
Ustavo SFRJ prenešene nanje. 
Te pravice in dolžnosti uresni- 
čuje federacija prek samostoj- 
nega in odgovornega sistema 
organov in organizacij, pri če- 
mer je treba zagotoviti odloču- 
joč vpliv republik in pokrajin 
pri uresničevanju teh pravic in 
dolžnosti, s tem pa tudi njiho- 
vo odgovornost za politiko fe- 
deracije. 

PREDSEDNIK TITO O FEDERACIJI KOT SKUPNOSTI 
ENAKOPRAVNIH NARODOV IN NARODNOSTI 

J 

Budno varovati pridobitve, ki smo jih 

izbojevali v preteklosti 

- Na skupni seji Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 16. 
maja 1974 je bil Josip Broz Tito izvoljen za predsednika republike brez omejitve 
trajanja mandata 

Po volitvah za prvega pred- 
sednika republike (14. januarja 
1953) je bil Josip Broz Tito v 

Skupščini Jugoslavije izvoljen 
za predsednika republike še v 
naslednjih mandatih: 30. ja- 

nuarja 1954 (na prvi skupni seji 
zborov Zvezne ljudske skup- 
ščine v novem mandatu), nato 

19. aprila 1958, 30. junija 1963, 
17. maja 1967, 29. julija 1971 in 
16. maja 1974, ko je bil izvoljen 
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S SLOVESNA IZJAVA IN ZAHVALNA BESEDA OB 
0 IZVOLITVI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BREZ 
S OMEJITVE TRAJANJA MANDATA 
b iViOCOOOSCCOOOOCOOOOOOCOOOSOOOOSOCOOCOSOOa 

v skladu z določbami nove 
Ustave SFRJ brez omejitve tra- 
janja mandata. Ko je dal slove- 
sno izjavo, je Josip Broz Tito 
16. maja 1974 na skupni seji 
Zveznega zbora in Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v zahvalni besedi med 
drugim dejal: 

»Veliko zaupanje, ki ste mi 
ga izkazali s tem, da ste me 
izvolili za predsednika Sociali- 
stične Federativne Republike 

Jugoslavije brez omejitve tra- 
janja mandata, je za mene veli- 
ka čast, obenem pa velika ob- 
veznost. Rad bi vas prepričal, 
visoke predstavnike vseh na- 
rodov in narodnosti Jugoslavi- 
je, da mi bo vedno, ne samo 
želja, ampak tudi dolžnost, da 
si prizadevam in upravičim iz- 
kazano zaupanje s tem, da 
bom opravljal obveznosti, ki so 
mi bile zaupane z našo Ustavo 
in našimi zakoni... 

V zadnjih nekaj letih, pose- 

bej pa v zadnjih dveh letih, 
smo z velikim prizadevanjem 
in z veliko podporo širokih 
ljudskih množic, v prvi vrsti de- 
lavskega razreda, z uspehom 
opravili veliko delo, ki je bilo 
potrebno, da se je danes lahko 
sestala nova Skupščina... 

Naloga Predsedstva in mene 
osebno skupaj s Predsed- 
stvom je v prvi vrsti, da varuje- 
mo bratstvo in enotnost naših 
narodov in narodnosti Jugo- 
slavije. In ne samo da varuje- 
mo to enotnost, ampak da jo 
še naprej utrjujemo, da si pri- 
zadevamo za krepitev kohezije 
naših narodov, naše skupnosti 
od vrha navzdol, od najvišjega 
voditelja do preprostega obča- 
na. Moramo, čeprav nismo 

operativno telo v polnem po- 
menu besede, budno varovati 
pridobitve, ki smo jih izbojevali 
v preteklosti na bojnem polju 
in pozneje v socialistični gra- 
ditvi ... 

V naši državi moramo zelo 
dobro paziti, da se ne razžali 
niti osebnost človeka, niti 
družba kot celota. Paziti bomo 
morali, da se ponovno ne poja- 
vijo razne težnje nacionalizma, 
v katerikoli republiki ali pokra- 
jini. To je naša naloga. To mo- 
ramo preprečevati. Razumljivo 
je, da je to dolžnost tudi drugih 
organov, mi pa moramo dajati 
pobudo, biti koordinatorji in 
paziti na to,saj smo mi v glav- 
nem odgovorni za vse, kar se 
dogaja v naši državi.« 

Delegatski sistem doživlja popolno 

afirmacijo 

Za delegate in delegacije je vse manj sprejemljivo, da je njihova vloga 
zmanjšana le na to, da se izrečejo o predlaganih skleph 

Ob obravnavi in sprejetju 
Poročila Predsedstva SFRJ o 
nekaterih vprašanjih družbe- 
noekonomskega razvoja, sta- 
nju in problemih v ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti, varstvu ustavnega reda in 
zunanji politiki ter mednaro- 
dnem položaju Jugoslavije, je 
na skupni seji Zveznega zbora 
in Zbora republik in pokrajin 
15. maja 1979 spregovoril de- 
legatom tudi predsednik repu- 
blika Josip Broz Tito. To je bil 
tudi zadnji govor tovariša Tita 
v Skupščini SFRJ. 

Predsednik Tito je ob tej pri- 
ložnosti med drugim dejal: 

»Poročilo govori tudi o poja- 
vih, ki ovirajo hitrejšo afirmaci- 
jo političnega sistema in dele- 
gatskega odločanja. Ena 
izmed poglavitnih slabosti je v 
tem, da ni čutiti dovolj vpliva 
delegatske baze, kar pušča šir- 
ši prostor za delovanje tehno- 
birokratskih sil. V delovanju 
delegatskega sistema in ure- 
sničevanju delegatskih od- 
nosov se kaže počasnost in 
nedoslednost, kažejo se po-, 
manjkljivosti in slabosti, ki 
spremljajo proces odločanja 
od krajevne skupnosti do fede- 
racije. Toda ko govorimo o 
tem, moramo imeti pred očmi 
tehtnost in zapletenost nalog 
pri takšni preobrazbi. Prehod 
od političnega odločanja v 
imenu delovnih ljudi in obča- 
nov k političnemu odločanju 
občanov in delovnih ljudi sa- 
mih je proces, ki se - ne glede 
na spremembe v sistemu - ne- 

Predsednik Josip Broz Tito podpisuje Zakon o združenem delu 26. novembra 1976 

nehno spopada s premalo ra- 
zvito zavestjo, starimi navada- 
mi in prakso, ponekod pa tudi 
z zavestnimi odpori. 

Zato lahko mirno rečemo, da 
smo v tem kratkem času ustva- 
rili velike rezultate in da dele- 
gatski sistem doživlja čedalje 
popolnejšo afirmacijo. Pri veli- 
ki večini delovnih ljudi in ob- 
čanov je nastal prelom v poj- 

movanju o samem procesu po- 
litičnega odločanja. Članom 
delegacij in delegatom gre ve- 
dno manj v račun, da se njiho- 

va vloga omejuje na izrekanje 
o predlaganih sklepih. Svoje 
obveznosti sprejemajo vedno 
bolj odgovorno in vedno bolj 

(poBooooosoceooooooccooecooeoeccososoaoo 

b ZADNJI GOVOR PREDSEDNIKA TITA V SKUPŠČINI J 
X SFRJ { 
SOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOBOOOOOCOOOOOOSOOOOS 
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se poglabljajo v možne druž- 
bene posledice konkretnih od- 
ločitev in stališč. To zavest in 
takšno politično razpoloženje 
je treba še naprej spodbujati. 
Pri tem ima odločilen pomen 

vloga družbenopolitičnih or- 
ganizacij.« 

Ko je govoril o praksi spora- 
zumevanja in dogovarjanja je 
tovariš Tito dejal: »Odločno 
moramo odpraviti vse ovire v 

delovanju našega samouprav- 
nega sistema. Poglavitno me- 
rilo njegove učinkovitosti pa 
mora biti, kako uspešno zago- 
tavlja skladen in hiter razvoj 
družbe in kako ureja probleme 

delovnih ljudi in občanov. Pro- 
blemov ne rešujemo s posplo- 
šenim in abstraktnim obravna- 
vanjem. Nujno potrebno učin- 
kovitost najbolj zmanjšuje ver- 
balizem.« 

Zgradili smo federativni sistem, ki je po 

svoji načelni doslednosti izjemen v svetu 

- Novi samoupravni odnosi med ljudmi in popolna enakopravnost narodov in 
narodnosti sta jamstvo enotnosti in trdnosti Jugoslavije 

- Temelj delegatskega sistema je samoupravno organiziran delovni človek, 
proizvajalec in občan 

- Uresničevanje ustavnih načel je ena najpomembnejših nalog Zveze komunistov 
« 

- Novi odnosi v federaciji pomenijo nadaljnje razvijanje in bogatenje 
enakopravnosti med narodi in narodnostmi, republikami in pokrajinama 

V referatu na X. Kongresu 
Zveze komunistov Jugoslavije 
je predsednik ZKJ Josip Broz 
Tito največji del svojega govo- 
ra namenil pomenu sprejetja 
nove Ustave SFRJ oziroma 
najkorenitejšim spremembam 
v političnem sistemu in pose- 
bej pomenu delegatskega si- 
stema. Predsednik Tito je med 
drugim dejal: 

»S sprejetjem nove Ustave, 
katere poglavitni smisel je za- 
gotovitev odločilne vloge de- 
lavskega razreda in združene- 
ga dela v vseh družbenih zade- 
vah, stopamo v novo obdobje 
našega boja za socializem. Bi- 
stvo in poglavitni cilj tega boja 
je, da se oblast v imenu delav- 
skega razreda spremeni v 
oblast samega razreda in vseh 
delovnih ljudi, da delavci v 
združenem delu neposredno 
odločajo o sredstvih, pogojih 
in sadovih svojega dela in 
družbenem življenju sploh ... 

Uspešno smo razvijali nove 
socialistične odnose. Od uved- 
be prvih delavskih svetov leta 
1950 se je samoupravljanje 
razširjalo tudi na vsa druga po- 
dročja družbenega življenja. 
Organi samoupravljanja so po- 
stopoma, sicer ob raznih od- 
porih, stalno dobivali vedno 
večje pravice in odgovornosti. 
Krepila sta se materialna pod- 
laga samoupravljanja in vpliv 
delovnih ljudi na odločanje o 
družbenih zadevah. V vsaki 
etapi našega razvoja ter v skla- 
du s spremembami v družbe- 
nogospodarskih odnosih smo 
razvijali in bogatili enakoprav- 

nost med narodi in narodnost- 
mi. Naša nova Ustava vse to 
samo še bolj zagotavlja. Po 
pravici poudarjamo, da so novi 
samoupravni odnosi med ljud- 
mi in popolna enakopravnost 
narodov in narodnosti jamstvo 
enotnosti in trdnosti Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije. 

NOVA ETAPA NAŠE 
REVOLUCIJE 

Z novo Ustavo SFRJ ter z 
ustavami republik in pokrajin 
smo jasno začrtali pota nadalj- 
njega razvoja socialističnih sa- 
moupravnih odnosov in posta- 
vili močne pregrade prodorom 
teženj in pojavov, ki nasprotu- 
jejo koristim delavskega razre- 
da in njegovemu zgodovinske- 
mu poslanstvu. Delavski ra- 
zred jih je zato sprejel kot veli- 
ko revolucionarno spremem- 
bo, ki označuje začetek nove- 
ga obdobja naše revolucije, 
kot močno orožje v vseh bit- 
kah, ki jih bo tudi v prihodnje 
bil za materialni in družbeni 
napredek, za boljše in srečnej- 
še življenje našega človeka. 

Uresničevanje načel in dolo- 
čil novih ustav je naloga, ki se 
je moramo lotevati kar najbolj 
odgovorno. Za to pa se mora- 
mo tudi idejnopolitično in or- 
ganizacijsko dobro usposobiti. 
Kot avantgarda delavskega ra- 
zreda, kot njegova vodilna 
idejna in politična sila imajo 
komunisti v tem še posebno 
odgovornost... 

Tak družbenogospodarski 

položaj delavca je temelj celot- 
nega sistema socialističnih sa- 
moupravnih odnosov, ki smo 
jih zapisali v novi Ustavi. Kakr- 
šenkoli odnos v družbenogo- 
spodarskem in političnem si- 
stemu, ki bi omogočal mono- 
pol kogarkoli nad pogoji in re- 
zultati dela in nasilno odvze- 
mal delavcem pravico, da 
upravljajo s temi pogoji in re- 
zultati, je nezdružljiv z našim 
sistemom. Zato se moramo 
brezkompromisno postavljati 
po robu vsem poskusom in 
težnjam, ki hočejo zanikati ta 
temeljni odnos našega sociali- 
stičnega samoupravnega si- 
stema . . 

Največja sprememba v poli- 
tičnem sistemu je vsekakor 
uvedba delegatskega načela 
na vseh področjih družbenega 
odločanja. To je nova oblika 
neposredne udeležbe delav- 
skega razreda in delovnih ljudi 
v upravljanju družbenih zadev 
- nova oblika političnega si- 
stema delavskega razreda. 
Skupščinski sistem oblasti do- 
biva najširšo samoupravno 
podlago. Odločno smo pretr- 
gali z vsemi ostanki tako ime- 
novane predstavniške demo- 
kracije, ki ustreza meščanske- 
mu razredu, poleg drugega tu- 
di zato, ker prikriva in zameg- 
ljuje razredno naravo svoje 
oblasti, svoje države. 

GLOBOKA 
DEMOKRATIČNA 
NARAVA 
DELEGATSKEGA 
SISTEMA 

Temelj delegatskega siste- 
ma je delovni človek, proizva- 
jalec in občan, samoupravno 
organiziran v organizacijah 
združenega dela in drugih 
oblikah samoupravnega orga- 
niziranja delovnih ljudi, v kra- 
jevnih in drugih samoupravnih 
skupnostih in družbenopolitič- 
nih organizacijah. V njih de- 
lovni ljudje na samoupravni 
podlagi navezujejo medseboj- 
ne odnose v proizvodnji in de- 
litvi, zadovoljujejo posamezne 
in skupne potrebe, oblikujejo 
skupna stališča o vprašanjih 
socialističnega razvoja na 
podlagi svojih neposrednih in 
dolgoročnih interesov. Obliko- 
vanje delegacij v temeljnih sa- 
moupravnih skupnostih zago- 
tavlja, da delegacije oziroma 
delegati v resnici izražajo živ- 
ljenjske interese okolja, v kate- 
rem delajo in živijo. V tem je 
globoka demokratična narava 
tega sistema... 

Seveda pa ni še tako dobro 
zamišljenega sistema, ki bi že 
sam po sebi lahko uspešno de- 
loval, če ga ljudje ne presajajo 
zavestno v življenje. Razvijanje 

r 
»osocaoooooooseococeooeiecoosoeooeco« 
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velike ustvarjalne sile delovnih 
ljudi v razmerah delegatskega 
sistema bo predvsem odvisno 
od zavzetosti subjektivnih sil. 
Uresničevanje vsakodnevnih 
in dolgoročnih interesov de- 
lavskega razreda, vseh delov- 
nih ljudi in občanov prek dele- 
gatskega sistema bo zahtevalo 
konkretne odgovore in spreje- 
manje stališč v smislu sociali- 
stičnega razvoja. To ne bo vse- 
lej lahko. Potrebno bo prema- 
govati razne težave. Stare na- 
vade, prakticizem, ozkosrčni 
interesi kot težnje, da bi zadr- 
žali dosedanje odnose ter 
ohranili pridobljene položaje 
in privilegije, bodo prve ovire v 
uresničevanju novega sistema. 
Verjetno pa se bodo pojavili še 
novi problemi in protislovja... 

VZAJEMNA 
POGOJENOST 
OSEBNIH IN SKUPNIH 
INTERESOV 

Nobenega dvoma ni, da bo 
aktivno delovanje članov dele- 
gacij in delegatov v upravlja- 
nju in odločanju, ob njihovi 
stalni povezanosti s samou- 
pravno bazo, vse bolj krepilo 
tudi zavest o vzajemni pogoje- 
nosti osebnih in skupnih kori- 
sti, o tem, da je potrebno posa- 
mezne interese usklajevati s 
perspektivo družbenega ra- 
zvoja v celoti. To bo vpl ivalo na 
nadaljnje razvijanje solidarno- 
sti, na socialistično moralo in 
sploh na zavest delovnih ljudi. 

V razvijanju novih samoup- 
ravnih institucionalnih oblik je 
prav tako potrebno imeti stal- 
no pred očmi, da je človek 
smisel in smoter revolucionar- 
nega boja delavskega razreda. 
Boj za človeško med ljudmi, za 
vedno boljše in bolj humane 

odnose, za človeka kot svobo- 
dnega proizvajalca in ustvar- 
jalca - to je končni cilj in smi- 
sel boja delavskega razreda... 
To je bistvo socialističnih sa- 
moupravnih odnosov, za kate- 
rih uresničenje se bojujeta de- 
lavski razred Jugoslavije in 
njegova Zveza komunistov. 

Vse to opozarja na potrebo, 
da se organizirane socialistič- 
ne sile kar najbolj aktivno in z 
vso odgovornostjo zavzemajo 
za dosledno uresničevanje no- 
ve Ustave. To bo še zlasti po- 
membno za učinkovito delo 
delegacij in delegatov, tako v 
samoupravnih skupnostih, ki 
so jih izvolile, kakor tudi v 
skupščinah in organih samou- 
pravljanja, v katerih delujejo. S 
to svojo dejavnostjo bodo or- 
ganizirane socialistične sile 
spodbujale ustvarjalnost in ra- 
zvijale odgovornost delovnih 
ljudi. Vloga družbenopolitič- 
nih organizacij se ne končuje v 
temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah oziroma njihovih de- 
legacijah ... 

Uresničevanje ustavnih na- 
čel je v naslednjem obdobju 
ena izmed najpomembnejših 
nalog Zveze komunistov. Ko 
bodo komunisti neposredno 
sodelovali v vseh organih sa- 
moupravljanja, bodo s svojimi 
pobudami, predlogi in kritiko, 
kakor tudi z mobilizacijo de- 
lovnih ljudi in občanov za kon- 
kretne akcije, idejno in politič- 
no delovali v smeri socialistič- 
nega samoupravnega razvoja 
ter tudi za zatiranje delovanja 
vseh nasprotnikov socializma 
in samoupravljanja... 

Da bi nove skupščine lahko 
uresničevale svojo vlogo, je 
potrebno, da se tudi izvršni dr- 
žavni organi usposobijo in 
boljše organizirajo. Strokoven, 

dobro organiziran in politično 
jasno usmerjen aparat - nje- 
govo delo bodo usmerjale in 
nadzorovale nove skupščine - 
bo sposoben učinkovito delo- 
vati. Posebno odgovornost v 
tem pogledu imajo komunisti v 
državnih organih. 

NOVI ODNOSI V 
FEDERACIJI 

Zgodovinskega pomena je 
vzpostavljanje novih odnosov 
v federaciji, ki pomenijo na- 
daljnje razvijanje in obogatitev 
enakopravnosti med narodi in 
narodnostmi oziroma med re- 
publikami in pokrajinama. To 
je tudi podlaga za nadaljnjo 
krepitev bratstva in enotnosti, 
socialistične solidarnosti, za 
nadaljnje utrjevanje naše več- 
nacionalne skupnosti. Novi 
značaj federacije, kakor je bil 
izražen najprej v ustavnih do- 
polnilih in nato še v novi Usta-, 
vi, izpričuje doslednost Zveze 
komunistov in vseh socialistič- 
nih sil, da tudi odnose med 
narodi in narodnostmi razvija- 
jo na temeljih, na katerih gra- 
dimo ves družbeni sistem... 

Na teh idejnih izhodiščih 
smo najprej z ustavnimi dopol- 
nili in nato še z novo Ustavo 
izoblikovali federativni sistem, 
enkraten v svetu po svoji na- 
čelni doslednosti. Enakoprav- 
nost in solidarnost med narodi 
in narodnostmi temeljita na 
socialističnih samoupravnih 
proizvodnih odnosih. Dejstvo, 
da delavec v združenem delu 
razpolaga s sredstvi in rezulta- 
ti svojega dela, omogoča sle- 
hernemu narodu in narodno- 
sti, da svobodno razpolaga z 
ustvarjenim presežnim delom 
oziroma da odloča o pogojih 
svojega gospodarskega, kul- 
turnega in sploh družbenega 

razvoja. Na tej podlagi je bilo 
dosledno izpeljano načelo, da 
imajo republike in pokrajini 
pravico ter odgovornost, da v 
skladu z enotnim družbenogo- 
spodarskim sistemom, enotni- 
mi osnovami političnega siste- 
ma in skupnimi interesi, ki so 
jih zapisali v Ustavo SFRJ, sa- 
mostojno urejajo svoje notra- 
nje odnose, kakor tudi, da ena- 
kopravno odločajo o skupnih 
zadevah v federaciji... 

Prav takšni odnosi nujno za- 
htevajo razvijanje in krepitev 
solidarnosti med narodi in na- 
rodnostmi, medsebojno pod- 
poro in vzajemno pomoč. To je 
tudi realna podlaga za nadalj- 
nje utrjevanje bratstva in enot- 
nosti. Bratstvo in enotnost, 
skovana v narodnoosvobodilni 
vojni, nikoli nista bila samo 
trenutna politična zahteva. To 
je bil in je trajen, življenjski in- 
teres naših narodov in naro- 
dnosti, pogoj njihove samobit- 
nosti in jamstvo njihovega svo- 
bodnega in vsestranskega ra- 
zvoja v jugoslovanski sociali- 
stični skupnosti. 

Socialistično samoupravlja- 
nje je torej pogoj za uresniče- 
vanje enakopravnosti med na- 
rodi in narodnostmi. Po drugi 
strani pa se v večnarodni 
skupnosti niti samoupravljanje 
ne bi moglo v celoti uresniče- 
vati brez narodne enakoprav- 
nosti. Zato bo stopnja uresni- 
čevanja enakopravnih od- 
nosov v federaciji na novih 
ustavnih temeljih hkrati tudi 
izraz stopnje razvoja samou- 
pravljanja v republikah in po- 
krajinah. Od tod zahteva obli- 
kovanje federacije, kakršno 
smo določili z Ustavo, odločen 
boj za uresničevanje sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov 
v sleherni republiki in pokra- 
jini« * 

Delegatski sistem omogoča, da se pobuda 

milijonov ljudi izrazi kot ustvarjalna 

družbena sila   

- Z delegatskim sistemom so bili ustvarjeni realni pogoji za dokončno odpravo 
odtujenosti človeka od političnega odločanja 

- Uspešno delovanje samoupravnega delegatskega sistema predstavlja tesno in 
stalno povezanost članov delegacij in delegatov z delovnimi ljudmi in občani s 
katerimi vsak dan delajo in živijo 

- Republike in pokrajini, ekonomsko in politično enakopravne, ustvarjajo 
medsebojno sodelovanje, ne samo kot državne skupnosti, ampak tudi kot 
samoupravni subjekti 

- Delegatski samoupravni sistem zagotavlja razvoj socialističnih samoupravnih 
produkcijskih odnosov 
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PREDSEDNIK TITO O POLITIČNEM SISTEMU 
SAMOUPRAVNE DEMOKRACIJE NA XI. KONGRESU ZKJ 

V svoji sklepni besedi na XI. 
kongresu Zveze komunistov 
Jugoslavije je predsednik ZKJ 
Josip Broz Tito, ko je govoril o 
političnem sistemu socialistič- 
ne samoupravne demokracije, 
dal celovito in vsebinsko anali- 
zo delovanja in razvoja samo- 
upravnega delegatskega siste- 
ma in pomena, ki ga ta sistem 
ima za reševanje vseh družbe- 
nih vprašanj. Ta najpopolnejša 
ocena prehojene poti v razvoju 
delegatskega sistema je tudi 
dalekosežna vizija razvijanja 
političnega sistema samo- 
upravne demokracije v kate- 
rem sta družbenoekonomski 
položaj človeka in delegatski 
sistem odločanja v družbenih 
zadevah dve neločljivi zname- 
nji položaja, pravic in svobode 
v naši družbi. 

DELEGATSKI SISTEM 
- PRIMER BREZ 
PRESEDANA 

Predsednik Tito je ob tej pri- 
ložnosti med drugim dejal: 
»Neposredna udeležba delov- 
nih ljudi in občanov pri reševa- 
nju vseh družbenih vprašanj je 
bistvo naše socialistične sa- 
moupravne demokracije. To 
uresničujemo predvsem z de- 
legatskim sistemom, ki omo- 
goča, da se pobuda milijonov 
delovnih ljudi izrazi kot ustvar- 
jalna družbena sila. Širino ne- 
posredne udeležbe delovnih 
ljudi pri odločanju o družbenih 
zadevah prek delegatskega si- 
stema najbolje kaže dejstvo, 
da je bilo na nedavnih volitvah 
za člane delegacij izvoljenih 
skoraj dva milijona in pol ob- 
čanov. Če pa upoštevamo tudi 
člane organov samoupravlja- 
nja v organizacijah združene- 
ga dela in v delovnih skupno- 
stih, lahko rečemo, da je v na- 
šem delegatskem sistemu 
vključenih prek tri milijone de- 
lovnih ljudi, medtem ko so z 
raznimi oblikami osebnega 
izrekanja zajeti vsi delovni lju- 
dje in občani. Tega še ni bilo v 
zgodovini političnih sistemov. 
Nastale so realne možnosti za 
dokončno odpravo odtujeno- 
sti človeka od političnega od- 
ločanja - možnosti, da vsak 
delovni človek zares lahko 
upravlja družbo. Politični si- 
stem samoupravne demokra- 
cije zagotavlja, da se izrazi 
mnoštvo različnih potreb in in- 
teresov - človeka kot posa- 
meznika, njegove ožje skup- 
nosti, družbe v celoti - ki so 
posledica družbene delitve de- 

la, različnih pogojev gospo- 
darjenja in drugih objektivnih 
okoliščin. Obenem ta sistem 
zagotavlja, da se ti samouprav- 
ni interesi demokratično us- 
klajujejo na splošni demokra- 
tični podlagi in da so na naj- 
boljši način vgrajeni v sprejete 
sklepe. Tako se prek delegat- 
skega sistema samoupravno in 
demokratično uresničuje nuj- 
na integracija družbe. 

Položaj človeka v družbe- 
noekonomskih odnosih in de- 
legatskem sistemu tudi bistve- 
no spreminja njegovo družbe- 
no vlogo in zavest. V sociali- 
stični samoupravni demokra- 
ciji postaja delovni človek te- 
meljni dejavnik, ustvarjalec v 
družbi. Ocenjuje svoje mate- 
rialne in druge možnosti in 
sam sebi postavlja realne cilje 
in naloge, ki ustrezajo njego- 
vim potrebam in interesom ter 
materialnemu, kulturnemu in 
celotnemu družbenemu razvo- 
ju. Cilji torej niso motivirani ni- 
ti s profitom, niti z administra- 
tivno-tehnokratskimi »višjimi 
cilji«, ampak resničnimi člove- 
škimi hotenji. Delovni človek 
se zaveda odločilne vloge v 
vseh družbenih zadevah in ce- 
lotnem razvoju družbe. Na tej 
podlagi se uresničujejo in izra- 
žajo resnične svoboščine in 
pravice človeka. 

ŽELIMO, DA DELOVNI 
ČLOVEK ZAGOTAVLJA 
SAM SEBI DELOVNE 
RAZMERE 

Ko gradimo socialistično sa- 
moupravno družbo si ne priza- 
devamo ustvariti nekaj nedo- 
segljivega, nestvarne cilje in 
naloge, ampak želimo, da člo- 
vek sam sebi zagotavlja živ- 
ljenjske razmere, ki ustrezajo 
stopnji družbenega in mate- 
rialnega razvoja, da vsestran- 
sko razvija ustvarjalne sposob- 
nosti in da resnično živi kot 
človeško bitje. 

Razumljivo pa je, da ne trdi- 
mo, da v našem sistemu vse 
deluje neoporečno in da so 
tam, kjer smo. stvari uredili z 
Ustavo, tudi vsi problemi v 
praksi rešeni. Ob sprejemanju 
Ustave, Zakona o združenem 
delu in ob drugih priložnostih 
sem govoril, da pravno ureja- 
nje družbenih odnosov samo 
po sebi še ne daje rešitev. Za- 
vedali smo se, da proces ure- 
sničevanja Ustave in Zakona o 
združenem delu ne bo potekal 
lahko, brez težav in odporov. 

Težave so predvsem v še pre- 
malo razviti materialni osnovi 
družbe, v pomanjkanju izku- 
šenj, zadrževanju stare prakse 
pa tudi v idejnem zaostajanju 
dela delovnih ljudi, tudi komu- 
nistov. Še vedno so odpori raz- 
nih protisamoupravnih sil... 

Seveda ne smemo dovolje- 
vati niti lastnih pomanjkljivosti 
in slabosti. Prizadevati si mo- 
ramo, da jih bo čim manj in da 
jih čim prej odpravimo. Tem 
prej, ker pogosto pripisujejo 
samoupravnemu sistemu sla- 
bosti, ki pa v bistvu nastajajo 
zaradi naše nedoslednosti pri 
izvajanju sistema. Te slabosti 
bomo najhitreje odpravili z 
ustvarjalno akcijo vseh delov- 
nih ljudi. Za uresničevanje 
takšnega cilja je delegatski si- 
stem pot in sredstvo. Ze doslej 
se je potrdil z uspehi prvega 
mandata naših delegacij in de- 
legatskih skupščin. 

Ko smo uvajali delegatski si- 
stem, je obstajala bojazen da 
bi delegacije in delegati lahko 
podlegli pritiskom delnih in lo- 
kalnih interesov. Ni mogoče tr- 
diti, da tudi takšnih pojavov ni 
bilo. Praksa pa kaže, da delni 
interesi ne prevladujejo tam, 
kjer se delegatski odnosi zares 
uresničujejo. V celoti so dele- 
gacije in delegati imeli ob 
sprejemanju sklepov razume- 
vajoč odnos do nujnega uskla- 
jevanja različnih interesov... 

MEDSEBOJNA 
POVEZANOST 
DELEGATOV Z 
DELEGATSKO 
OSNOVO 

Uspešno delovanje samo- 
upravnega delegatskega siste- 
ma zahteva tesno in stalno po- 
vezanost članov delegacij in 
delegatov z delovnimi ljudmi 
in občani, s katerimi vsak dan 
delajo in živijo, zlasti pa dele- 
gatov s svojo delegacijo. Iz 
takšnega neposrednega spo- 
znanja in stika dobivajo dele- 
gacije oziroma delegati usme- 
ritev in smernice za svoja stali- 
šča v skupščinah in drugih sa- 
moupravnih organih in resnič- 
no lahko neposredno izrazijo 
voljo in interese delovnih ljudi, 
ki so jih izvolili. Vendar takšna 
medsebojna povezanost dele- 
gatov s svojo delegatsko osno- 
vo največkrat ni dosežena in 
nekateri delegati dejansko na- * 
stopajo samo v svojem imenu 
in ravnajo kot v predstavni- 
škem sistemu. 

Stalna povezanost delegacij 
in deletatov z delovnimi ljudmi 
in občani mora biti osnova za 
kontrolo delovanja delegacij in 
delegatov, za oceno njihovega 
dela in odgovornosti, kakor tu- 

di za oceno dela in odgovor- 
nosti samoupravnih in izvršnih 
organov pri sprejemanju in 
izvajanju odločitev. So pa tudi 
pojavi, da sprejeti sklepi ne 
ustrezajo resničnim potrebam 
in interesom delovnih ljudi, še 
pogostejši pa je primer, da se 
samoupravno sprejeti sklepi 
ne izvajajo. 

V teh primerih je treba nače- 
ti vprašanje odgovornosti tako 
delegatov kot samoupravnih 
organov. Vprašanje odgovor- 
nosti je sploh ena bistvenih 
stvari v delovanju delegatske- 
ga sistema. Ne moremo mimo 
pojavov neodgovornosti. Nih- 
če ne more biti izjema, kadar 
gre za kritiko, ki pa mora biti 
konkretna in principialna. Njen 
namen ne sme biti razvredno- 
tenje osebnosti ali dela in rezul- 
tatov samoupravnih skupnosti. 
V skladu s svojimi nalogami in 
pooblastili mora vsakdo nositi 
svoj del odgovornosti, vštevši 
ustrezne družbene sankcije. 

Za razvoj socialistične sa- 
moupravne demokracije in po- 
sebej delegatskega sistema je 
bistven razvoj demokratičnih 
odnosov v krajevni skupnosti 
in občini. Krajevna skupnost 
mora - prek raznih oblik nepo- 
srednega sporazumevanja, 
dogovarjanja in odločanja - 
postati temeljna samoupravna 
skupnost ljudi, v kateri odloča- 
jo o vrsti vprašanj iz vsako- 
dnevnega življenja in dela. 
Takšna krajevna skupnost, ki 
se v praksi čedalje bolj uveljav- 
lja, je skupaj s temeljno orga- 
nizacijo združenega dela te- 
melj celotnega sistema sociali- 
stične samoupravne demokra- 
cije. Zato je nujno, da je na- 
daljnji razvoj krajevnih skup- 
nosti eno izmed temeljnih po- 
dročij delovanja družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

Na podlagi samoupravne 
prakse v krajevni skupnosti se 
delovni ljudje in občani po 
svojih delegacijah in delegatih 
povezujejo z delovnimi ljudmi 
v drugih krajevnih in drugih 
samoupravnih skupnostih, do- 
ločajo in usklajujejo skupne 
potrebe in interese predvsem v 
občini, potem pa tudi v širših 
družbenopolitičnih skupno- 
stih ... 

DRŽAVA - 
INSTRUMENT V 
ROKAH DELOVNIH 
LJUDI 

Samoupravne pravice in po- 
ložaj delovnih ljudi in občanov 
ter enakopravnost narodov in 
narodnosti so osnova in okvir 
za delovanje državnih orga- 
nov. Zato se v razmerah sa- 
moupravljanja spreminjata po- 
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ložaj in vloga države in njenih 
organov. Z delegatskimi skup- 
ščinami in čedalje širšo prak- 
so, da se posamezna vpraša- 
nja, ki so bila doslej urejena z 
zakoni, čedalje bolj rešujejo s 
samoupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori delovnih 
ljudi oziroma njihovih samo- 
upravnih skupnosti, se uresni- 
čuje tisto, kar imenujemo od- 
miranje države. Tam, kjer je 
potreben sklep državnih orga- 
nov -to pa je še vedno in bo še 
dolgo nujno pri urejanju sploš- 
nih delovnih in življenjskih ra- 
zmer - je takšen sklep v bistvu 
izraz potreb in interesov zdru- 
ženega dela in družbe v celoti. 
Tako postaja država instru- 
ment v rokah delovnih ljudi pri 
uresničevanju socialističnih 
samoupravnih odnosov. 

Organi državne uprave in 
zlasti izvršni organi morajo biti 
ne le pod neposrednim vpli- 
vom in kontrolo delegatskih 
skupščin - kakor je to določe- 
no tudi z ustavo, temveč se 
morajo bolj kot doslej odpreti 
tudi za neposreden demokrati- 
čen vpliv in kontrolo delovnih 
ljudi in občanov ter njihovih 
družbenih in političnih organi- 
zacij. To najbolje preprečuje 
njihovo birokratiziranje. To pa 
hkrati pomeni, da morajo ti or- 

gani pri reševanju tekočih 
vprašanj sami sprejemati nuj- 
ne ukrepe za odpravljanje po- 
javov administrativno-biro- 
kratskega odnosa do občana. 

ENAKOPRAVNI 
ODNOSI MED NARODI 
IN NARODNOSTMI 

Samoupravna demokracija 
ne more biti popolna brez 
vzpostavljanja enakopravnih 
in demokratičnih odnosov 
med narodi in narodnostmi, 
brez pravice vsakega naroda 
in narodnosti do svobodnega 
in samostojnega kulturnega, 
gospodarskega in političnega 
razvoja. Zato je sleherni po- 
skus nacionalističnega egoi- 
zma in dominacije, bodisi v 
obliki unitarizma ali separati- 
zma, v nasprotju tudi z nacio- 
nalno enakopravnostjo in s si- 
stemom samoupavne demo- 
kracije. Samoupravljanje je 
vneslo nove prvine v medna- 
cionalne odnose in v sam po- 
jem nacionalne enakopravno- 
sti. Tem odnosom daje novo in 
drugačno družbenoekonom- 
sko in demokratično vsebino. 

Republike in pokrajine, go- 
spodarsko in politično enako- 
pravne, sodelujejo med seboj 
ne samo kot državne skupno- 

sti, temveč tudi kot samoup- 
ravni subjekti. Za njihove med- 
sebojne odnose je vse bolj 
značilno prav tisto, kar je bi- 
stvo samoupravljanja sploh - 
svoboda, enakopravnost, soo- 
dvisnost, odgovornost in soli- 
darnost. Zato so naši narodi in 
narodnosti danes še bolj enot- 
ni, kohezija naše federativne 
skupnosti pa je trdnejša kot 
kadarkoli prej... 

Dogovarjanje republik in po- 
krajin je odpravilo številne 
prejšnje nesporazume in spore 
na področju gospodarskih in 
političnih odnosov. Toda nuj- 
na so nadaljnja prizadevanja, 
da bosta dogovarjanje in spo- 
razumevanje republik in po- 
krajin učinkovita in da ju ne 
bodo zavlačevali. Sleherno za- 
vlačevanje nujnih rešitev pov- 
zroča škodo. Prizadevati si 
moramo za zboljšanje in izpol- 
nitev metod medsebojnega 
dogovarjanja in sporazumeva- 
nja, da bi bilo usklajevanje in- 
teresov uspešnejše. 

SOCIALISTIČNI 
PRODUKCIJSKI 
ODNOSI 

Naša socialistična samou- 
pravna demokracija izvira iz 

socialističnih proizvodnih od- 
nosov, zasnovanih na samou- 
pravljanju. Družbenoekonom- 
ski položaj delavca v združe- 
nem delu, njegova pravica, da 
suvereno odloča o sredstvih, 
pogojih in rezultatih svojega 
dela, je izhodišče in pogoj za 
samupravne demokratične od- 
nose. In nasprotno, delegatski 
samoupravni sistem zagotavlja 
razvoj socialističnih samoup- 
ravnih proizvodnih odnosov. 

Družbenoekonomski polo- 
žaj človeka in delegatski si- 
stem odločanja o družbenih 
zadevah sta dve plati, dve ne- 
ločljivi obeležji položaja, pra- 
vic in svobode človeka. V nara- 
vi našega družbenega sistema 
je, da se ljudje kot proizvajalci 
in samoupravljale! pri reševa- 
nju osebnih, skupnih in sploš- 
nih družbenih vprašanj med- 
sebojno sporazumevajo in do- 
govarjajo na podlagi enako- 
pravnosti in vzajemne odgo- 
vornosti. Samo tako lahko ure- 
sničujejo in izboljšujejo člove- 
kove svoboščine. Absolutne 
svobode zunaj medčloveške 
odvisnosti ni. Na tem temeljijo 
naša pojmovanja svobode in 
pravic občanov, naša praksa 
demokratičnih odnosov v 
družbi.« 

Nadaljnji razvoj samoupravne socialistične 

demokracije terja dosledno uvedbo 

kolektivnega dela 

- Delegatski sistem in nadaljnji razvoj socialistične samupravne demokracije terjata 
kolektivno delo in skupno odgovornost 

- Kolektivno delo preprečuje uveljavjanje leaderskih in drugih nezdravih ambicij 

Na VIII. Kongresu Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije, ki je bil 
od 21. do 23. novembra 1978, 
se je predsednik Tito neposre- 
dno in odločno zavzel za do- 
sledno uveljavitev načel kolek- 
tivnega dela, odločanja in od- 
govornosti. To pobudo so de- 
lovni ljudje in občani podprli v 
vseh samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, družbeno- 
političnih organizacijah in 
skupnostih. 

Iz te pobude in tako široke in 
vsestranske podpore izvira 
predlog Predsedstva SFRJ za 
spremembo Ustave SFRJ, ki bi 
omogočila dosledno izpeljavo 
teh načel v družbenopolitičnih 
skupnostih in njihovih orga- 

nih. V Skupščini SFRJ poteka 
reden postopek za sprejem 
sprememb Ustave SFRJ in pri- 
čakujemo, da bodo spremem- 
be sprejete spomladi leta 1981. 

UVELJAVITI IN 
RAZVITI KOLEKTIVNO 
DELO 

V svojem govoru na Kongre- 
su Zveze sindikatov Jugoslavi- 
je je predsednik Tito med dru- 
gim dejal: 

»Ko govorimo o vsiljevanju 
ozkih parcialnih, pravzaprav 
sebičnih interesov, ponavadi 
menimo, da je pobudnik takih 
teženj tehnobirokratski mono- 

pol. To v bistvu drži. Ne sme- 
mo pa pozabiti, da tehnobiro- 
kratizem ne bi imel takšne mo- 
či, če ne bi bil deležen podpo- 
re posameznih političnih de- 
javnikov, to je politične biro- 
kracije. Dobro vemo, da je bi- 
rokratizem zelo žilav in da nje- 
govih korenin ni lahko izruvati. 
Zato se moramo proti temu 
bojevati povsod, na vseh rav- 
neh. Spominjate se, da sem že 
velikokrat opozarjal na biro- 

kratsko samovoljo posamezni- 
kov ter skupin in na tendence, 
da bi uzurpirali oblast delav- 
skega razreda; da sem govoril 
o sprejemanju odločitev, ki ni- 
so izraz interesov in želja sa- 
mih delovnih ljudi. 

Zato se morajo vse organi- 
zacije in organi Zveze komuni- 
stov in vse druge organizirane 
socialistične sile vztrajno boje- 
vati proti takšnim pojavom in 
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predvsem v svojem okolju "za- 
gotoviti uspešen razvoj socia- 
lističnega samoupravljanja. V 
tej zvezi sem tudi v nedavnih 
govorih opozoril, da moramo 
več pozornosti posvetiti delo- 
vanju delegatskega sistema. 
Delavci in vsi delovni ljudje naj 
bi prek svojih delegacij in de- 
legatov v družbenopolitičnih 
in samoupravnih interesnih 
skupnostih odločali o celotni 
politiki naše družbe, zlasti pa o 
politiki reprodukcije. Delegat- 
ski sistem in nadaljnji razvoj 
socialistične samoupravne de- 
mokracije terjata, da v vseh sa- 
moupravnih in državnih orga- 
nih, v delegatskih skupščinah, 
forumih in organih družbeno- 
političnih organizacij popol- 

noma uveljavimo in spodb 
mo kolektivno delo. 

NADALJNJA 
DEMOKRATIZACIJA 
DELA 

S takim ciljem in na temelju 
pozitivnih izkušenj, ki smo jih 
že pridobili, moramo še nada- 
lje izpopolnjevati metode in 
oblike organizacije dela foru- 
mov in organov. Znano je, da v 
Predsedstvu SFRJ kot v najviš- 
jem državnem organu že vrsto 
let volimo podpredsednika za 
leto dni. To načelo smo pred 
kratkim uveljavili tudi v Pred- 
sedstvu CK ZKJ, ko smo izvolili 
predsedujočega prav tako za 
eno leto. Ob dosedanjih izkuš- 

njah lahko ugotovimo, da bi 
takšno prakso v prihodnjem 
obdobju lahko uveljavili in da 
bi to morali storiti tudi v drugih 
organih in organizacijah, od 
občine do federacije. Izjema bi 
lahko bili le nekateri izvršni in 
strokovni organi ter ustanove. 
A tudi tam bi morali razvijati in 
uveljavljati kolektivno delo ter 
skupno odgovornost. 

Mislim, da nas k takšnemu 
načinu dela zavezuje s svojim 
bistvom naš samoupravni si- 
stem. Takšna metoda in oblike 
organizacije izvirajo posebej iz 
potrebe, da delegatski sistem 
nemoteno deluje in se izpopol- 
njuje. Zato bi se morali že zdaj 
lotiti pretresanja takšnih me- 
tod in oblik ter postopoma 

preiti h kar najširšemu uresni- 
čevanju vsega tega. 

O teh vprašanjih sem veliko 
razmišljal. Trdno sem prepri- 
čan, da bi tak način dela še 
bolj uveljavil kolektivno delo in 
odgovornost, da bi pripomo- 
gel k nadaljnji demokratizaciji 
dela vseh samoupravnih in po- 
litičnih organov in preprečil 
uveljavljanje leaderskih in dru- 
gih nezdravih ambicij posa- 
meznikov. Z eno besedo, delo 
bi postalo učinkovitejše, od- 
nosi med ljudmi pa boljši in 
bolj človeški. Vse to bi pripo- 
moglo, da bi se Jugoslavija v 
stabilnih razmerah še nadalje 
uspešno razvijala kot sociali- 
stična, samoupavna in federa- 
tivna skupnost.« 
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