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UVOD
Uresničevanje delegati kib
odnosov od temeljnih samo
upravnih organizacij in skup
nosti do skupščin v občinah,
republiki in federaciji je - sestavni del celovite preobrazbe
družbe in odnosov v njej na
temeljih Ustave. Ni mogoče,
da bi uresničevanje delegatskih odnosov izločevali iz celotne ustavne preobrazbe, kakor si tudi celotne preobrazbe
ni mogoče zamisliti brez
uresničevanja delegatskih odnosov in delegatskega sistema.
Zato je treba ob tej analizi,
ki po slabem letu delovanja
novega skupščinskega sistema
in prvih izkušnjah skuša opo
zoriti na nekatera vprašanja
in spodbuditi nekatere rešitve, imeti pred očmi zmeraj
tudi celoto — celotno preobražanje na temelju ustave.
To pa pomeni upoštevati dejstvo, da celotno družbeno življenje in ravnanje prilagajamo novim ustavnim določbam, po katerih delavski razred in delovni ljudje postajajo subjekti in nosilci odločanja o vseh družbenih zadevah in na vseh ravneh; temu
je treba prilagoditi praktične
rešitve v delovanju delegatskega sistema.
Uresničevanje delegatskih
odnosov je že doslej vneslo v
življenje temeljnih organizacij
in skupnosti in v življenje
vseh skupščin novega duha:
tako zaradi bistveno spremenjene socialne sestave delegacij v korist delavskega razre-
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da in delovnih ljudi nasploh,
kot tudi zaradi izrazito razširjene osnove in spreminja
joče se družbenoekonomskih
odnosov v njej. Delovni zalet,
pripravljenost za sodelovanje,
sporazumevanje, dogovarjanje in odločanje z novo kakovostjo, razgibano politično
življenje v družbenopolitičnih
organizacijah in temeljnih
skupnostih, boljši pogoji za
vplivanje delavcev na odločitve, priprave razvojnih programov in družbenih planov,
socialno in generacijsko pomlajevanje v družbenopolitičnih organizacijah itd., vse to
je omogočilo, da se delegatski
odnosi že v kratkem obdobju

uresničevanja uveljavijo, utrdijo, vrastejo v mnoge prvine
socialistične družbene zavesti,
obenem pa da postavijo na
dnevni red kot pereča vprašanja vse tisto, kar je še takega, da tako ali drugače zavestno ali tudi samo po logiki
vztrajnosti ovira nove odnose
in preprečuje, da bi se uveljavili. Nova socialna vsebina,
ki se je nedvoumno, četudi še
ne dovolj poglobljeno že uveljavila v delegatskih odnosih,
mora terjati, da se spremeni
marsikaj v starih navadah
vseh tistih ustanov ali organizacij, brez katerih hkratnega
preobražanja ni mogoče, da
bi se novi odnosi razvijali
po določilih Ustave. Vedenje
strokovnih služb v upravah

S to oceno uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, kakor
tudi v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, so, po mnenju odbora družbenopolitičnega
zbora za družbenopolitični sistem Skupščine SR
Slovenije, podane bistvene ugotovitve o uveljavljanju in izvajanju tega sistema in odnosov. Odbor
se zaveda, da ta analiza ne more v celoti pokazati
vseh problemov in pozitivnih izkušenj, ki se pojavljajo v praksi v zvezi z delovanjem delegatskega
sistema in delom skupščin družbenopolitičnih
skupnosti. Zato naj delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti razpravljajo o
pripravljenem gradivu in svojih izkušnjah ter na
podlagi tega sklenejo, kaj je potrebno storiti za
nadaljnji razvoj delegatskih odnosov v sami temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti in
na drugih ravneh in kaj naj opredelijo predloženi
sklepi in priporočila republiške skupščine.

organizacij združenega dela,
upravnih organov v občinah
in republiki, načini in vsebina
obveščanja, politično delovanje družbenopolitičnih organizacij od temeljnih skupnosti do republiških in zveznih
vodstev itd. — vse to je pod
vplivom novega. To novo pa
z močjo pozitivnega socialnega pritiska terja, da se staro
spremeni, preobrazi, prilagodi novim odnosom in novim
gibanjem v celotnem samoupravljanju.
Prilagajanje gospodarskih
in družbenih dejavnosti novim ustavnim določbam, novi
Statut Socialistične zveze, izredno povečane možnosti občanov v krajevnih skupnostih,
oblikovanje novih samoupravnih interesnih skupnosti, novi
odnosi med republiko in federacijo itd., vse to po eni
plati spodbuja hitrejše uresničevanje delegatskih odnosov, po drugi plati pa je tudi
samo odvisno od tega uresničevanja, od organizirane družbene volje, da se tudi ti odnosi spreminjajo socialno kakovostno in organizacijsko
ustrezajoče družbenim smotrom, zapisanim v Ustavi in
političnih dokumentih Socialistične zveze kot fronte organiziranih socialističnih sil
pod vodstvom Zveze komunistov.
Ta analiza se ukvarja — kolikor je doslej mogoče — na
temelju podatkov, izkušenj,
opozoril itd. z vsem tistim,
kar pomeni praktično uresničevanje novega, oziroma nalogo sredi katere smo, da bi

se dogovorjeno uresničevalo
tudi praktično tako, da bo
ustrezalo zaželeni družbeni
vsebini. V kratkem povzema
skoroda vse poglavitno, kar
je bilo doslej slišati kot pripombo, kritiko, opozorilo,
predlog ali zamisel. Na svoj
način odraža izrazito množično in kolektivno misel in iskanje. Zato tudi ne more mimo
nekaterih temeljnih ugotovitev, ki opozarjajo predvsem
na temeljno samoupravno organizacijo in skupnost, nato
na njeno delegacijo, na pota,
po katerih se z njeno pomočjo in nadaljnjih vmesnih členov lahko te temeljne skupnosti udeležujejo širšega
družbenega sporazumevanja,
dogovarjanja in odločanja.
Seveda ne more mimo vseh
mogočih težav subjektivne in
objektivne narave, opozarjajoč pri tem predvsem na tiste težave, zaradi katerih bi

se nam utegnil izneveriti po- jejo v skupščinah družbenoglavitni smoter oziroma spre- političnih skupnosti, še vedvreči komajda spodbujena so- no smo priča pojavom, da v
cialna vsebina v kako samo marsikateri temeljni samoformalno doseženo demokra- upravni organizaciji gledajo
tično vrednost.
na te delegacije kot na nekaj
Seveda je analiza še nepo- zunanjega (skupščinskega),
polna, vendar bo, obogatena vrinjenega, ne pa kot na »mev razpravi in z analizami v / todo« za samoupravno odlosamih temeljnih organizaci- čanje v skupščinah. Razprave
jah in skupnostih, čez čas po- v temeljnih samoupravnih ormenila z vsem tem skupaj te- ganizacijah so še pretežno usmelj, na katerem bomo lahko merjene na gradivo, ki ga doširše in globlje posegli v bi- bivajo za seje občinske skupstvo doseženega in se še od- ščine, res pa je tudi to, da je
ločneje obrnili k novim re- taka izključna usmerjenost
šitvam. Kljub temu daje že na občinska gradiva pogojezdaj dovolj pobud za razmi- na z dejstvom, da jim gradislek o mnogih praktičnih va širših družbenopolitičnih
ukrepih — tako v temeljnih skupnosti niso bila zadosti
skupnostih kot v skupščinah, dostopna. V zadnjem času so
obenem pa v vrstah vseh se glede tega stvari malo izdružbenih dejavnikov, brez boljšale, predvsem s »Poročekaterih delegatskega sistema valcem«, glasilom Skupščine
v celoti ni mogoče uresniče- SR Slovenije za delegacije in
vati tako, kot je zamišljen in delegate.
sprejet.
Kot smo že poudarili, je delo delegacije in delegatov v
temeljnih samoupravnih orgaI. Uresničevanje delegatskega
nizacijah in skupnostih odvisno tudi od stopnje osveščenosistema v temeljnih samoupravnih
sti ter strokovne in družbe
nopolitične usposobljenosti
organizacijah in skupnostih
delegatov. V preteklem obPrvo obdobje v delovanju osveščenosti ter strokovne in dobju je bilo izredno zanimadelegatskega sistema je za družbenopolitične usposoblje- nje delegatov za tovrstno izodružbenopolitične skupnosti nosti delegatov samih, od po- braževanje in izpopolnjevanje.
izredno pomembno, saj te vezanosti delegacij z delavci, To je ena bistvenih kvalitet
prve izkušnje obenem tudi od aktivnosti in dejavnosti novih delegatskih odnosov. To
nakazujejo prve smeri nadalj- družbenopolitičnih organiza- zanimanje bo treba naprej
njega razvoja. Delegatski si- cij, zlasti socialistične zveze, usmerjati, poglobljati ter orstem je revolucionarna prido- sindikata in ZK, od zadostne- ganizirati za posamezna podbitev, s pomočjo katere se ga obojestranskega pretoka ročja dela delegatov dodatno
utrjuje in ostaja politična ob- informacij in ne nazadnje od izobraževanje.
last v rokah delovnih ljudi in vgraditve delovanja delegacij
Kot eno pomembnih ovir,
omogoča spremembo družbe- v celovit splet družbenoeko ki preprečujejo neposredno
noekonomskih odnosov v smi- nomskih odnosov v temeljnih uresničevanje delegatskih odslu dejanskega odločanja de- samoupravnih organizacijah nosov v temeljnih samouprav
nih organizacijah in skupnolovnih ljudi o skupnih druž- in skupnostih.
Delegacija kot dejavnik ne- stih, gre omeniti dejstvo, da
benih zadevah kot o njihovih
zadevah. Delo delegacij v te- posrednega in skupnega odlo- v samoupravnih aktih temeljmeljnih samoupravnih organi- čanja delovnih ljudi odgovar- nih skupnosti v večini primezacijah in skupnostih je za- ja zboru delavcev za svoje rov niso urejeni odnosi delestavljeno, praksa v preteklem delo. Na tem zboru se tudi gacije do delovnih ljudi oziobdobju pa je odprla vrsto oblikujejo stališča za delega- roma do občanov, do kolekvprašanj in protislovij, ki jih cijo pri vseh tistih zadevah, tiva oziroma do krajevnih
bomo morali hitreje in bolj ki neposredno prizadevajo skupnosti oziroma so urejeni
družbenoekonomski in samo- preveč splošno. V teh aktih
organizirano reševati.
upravni položaj delavcev ozi- bo potrebno določiti, v kateDelegacija v temeljnih sa- roma ko gre za uresničeva- rih primerih mora delegacija
moupravnih organizacijah in nje neodtujljivih družbenoeko- oblikovati stališča skupaj z
skupnostih postaja eden os- nomskih pravic. Smernice in delavskim svetom in drugimi
novnih dejavnikov neposred- stališča za delegacije in dele- samoupravnimi organi, skunega in skupnega odločanja gate se oblikujejo na zborih paj z zbori delovnih ljudi,
na vseh ravneh družbenega delovnih ljudi, v organih sa- skupaj z družbenopolitičnimi
odločanja, to pa je mogoče le moupravljanja, v družbenopo- organizacijami, in v katerih
z neposredno vključitvijo litičnih organizacijah in samo primerih lahko delegacije oblikujejo stališča same.
vseh delovnih ljudi v nepo v delegaciji.
Ugotoviti je treba, da ta
Delegaciji, v marsikateri tesredno oblikovanje smernic
in stališč za delegate. Pri tem odnos delegacija—zbor de- meljni organizaciji združenene moremo mimo ugotovitve, lavcev še ni vsepovsod in ne ga dela ni zagotovljena poda je delo delegacij v temelj- v celoti izoblikovan ter tudi trebna strokovna in admininih samoupravnih organizaci- ni zaživel. Zato bo potrebno strativna pomoč, pa tudi odjah in skupnostih odvisno tu- vse podrediti temu, da se de- nos strokovne službe v tedi od razvitosti samoupravnih lo delegacij v temeljnih orga- meljnih samoupravnih organiodnosov od stopnje osvešče- nizacijah združenega dela zač- zacijah do delegacij še ni
nosti ter strokovne in druž- ne pojmovati kot sestavni del izoblikovan ter funkcije strobenopolitične usposobljenosti samoupravnega odločanja de- kovne pomoči delegacijam še
delegatov samih, od stopnje lavcev o zadevah, ki se rešu- ne pojmujejo kot svojo
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nalogo. Ponekod se vodstva
organizacij združenega dela
zanimajo za delegate samo v
primerih, ko gre za otipljive
interese njihove organizacije.
V nekaterih organizacijah
združenega dela pa se je uveljavila praksa, da obravnavajo le tista vprašanja iz gradiv
za seje, ki so v zvezi ali se
nanašajo na njihovo osnovno
dejavnost. Takšen način razpravljanja in oblikovanja
smernic nas vodi v posebno
obliko »cehovstva«, ki je v
nasprotju z ustavno zamišljenim delegatskim odnosom.
Razen tega v večini primerov še niso rešena vsa vprašanja v zvezi s povračilom
stroškov oziroma nadomestili
za izgubljeni zaslužek, ker še
vedno ne pojmujejo opravljanja dela v zvezi z delegatskimi odnosi kot družbeno potrebno delo. Saj se dogajajo
celo nezakonitosti, kot npr.
odtegovanja osebnega dohodka za odsotnost z dela zaradi
opravljanja delegatske dolžnosti. Takšen postopek pomeni kršitev 42. člena zakona o
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci
in zasebnimi delodajalci.
Glede gradiv je bilo v tej
zvezi že dosti povedanega, osnovna ugotovitev je ta, da še
vedno niso pripravljena za
potrebe delovnih ljudi ter niso v zadostni meri dostopna
prek sredstev javnega obveščanja vsem, ki želijo in imajo pravico sodelovati v procesu odločanja, pa tudi za potrebe delegacij. Med drugim
še vedno velja ugotovitev, da
so roki za obravnavo gradiv
prekratki.
Podatki kažejo, da nastajajo težave v delovanju delegacij tudi zaradi tega, ker so
posamezniki preobremenjeni
ter imajo preveč tudi drugih
družbenih obveznosti.
Konferenca delegacij je oblika, v kateri se delovni ljudje v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih
povezujejo med seboj zato, da
bi usklajevali stališča med delegacijami in pošiljali skupnega delegata iz vrst zborov
delovnih ljudi. Ta vmesni
člen — konference delegacij
med temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, delegacijami in občinsko skupščino, je bil nujen,
vendarle pa poraja nekatere
probleme, zlasti v tistih konferencah delegacij, v katere
se povezujejo različne temeljne samoupravne organizacije
in skupnosti. Ti problemi so
zlasti funkcionalni (prostorski, materialni ipd. pogoji);
kot tudi vsebinski. Zlasti gre

omeniti nevarnost, da se konferenca delegacij in njihovo
delo odtuji delovnim ljudem
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Obojestranski odnosi med temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi in
njihovimi delegacijami ter
konferenco delegacij niso
namreč povsod ustrezno obli
kovani, predvsem ni zagotovljen reden obojestranski pretok informacij in stališč. Pogosto prihajajo na seje konferenc delegacij vedno isti delegati in na ta način gredo ti
isti delegati tudi na seje zborov združenega dela. Tako se
krni načelo fleksibilnosti delegata, ki ga sicer ne pojmujemo togo, saj je zaželeno, da
se upošteva delitev dela glede
na poznavanje vprašanj, ki jih
na konferenci delegati obravnavajo. Razen tega nastajajo
problemi v tistih konferencah
delegacij, v katere se povezujejo delegacije iz več manjših
delovnih organizacij, dislociranih enot TOZD, v kmetijski skupini ter v svobodnih
poklicih. Lahko tudi ugotovimo, da ni bila izkoriščena
možnost oblikovanja skupne
delegacije (25. člen zakona o
volitvah delegacij) pri delovnih skupnostih, ki niso oblikovane kot organizacije združenega dela, ter v tistih majhnih delovnih organizacijah, ki
skupno oblikujejo delegacijo.
Na splošno torej lahko ugotovimo, da delegati in delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah še vedno
niso v zadostni meri vključeni v vse oblike samoupravnega in političnega dogajanja,
odločanja in vplivanja na odločitve — bodisi v samih
TOZD, bodisi v družbenopolitičnih skupnostih, zaradi česar se stališča in smernice za
delegate še vedno oblikujejo
v preveliki meri v okviru delegacij samih in konferenc delegacij. Tako delegati le redko razpolagajo s stališčem
zbora delavcev in je ponekod
delegatski sistem zaživel le
»navzven«, zunaj delovnih
skupnosti, znotraj pa delegati
le redko sodelujejo z delavci.
To pomeni, da so v številnih
okoljih delegacije slabo povezane z družbenopolitičnimi organizacijami in da je pobuda
slednjih pri delu delegacije
premajhna. Povezanost konferenc delegacij in temeljnih
samoupravnih organizacij ter
skupnosti je večkrat nezadostna. Opažamo tudi pojave
formalnega sestajanja konferenc delegacij, da se zadosti
obveznosti določitve delegata
za sejo zbora občinske skupščine. Ponekod je to sodelo-

vanje omejeno le na konkretno delovno okolje delegata ali
namestnika. Predvsem se kaže večja povezanost z bazo
tam, kjer ima temeljna delegacija v TOZD (ali KS) nepo
sredno delegatsko mesto v
zboru občinske skupščine,
slabše pa v tistih konferen
cab delegacij, v katere se povezujejo delegati iz več manjših delovnih organizacij, dislociranih enot TOZD, v kmetijski skupini ter v svobodnih
poklicih.
Ne glede na naštete slabo
sti, ki so se doslej pojavljale
ob uveljavljanju delegatskih
odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela, je izredno pomembno spoznanje,
da z ustavo zamišljeni splet
odnosov, ki naj bi se uvelja
vil z delegatskimi principi,
marsikje vendarle že postaja
sestavni del medsebojnih, samoupravnih odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela. V nekaterih temeljnih organizacijah združenega
dela se že uveljavlja bogata
vsebina delegatskih odnosov
v vseh svojih razsežnostih.
Nova delegatska razmerja se
uveljavljajo predvsem v tistih
organizacijah združenega dela, ki so tudi sicer najbolje
uresničila samoupravne odnose v smislu nove ustave. Ponekod torej delegacija v temeljnih organizacijah združenega dela že uresničuje svoje
poslanstvo in je tudi že
sestavni del medsebojnih, sain političnega dogajanja v temeljnih organizacijah združenega dela. V tem primeru
gradi svoja stališča ob sodelovanju samoupravnih organov in delavcev, ob organiziranem vplivu družbenopolitičnih organizacij, pa tudi s pomočjo strokovnih služb. Taka delegacija tudi deluje kot
celota in njen delegat prenaša v skupščino le predhodno
dogovorjena in usklajena
mnenja delavcev, ki izvirajo
iz njihovih dejanskih interesov v zvezi z obravnavano zadevo. Vendar je takih primerov še vse premalo, zato smo
v pričujočem zapisu predvsem
opozorili na vzroke, ki preprečujejo, da bi se ta odnos
v celoti povsod in polno uveljavil.
Iz povedanega torej lahko
sklepamo, da bo potrebno še
veliko narediti za večjo povezanost temeljnih delegacij z
družbenopolitičnimi organizacijami, organi samoupravljanja, strokovnimi službami in
vodilnimi delavci v delovnih
organizacijah.
Za vse naštete probleme in
slabosti ki smo jim priča v

prvem obdobju delovanja delegatskega sistema, bomo morali poiskati poti in načine za
razrešitev. Predvsem bo po
trebno v odpravljanje teh sla
bosti usmeriti dejavnost
družbenopolitičnih organizacij, posebej SZDL kot fronte
organiziranih
socialističnih
sil.
Nekatere posebnosti pri
uresničevanju delegatskih odnosov v krajevnih skupnostih.
Delovni ljudje in občani, organizirani v krajevnih skupnostih, prek svojih delegacij
in delegatov neposredno odločajo tudi v občinskih (obalni
in mestni) ter republiški
skupščini. V veliki večini od
približno 1044 krajevnih skupnosti so delovni ljudje in občani izvolili 8 do 12-članske
delegacije, ki imajo skoraj
vsa delegatska mesta v zborih
krajevnih skupnosti občinskih skupščin. Redki so primeri, kjer je več krajevnih
skupnosti oblikovalo konferenco delegacij za pošiljanje
skupnega delegata na seje
zbora krajevnih skupnosti, zato vprašanj v zvezi z delom
konferenc delegacij krajevnih
skupnosti ne bomo prikazovali.
V dosedanjem delovanju
delegatskega in na tej podlagi skupščinskega sistema lahko poleg specifičnih problemov, ki se pojavljajo pri delu
delegacij krajevnih skupnosti,
ugotovimo enake težave, kot
se pojavljajo pri delu delegacij (T)OZD.
Zlasti je potrebno ugotoviti,
da delegati in delegacije krajevnih skupnosti še vedno niso ustrezno in dovolj vključeni v vse ostale oblike samoupravnega in političnega dogajanja, odločanja in življenja
v posameznih krajevnih skupnostih. Zaradi tega se stališča
in smernice za delegate, ki se
udeležujejo sej zborov krajevnih skupnosti, oblikujejo še
vedno v preveliki meri v okviru delegacij samih. Do tega
prihaja tudi zaradi tega, ker
oblike in vsebina dela ostalih
organov v krajevni skupnosti
(zbori delegatov, sveti krajevnih skupnosti in drugi organi)
kakor tudi organiziranosti in
delovanja osnovnih družbenopolitičnih organizacij še niso
povsod prilagojeni novemu
delegatskemu načinu odločanja. Tudi za krajevno skupnost je torej treba ugotoviti,
da je od ustrezne izgradnje
celotnih novih odnosov v njej
v veliki meri odvisno, kako
se bodo ti odnosi uveljavljali
in razvijali v dnevni samoupravni in delegatski praksi.
Delegacijam krajevnih skup-

nosti bodo morali statuti kot
najpomembnejši akti posvetiti posebno poglavje, v katerem bodo določene vse bistvene stvari, ki so pomembne za vsebinsko pravilno
uresničevanje njihove funkcije. Zaenkrat to v večini primerov še ni storjeno in so
krajevne skupnosti le v posebnih statutarnih sklepih opredelile zgolj volilno problematiko (način izvolitve, sestava itd.), v nekaterih primerih pa dodale še nekatere
splošne norme o delu delegacij, kar seveda, ne zadošča
več. Za normalno delo delegacij so potrebni tudi poslovniki, ki jih v večini primerov
delegacije še nimajo. Kljub
naštetim pomanjkljivostim se
delegacije v krajevni skupnosti že pogosto sestajajo z organi upravljanja krajevnih
skupnosti in vodstvi Socialistične zveze, kar omogoča
boljše poznavanje problemov,
povezanost vseh družbenih
dejavnikov in usklajevanje interesov.
Kot ovire za delovanje delegacij krajevnih skupnosti,
ki bi bilo v skladu s sprejetimi stališči, se pojavljajo tudi nezagotovljeni praktični
pogoji — od organizacijskotehničnih do funkcionalnih,
kar sicer velja tudi za delo
ostalih samoupravnih in drugih organov v krajevni skupnosti. Pri teh problemih gre
zlasti za pomanjkanje kadrov,
prostorov in sredstev, kar se
pojavlja tako na podeželju
kot v mestih. To seveda otežuje normalno delo delegacij
pa tudi delo ostalih organov
samoupravljanja v krajevnih
skupnostih.
Na drugi strani se pri delu
delegacij krajevnih skupnosti
pojavljajo tudi specifični problemi zaradi tega, ker so le-te
po svoji socialno-ekonomski
strukturi, teritorialni velikosti in številu prebivalcev ter
drugih značilnostih izredno
raznolike. Zavoljo tega so tudi metode in oblike dela njihovih delegacij različne. Spremembo tega stanja bo zato
mogoče doseči predvsem z
uresničitvijo celotne ustavne
koncepcije krajevnih skupnosti, kar med drugim pomeni
zlasti konstituiranje in organiziranje krajevnih skupnosti
kot naravnih življenjskih
skupnosti, ki bodo v mestnih
in vaških okoljih omogočale
neposredno odločanje delovnih ljudi in občanov o vseh
zadevah tako znotraj skupnosti kot družbenopolitičnih
skupnostih. Kot primer naj
navedemo, da preveliki zbori
delovnih ljudi in občanov kot
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najširše oblike samoupravljanja v krajevnih skupnostih
ter tudi kot mesto, kjer se za
delegacijo oblikujejo stališča
o najpomembnejših vprašanjih, ki prizadevajo interese
in družbenoekonomski položaj delovnih ljudi in občanov
prav zaradi velikosti ne morejo zaživeti in je skupnost v
nevarnosti, da se v njej uveljavi samo formalni demokratizem.
Navzlic tem ugotovitam
moramo pri obravnavanju dosedanjega dela delegacij krajevnih skupnosti vendarle
opozoriti, da so po njih v
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti vendarle prišli
do izraza zelo stvarni vsakdanji interesi delovnih ljudi
in občanov, kar omogoča njihovo stalno soočanje s širšimi skupnimi interesi in sprejemanje takšnih skupščinskih
odločitev, čeprav bo treba še
veliko napraviti za boljšo povezanost delegacij krajevnih
skupnosti z občani in samoupravnimi ter političnimi
ustanovami v njej ter doseči
medsebojno povezovanje in
usklajevanje njihovih stališč
s stališči delegacij drugih
krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij združenega
dela in drugih temeljnih samoupravnih skupnosti še
pred sejami občinske skupščine, se v zborih krajevnih
skupnosti občinskih skupščin
namesto ozkih parcialnih,
včasih celo egoističnih lokalnih interesov, vse bolj pojavljajo interesi, ki so že posledica predhodnega usklajevanja.
Ugotovitve, da delegati na
sejah zbora krajevnih skupnosti, občinske skupščine postavljajo veliko najrazličnejših delegatskih vprašanj, ki
so še vse preveč izraz pričakovanj, da bodo organi občinske skupščine (oziroma sredstva občinskega proračuna)
reševali vrsto vsakodnevnih
problemov v krajevnih skupnostih, so točne, vendar pa
pomenijo, da za mnoge interese delovni ljudje in občani
doslej niso imeli institucionalnih možnosti, da bi jih neposredno izrazili v skupščinah.
Zavoljo tega je potrebno delegatska vprašanja na sejah
zbora krajevnih skupnosti obravnavati z vso resnostjo, ter
iz njih izluščiti pobude za reševanje odprtih vprašanj širšega pomena, številna delegatska vprašanja so lahko tudi znak, da programi in dnevni redi skupščin ne izhajajo
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dovolj iz interesov delovnih
ljudi in občanov, kar morajo
skupščine upoštevati pri programiranju svojega dela. Tudi
taka dejavnost delegatov v
zborih krajevnih skupnosti
tako omogoča, da bodo programi dela teh zborov temeljili na tistih dejansko obstajajočih potrebah in interesih
delovnih ljudi in občanov v
krajevnih skupnostih, ki jih
lahko uresničujejo samo v
občini.
Zbore krajevnih skupnosti
v občinah, v katerih odseva
vsa pestrost problemov iz dela in življenja krajevne skupnosti v posamezni občini, moramo na podlagi že sprejetih
stališč razviti kot mesta za
stalno in sistematično spremljanje celotne samoupravne
rasti krajevnih skupnosti, za
povezovanje z drugimi samoupravnimi skupnostmi in organizacijami, za širše družbeno preverjanje in usklajevanje pobud delovnih ljudi glede uresničevanja tistih skupnih interesov, ki jih uresničujejo v občini, in kot mesta za
dejavno vplivanje na oblikovanje in sprejemanje politike
v širših družbenopolitičnih
skupnostih.
Delegati krajevnih skupnosti (predvsem predsedniki in
podpredsedniki zborov krajevnih skupnosti) so tudi
med člani skupin za pošiljanje delegatov v zbor občin republiške skupščine, s čimer
je omogočeno, da se interesi
krajevnih skupnosti izrazijo
in uveljavijo tudi tam. To
terja od teh delegatov mimo
normalnega opravljanja delegatskega dela v delegacijah
krajevnih skupnosti in občinske skupščine tudi njihovo
usposobljenost za posredovanje pristnih interesov svoje
(v tem primeru dosti širše)
delegatske baze in ustvarjalno sodelovanje pri vseh tistih
zadevah, ki se rešujejo v republiki in so pomembne za
položaj delovnih ljudi v krajevnih skupnostih in nadaljnji samoupravni razvoj krajevnih skupnosti nasploh. Seznanjanje teh delegatov z
vsemi pomembnimi problemi
krajevne samouprave pri nas,
njihovo ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju stališč v
občinski skupščini glede teh
vprašanj, je tudi najboljša
pot za to, da se odpravi stanje, v katerem so skupine delegatov bodisi prepuščene same sebi ali pa v svojem delu
v preveliki meri vezane in
usmerjene na izvršne svete
občinskih skupščin ali na občinske upravne organe.

II. Uresničevanje delegatskih odnosov
v občinskih skupščinah
Prve izkušnje potrjujejo ski skupščini predvsem glede
misel, da delovni ljudje in postavljanja delegatskih vpraobčani čutijo potrebo in od- šanj in glede razprav aktivgovornost, da v skupščinah nejši od delegatov zbora
družbenopolitičnih skupno- združenega dela. Hkrati lahko
stih, zlasti pa v občinskih ugotovimo, da se te delegaskupščinah razgrinjajo neka- cije še prepogosto ukvarjajo
tere temeljne življenjske inte- z drobnimi, manj pomembrese ter se zavzemajo za nji- nimi zadevami, ki so odraz
hovo uveljavitev. Prizadeven ožjih ali posamičnih intereodnos do teh vprašanj potr- sov. Zaradi tega jih je teže
juje polnoštevilna udeležba tudi usklajevati.
delegatov na sejah občinskih
Sorazmerno malo je bilo
skupščin, aktivnejša in ustvar- pobud za reševanje problejalnejša razprava, potrjuje ga mov in politike skupščine s
obilica delegatskih vprašanj, strani delegatov v zboru
ki vnašajo novo vsebino v združenega dela, zato pač,
delo občinskih skupščin. Prvo ker delegati in delegacije še
obdobje dela in prvih uspe- ne sodelujejo dovolj z delavhov ter tudi začetnih slabosti skimi sveti in drugimi orje za nami: sedaj smo v ob- gani upravljanja ter zbori
dobju iskanj poti in načinov delovnih ljudi, še vedno so v
ustrezne organizacije dela veliki večini občine, kjer dezborov ter odnosov med po- legati ne sodelujejo z organi
sameznimi zbori, predvsem samoupravljanja v TOZD
glede opredeljevanj pristojno- oziroma se ne povezujejo s
sti med zbori oziroma izvrš- celotno samoupravno bazo.
nimi sveti in med upravnimi Tudi glede informiranja teorgani ter v iskanju takšnih meljne organizacije združeneoblik delovanja skupščin, ki ga dela s strani delegacije
bo v veliko večji meri odgo- ugotavljajo, da ponekod delevarjal njihovi delegatski se- gacija samo občasno pride na
stavi in vsebini.
zbor delavcev z informacijaV delu samih skupščin še mi oziroma poročili o svojem
vedno dnevne rede za seje delu, ki pa so dostikrat tudi
skupščin in problematiko, ki čisto formalna. Omejujejo se
jo obravnavajo, narekujejo ie na to, da je delegacija
predvsem izvršni sveti in le obravnavala vprašanja, ki so
v redkih primerih prihajajo bila na dnevnem redu seje
pobude od drugih subjektov. občinske skupščine, in dala
Smisel uvajanja in uveljavit- delegata na sejo zbora zdruve novih ustavnih sprememb ženega dela, ne povedo pa
v skupščinah pa je v tem, da dosti o vsebini dela. Razpraprevzamejo delegacije odlo- ve delegacij v temeljnih orčilno vlogo pri pobudah za ganizacijah združenega dela
oblikovanje programov in se pretežno omejujejo na
dnevnih redov sej skupščine gradivo, ki so ga prejeli za
in njihovih zborov. Programi sejo zbora združenega dela
in dnevni redi morajo v večji občinske skupščine. Zato
meri odražati sedanje kot seveda skorajda ne obravnatudi dolgoročne; dejanske in- vajo drugih vprašanj in zato
terese in potrebe delovnih tudi ne (oziroma redko)
ljudi in občanov.
dajejo v občinski skupščini
V občinskih skupščinah ču- pobude za reševanje probletijo potrebe po nekaterih mov oziroma za oblikovanje
spremembah v statutih občin politike skupščine. Povezain poslovnikih občinskih nost delegacij s samoupravno
skupščin. Predvsem so po- bazo je nujna, za kar so še
trebne v tistih določbah, ki posebno odgovorne družbenoopredeljujejo
pristojnosti politične organizacije, zlasti
zborov oziroma izvršnega sindikati in ZK. Dejavnost
sveta, šele takrat, ko bodo teh organizacij se bo morala
zbori samostojno odločali in kazati predvsem v tem, da
razpravljali o zadevah, za bodo nenehno prisotni spodkatere so pristojni -in ko bo budniki samoupravnih deleizvršni svet skupščine dejan- gatskih odnosov ter ustvarsko izvršilni organ skupščine, jalci družbenopolitičnih pogobodo delegati v večji meri iz- jev za delo delegacij in deleražali in uveljavljali resnične gatov.
interese baze, iz katere izhaNa družbeno vlogo delegajajo.
cije v temeljni organizaciji
Iz dosedanjih ugotovitev iz- združenega dela in na njeno
haja, da so delegati zbora pogosto nebogljenost v tej
krajevnih skupnosti v občin- zvezi, vpliva tudi to da po-

slovodni organi temeljne organizacije združenega dela
rešujejo vrsto zadev neposredno z izvršnimi sveti oziroma z upravnimi organi občinske skupščine. Tako se ob
vrsti aktualnih zadev delegacije enostavno obidejo, kot
da jih ne potrebujejo. Z vidika delegatskih odnosov
utegne imeti ta način razreševanja pomembnih vprašanj
(mimo delegacij in mimo občinskih skupščin) škodljive
posledice za nadaljnji razvoj
in graditev samoupravnih in
delegatskih odnosov v temeljni organizaciji združenega
dela, saj lahko povzroči nadaljnje odtujevanje odločanja
in razpolaganja s sadovi dela
tistih, ki jih neposredno
ustvarjajo.
Gradiva in kratki roki so
bila doslej omenjena kot ena
osnovnih ovir za uspešnejše
uveljavljanje samoupravnih
delegatskih odnosov. V nekaterih občinskih skupščinah so
že do neke mere uspeli prebroditi prve težave predvsem
glede pravočasne razdelitve
in zagotovitve potrebnega števila izvodov gradiv, drugod
pa jim povzroča še hude težave. V glavnem pa je še
zmeraj res, da gradiva niso
pripravljena v skladu s potrebami delegatskega sistema.
Delegacijam je težko organizirati razpravo o gradivu, če
ni poslano v zadostnem številu in če nima pri tem urejene tehnične in strokovne
pomoči s strani strokovnih
služb ali pa nimajo urejenih
osnovnih strokovnih, administrativnih in materialnih pogojev za delo, kot je to še
vse prepogosto v marsikateri
TOZD in krajevni skupnosti.
Kot sredstvo delovnih ljudi
pri soodločanju o osnutkih
aktov, ki jih bodo sprejemale
skupščine, se še premalo uporabljajo lokalna sredstva javnega obveščanja.
Kar se tiče dela družbenopolitičnega zbora v občinskih
skupščinah velja sledeče:
družbenopolitičnega
zbora
občinske skupščine so v statutih občin opredeljene zelo
različno. Največja raznolikost se kaže pri določanju
pristojnosti, bodisi da gre za
preobsežne ali pa za tako
omejene pristojnosti, da se
upravičeno postavlja vprašanje, kako bo zbor lahko uresničeval svojo ustavno funkcijo. Do izraza prihajajo tudi
težnje, resda ne številne, da
naj bi bil družbenopolitični
zbor pristojen tudi za tiste
zadeve, ki sploh ne sodijo v
pristojnost občinske skupščine (odločanje ali dajanje
stališč glede izvršilnih pred-

pisov). Nekatere občine tudi
predlagajo tesnejše sodelovanje med občinskimi in republiškim družbenopolitičnim
zborom, sklicujoč se na to, da
so občinski družbenopolitični
zbori volilno telo za družbenopolitični zbor republiške skupščine.
V zadnjem času se v občinskih skupščinah pogosteje
uveljavlja praksa ločenih zasedanj zborov, kljub prostorskim, kadrovskim in finančnim težavam, ki jih pestijo.
Tako delo je pokazalo že tudi
svoje rezultate, saj ločene
seje zborov zagotavljajo zlasti bolj sproščeno konkretno
in kritično razpravo delegatov ter uveljavljajo njihove
posebnosti.
Kljub različnim težavam in
oviram, ki jih imajo nekatere
občinske skupščine, bo treba
poiskati načine in poti za
uveljavitev ločenih sej, zborov, ker bomo le tako prišli
do ustavno začrtane kakovosti v skupščinskem sistemu.
Novi statuti morajo s svojimi
določili o pristojnostih zborov ter izvršnih svetov uveljaviti to novo prakso zasedanj
zborov, saj bo le tako možno
sprejeti tudi ustrezne poslovnike. Ti morajo podobno urediti razmerja med zbori, pri
čemer morajo priti do izraza
posebnosti njihovih delovnih
področij, prav tako pa tudi
razmerja do skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, do delegacij v bazi in do
skupin delegatov, ki pošiljajo
delegate v skupščine širših
družbenopolitičnih skupnosti.
V nekaterih občinskih skupščinah so že veliko razmišljali o ustanovitvi posameznih
teles občinske skupščine, ponekod so jih tudi že ustanoili, velik del občinski *
skupščin pa še ni začutil potrebe po tem. Tam, kjer so
taka telesa že ustanovljena,
še ni povsem izoblikovana
njihova vloga zaradi še ne
povsem jasne naloge v delegatskem sestavu.. Ravno tako
tudi še ni jasno, za katera
področja oziroma zadeve ali
vprašanje ali naj bodo ta
oblikujejo. Obstaja pa tudi
vprašanja naj se taka telesa
telesa stalna ali začasna in ali
so ob izvršnem svetu in njegovih telesih sploh potrebna.
Med drugim gre omeniti
razmišljanja, ki so v občinskih skupščinah prisotna:
o ustreznosti oziroma neustreznosti dosedanjega enofaznega postopka v odločanju. Nekatere občine se že
lotevajo uvajanja dvofaznega
postopka. To naj bi v veliki
meri omogočilo delegacijam,
da v samoupravnih organiza-

cijah in skupnostih oblikujejo smernice in stališča za delegate, preden se izdela
končni predlog.
Čeravno so skupščine bolj
ali manj uspešno zaživele v
novi obliki, se jim zastavlja
še veliko nerešenih vprašanj
v zvezi z njihovim delom ter
razmerji med zbori, izvršnim
svetom in upravnimi organi.
Predvsem je veliko vprašanj
o pristojnostih izvršnega
sveta in upravnih organov.
Izvršni sveti so v dosedanjem
obdobju opravili ogromno
delo čeravno imajo hude kadrovske probleme, predvsem
glede strokovnih kadrov in
usposabljanja le-teh. Ponekod
ugotavljajo, da izvršni sveti prevzemajo pristojnosti
upravnih organov, ki na tak
način izgubljajo ne samo
svojo samostojnost, temveč
tudi odgovornost. Nič ni čudnega, da v nekaterih občinah
ugotavljajo, da se upravni
organi zelo radi »skrivajo« za
izvršnimi sveti za vrsto vprašanj, za katere so po svoji
funkciji in po svojem položaju odgovorni, da jih rešujejo samostojno.
Sestavni del delegatskega in
skupščinskega sistema so tudi
skupine delegatov za pošiljanje delegatov v zbor združenega dela in zbor občin republiške skupščine. Skupine
delegatov za zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije
so bile formirane v skladu z
zakonom, skupine delegatov
za zbor občin Skupščine SR
Slovenije pa v sami praksi in
sicer na naslednji način: skupine delegatov za zbor združenega dela za naslednja področja: gospodarstva (33), prosvete in kulture (7), socialnega varstva in zdravstva
(7), kmetijstva (7), obrti (4),
državne službe (4) in JLA
(1), skupaj 63 skupin; za zbor
občin 62 skupin. Skupine delegatov pomenijo pravzaprav
metodo dela, organiziran način pomoči pri pošiljanju delegatov v zbore republiške
skupine, funkcijo konference
delegacij pa morajo opravljati za zbor združenega dela
zbori združenega dela občinskih skupščin, za zbor občin
pa pristojni zbori občinskih
skupščin. Izkušnja je pokazala, da sodelovanje med občinsko skupščino in skupinami delegatov za pošiljanje
delegatov v zbore republiške
skupščine v večini primerov
ni zadovoljivo. Predvsem
velja to za področje zbora
združenega dela in predvsem
za delegate, ki imajo svoj
sedež v drugih občinah.
Boljše je sodelovanje za zbor
občin, to pa največ zaradi

tega, ker so člani te skupine
delegatov v večini primerov
predsedniki in podpredsedniki skupščin, predsedniki in
podpredsedniki zbora krajevne skupnosti ter zbora združenega dela, pri čemer v občinah poudarjajo, da to ni
najboljša rešitev. Značilne so
ugotovitve, da je usklajena
delovanje med občinsko in
republiško skupščino otežkočeno. Občinske skupščine
niso opravljale funkcije konferenc delegacij za pošiljanje
delegatov v zbore republiške
skupščine, čeprav bi to vsaj
pri najpomembnejših zadevah lahko opravile. Tudi
vzroki, ki jih navajajo za
takšno stanje kot so npr.
neusklajeni programi med
občinsko in republiško skupščino ter različni časovni
sklici sej, niso vselej zadosten razlog za takšno ravnanje.
Glede pomoči, ki jo nudijo
občinske skupščine skupinam
delegatov, bi lahko rekli, da
gre v večini primerov le za
tehnično-administrativno pomoč, ter sodelovanje strokovnih služb in izvršnih svetov
pri obravnavi njihovih stališč.
Ponekod se delegati skupine
udeležujejo posameznih sej
občinskih zborov, regijskih
posvetov, ki jih organizira
SZDL, in tudi sej izvršnih
svetov občinskih skupščin.
Tako pri delu skupine delegatov ponekod sodelujejo
člani izvršnega sveta občinskih skupščin, odgovorni delavci upravnih organov ter
druge odgovorne osebe, le
redko pa strokovnjaki iz gospodarstva ali interesnih
skupnosti. Takšne vrste sodelovanje je bolj značilno za
skupine, ki delegirajo v zbor
občin Skupščine SRS, manj
pa je takšnega sodelovanja s
skupinami delegatov za zbor
združenega dela. Ponekod še
vedno ugotavljajo, da se skupine niso neposredno povezovale z občinsko skupščino
niti z delegacijami temeljnih
organizacij, v kolikor se ni
vsak delegat samoiniciativno
posvetoval v temeljni organizaciji, ali pa so imeli le občasne neorganizirane stike.
Nekatere skupine delegatov
pri zboru združenega dela
poudarjajo, da so premalo
povezane z občinsko skupščino ter da se sestanka skupine delegatov člani izvršnih
svetov skupščin občin in drugi odgovorni delavci v občinskih skupščinah ne udeležujejo. Slabo je tudi razvito
sodelovanje med občinskimi
skupščinami znotraj delegatskega okoliša, zato da bi oblikovali smernice za delegate ▼
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zborih republiške skupščine.
Izjeme so le na nivoju regijskega povezovanja občin.
Značilno za skupine delegatov je, da se sestajajo le
2—3 dni pred sejo predvsem
zaradi želje skupin delegatov,
da bi imeli pred oblikovanjem stališč na razpolago
poročila ustreznih komisij in
odborov skupščine. Ta so doslej prihajala le nekaj dni
pred sejo, pri -vrsti pomemb
nih zadev pa so prišla delegatu kar na klop na dan seje
zborov. Tako seveda komisija
in odbori v republiški skupščini ponavadi nimajo pri obravnavi zadeve, ki je na
dnevnem redu, na razpolago
pregleda mnenj, predlogov in
stališč skupin delegatov, niti
občinskih skupščin ali delegacij temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti ali
njihovih konferenc delegacij.
Skupina delegatov oblikuje
svoja stališča na sledeče načine: glede na informacije, ki
jih imajo člani skupine iz
okolja, v katerem neposredno
delajo; glede na splošne informacije o danem vprašanju; glede na povezovanje in
sodelovanje s člani izvršnega
sveta občinske skupščine ali
z odgovornimi delavci upravnih organov ali z drugimi odgovornimi osebami v občinskih skupščinah; včasih pa
jih oblikujejo samo glede na
splošno znanje, ki ga imajo
v tej zadevi.
V tej zvezi bi morali vztrajati pri takšnem vrstnem
redu informacij in obravnav,
ki bi omogočale komisijam in
odborom, da pred sejo zbora
obravnavajo stališča, ki so se
oblikovala v skupinah, le-te
pa dobe gradivo v takšnem
času, da lahko gradivo obravnavajo s svojo samoupravno
bazo ter ne ostanejo na pol
poti kot doslej, ko se je komunikacijski proces Cin to le

enostranski) v bistvu »ustavil«, v večini primerov pri
skupini delegatov.
Iz dosedaj povedanega
lahko povzamemo, da je v
dosedanji praksi gotovo nezadostno, da so gradiva za
seje zborov republiške skupščine dobivale le skupine delegatov, in še to je pogosto iz
najrazličnejših vzrokov prihajalo le malo pred sejo.
Tako je to povzročilo, da se
je v delu skupin delegatov
uveljavila nezaželjena praksa
v. tem smislu, da so le-te večkrat kar opravile dolžnosti
delegacij. To pomeni, da niso
razvile v zadostni meri stika
s svojimi občinskimi zbori,
da bi le-ti obravnavali vsaj
pomembnejše zadeve in opredelili smernice za delegate v
republiški skupščini. Tudi
občinske skupščine so v večini primerov ostajale ob
strani.
Iz izkušnje izhaja, da so
posamezne skupine delegatov,
predvsem pa zbor združenega
dela še vedno preveč prepuščeni sami sebi, da nimajo
povsod ustrezne strokovne
pomoči od organov občinske
skupščine, ali od samoupravnih in drugih organov organizacij združenega dela, iz katerih izhajajo, niti od družbenopolitičnih
organizacij.
Ravno zaradi nevarnosti, da
se odločanje odtuji, kar je pri
skupinah delegatov za republiško skupščino prisotno, je
potrebno doseči, da bodo njihovi člani delegatsko povezani z delegacijami v temeljnih samoupravnih skupnostih, predvsem pa, da se
vzpostavi resnično delegatsko
razmerje z občinsko skupščino kot njihovo delegatsko
bazo, kateri — mimo delegacij in temeljnih samoupravnih skupnosti — tudi neposredno odgovarjajo za svoje
delo.

IIE. Uresničevanje delegatskih
odnosov v Skupščini SR Siovenije
Proces povezovanja in organu družbenega samozdruževanja delovnih ljudi in upravljanja in najvišjem orobčanov, izražanja njihovih ganu oblasti v okviru pravic
interesov, uresničevanja obla- in dolžnosti republike.
sti in upravljanja drugih
Dosedanje delo in vloga
družbenih zadev, ki se zače- Skupščine SR Slovenije v cenja v organizacijah združe- lotnem skupščinskem sistemu
nega dela in v drugih samo- kaže, da postaja skupščina
upravnih organizacijah in mesto, kjer prihajajo do izskupnostih ter v družbenopo- raza bistveni interesi delovlitičnih in družbenih organi- nih ljudi, organiziranih v tezacijah, doseže prek delega- meljne organizacije združenecij, različnih oblik njihovega ga dela in druge skupnosti,
povezovanja ter prek občin- se pravi interesi celotnega
skih skupščin, na ravni re- družbenega dela; interesi depublike svoj zaključek v lovnih ljudi in občanov, orSkupščini SR Slovenije, kot ganiziranih v krajevnih skup6

nostih in občinah, v katerih
se zadovoljujejo mnoge skupne in splošne potrebe; interesi delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične
organizacije,
združene v Socialistično zvezo kot enotno fronto organiziranih socialističnih sil; interesi delovnih ljudi, organiziranih v samoupravne interesne skupnosti, oblikovane
za zadovoljevanje skupnih
potreb na temeljih vzajemnosti in solidarnosti, v katerih
se omogoča svobodna menjava dela. V skupščini se vsi
našteti interesi usklajujejo, v
njej prihaja, do rešitev, ki temeljijo na upoštevanju skupnih in splošnih družbenih interesov in potreb. Tako postaja skupščina vse bolj mesto, kjer delovni ljudje urejajo vsa vprašanja, ki jih ni
mogoče reševati v temeljnih
organizacijah združenega dela
in drugih temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih ali na podlagi njihovega neposrednega medsebojnega sporazumevanja oziroma na ravni občinskih skupščin. Kljub temu pa je za
delovanje delegatske skupščine v razmeroma kratkem
obdobju njenega obstoja in
dela razumljivo, da so to delovanje spremljale tudi pomanjkljivosti. Delo republiške skupščine in sprejemanje
odločitev v njej je še vse premalo neposredno povezano s
temeljnimi
samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi
in njihovimi delegacijami.
Delegati, delegirani na seje
zborov skupščine, za sedaj še
nezadostno uporabljajo možnosti in pravice, ki so jim
dane z ustavo. Določene slabosti, ki se pojavljajo pri
delu skupščine pa so pogojene tudi z delom izvršilnih,
upravnih in drugih organov
in strokovnih služb, ki doslej
še niso uspeli svojega dela v
zadostni meri prilagoditi značilnostim, potrebam in zahtevam delegatske skupščine.
Predvsem bo potrebno posvetiti razmerjem Skupščine
SR Slovenije do temeljnih
samoupravnih organizacij in
skupnosti posebno skrb. Poslovnik Skupščine SR Slovenije, ki je v izdelavi, bo zato
moral glede delegacij in delegatov urediti pogoje za delo,
pravice in dolžnosti ter druga
vprašanja, ki so posebnega,
pomena za delo delegacij in
delegatov. Prav tako bo moral kar najbolj konkretno
opredeliti obveznosti Skupščine SR Slovenije, da svoje
delo organizira tako, da bo
omogočala delovnim ljudem

in občanom ter njihovim delegacijam uveljavljati v skupščini svoje interese in popotrebe ter opredeliti skupne
in splošne družbene interese
in potrebe.
Za dosedanje delo Skupščine SR Slovenije je značilno, da se je uveljavila v njej
nova socialna struktura, ki že
daje temu delu tudi pečat
širokega družbenega odločanja. To pa pomeni, da se
ustavna načela o delegatsko
oblikovani skupščini in o njenem odločanju vse bolj razvijajo, krepijo in postajajo
konkretna stvarnost.
V nadaljevanju te analize
so najprej podani nekateri
osnovni podatki o delu posameznih zborov Skupščine SR
Slovenije s poskusom kratke
ocene njihovega dosedanjega
dela, nato pa povzete nekatere osnovne izkušnje iz njihovega dela zlasti glede naslednjih vprašanj;
— pogojev dela delegacij in
delegatov na sejah zborov;
— aktivnosti delegatov na
sejah zborov;
— usklajevanja stališč v zborih in med zbori Skupščine
SR Slovenije;
— zakonodajne dejavnosti
zborov Skupščine SR Slovenije;
— komisij skupščine in odborov zborov;
— programiranje dela skupščine in zborov;
— strokovnih služb skupščine.
1. Zbor združenega dela
i
Zbor ima 150 delegatskih
mest, na katera delegirajo:
področje gospodarstva — 90
delegatov, prosvetno-kulturno
področje — 18 delegatov, socialno-zdravstveno področje
— 13 delegatov, področje
kmetijske dejavnosti — 18
delegatov, področje obrtne in
podobne dejavnosti — 5 delegatov, skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij, društev ter drugih
— 5 delegatov; enega delegata
pa delegirajo v zbor združenega dela aktivne vojaške in
civilne osebe v službi JLA.
Delegate delegirajo praviloma skupine delegatov, v katerih je v vsej SR Sloveniji
1127 članov. Skupine delegatov za zbor združenega dela
so oblikovane po sedmih področjih. Za gospodarsko področje je oblikovanih 33 skupin, od katerih jih je 15 oblikovanih iz delegatov iz ene
občine (vsaka občina — svoj
okoliš); ostalih 15 pa iz dveh
do štirih občin (po več občin

skupaj v enem okolišu). Za
ostala področja pa so v vseh
primerih skupine delegatov
oblikovane po okoliših za več
občin skupaj. Za prosvetnokulturno področje je oblikovanih 7 okolišev, ki obsegajo
področja najmanj petih in
največ 13 občinskih skupščin.
Za socialno-zdravstveno področje je prav tako oblikovanih 7 okolišev, ki prav tako
obsega področja manj kot petih, največ pa 13 občinskih
skupščin. Za kmetijsko dejavnost je oblikovanih 7 okolišev, v katerih je združeno
od najmanj štirih do največ
18 občinskih skupščin. Za
področje obrtne in podobnih
dejavnosti so oblikovani štirje okoliši, ki združujejo najmanj enajst in največ 22 občinskih skupščin. Isto velja
za področje skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij ter društev.
Za vsak okoliš je bil dogovorjen sedež okoliša z namenom, da občinska skupščina,
pri kateri je sedež okoliša,
koordinira delo z drugimi
občinskimi skupščinami in
delegati skupine.
Zbor združenega dela je
imel doslej 11 sej z 200 točkami dnevnega reda. Sej so
se delegati udeleževali v poprečju 96,6 o/o. Sej zborov se
je udeležilo po enkrat — 310
delegatov, dvakrat — 242 delegatov, trikrat — 121 delegatov, štirikrat — 45 delegatov,
petkrat — 12 delegatov, šestkrat do devetkrat po en delegat. V tem času se je sej
zbora združenega dela udeležilo samo 41 delegatov, ki
niso bili člani skupine. Pristojni zbor občinske skupščine v dosedanji praksi torej
niso na široko uporabili možnosti, da pošljejo na sejo
zbora združenega dela delegate, ki niso člani skupin.
Podatki opozarjajo, da je
sklepčnost delegatov v zboru
za odločanje izredno visoka
in da je fleksibilen delegat za
posamezno sejo postal skorajda pravilo.
V zboru je bilo s strani
delegatov predloženih 88
amandmajev, od tega je bilo
sprejetih 23, zavrnjenih 36,
umaknjenih pa 29 amandmajev. Delegati so v zboru postavili tudi 55 delegatskih
vprašanj.
Zbor je na 11 sejah obravnaval: 64 republiških zakonov, 36 zveznih aktov* ki jih
Skupščina SFRJ sprejema v
soglasju s skupščinami republik in pokrajin, 11 resolucij,
informacij, stališč, poročil, izhodišč in 79 odlokov. Posebej
je v mesecu decembru lani

sprejel tudi delovni program
zbora do junija 1975.
V okviru svojih pristojnosti
je zbor izvolil naslednja delovna telesa: odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za družbenopolitični sistem, odbor za družbenoekonomski razvoj, odbor za finance, odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in
varstvo okolja, odbor za
agrarno politiko in komisijo
za pripravo poslovnika zbora
združenega dela. Odbor za
agrarno politiko je bil postavljen in izvoljen na posebno iniciativo delegatov za
področje kmetijske dejavnosti.
Vsi odbori imajo neprofesionalne predsednike, podpredsednike in po 11 stalnih
članov, komisija pa predsednika, podpredsednika in
dveh članov.
Odbori so imeli do sedaj
44 sej z 230 točkami dnevnega
reda in so predlagali zboru
združenega dela 110 amandmajev.
Vse dosedanje delo zbora
potrjuje, da se preko delegatskega sistema v njem soočajo in izražajo neposredni in
dolgoročni interesi delavskega razreda in vseh delovnih
ljudi, kar pomeni, da vse bolj
postaja odločilen dejavnik v
samoupravnih odnosih združenega dela, kajti brez zbora
združenega dela v Skupščini
SR Slovenije ne more biti
sprejeta nobena odločitev o
izročitvi dela dohodka za
skupne in splošne družbene
potrebe ter odločitve o njihovem namenu in obsegu.
Nekatere nedoslednosti in
celo določene pomanjkljivosti
v delu zbora seveda opozarjajo, da na sedanji stopnji
razvoja delegatskih odnosov
še ni v celoti izpeljana možnost uveljavljanja neposrednih interesov delovnih ljudi
in je za delovanje delegatov
posameznih področij pri odločanju še večkrat prisoten
parcialni in celo cehovski interes. Tam kjer delegatski
odnosi še niso dovolj razviti,
pa je pri iskanju rešitev še
vedno čutiti tehnokratsko miselnost, ki išče rešitve problemov pravzaprav izven delegatskega sistema. Očitno so
potemtakem potrebni dodatni
napori predvsem delovnih
ljudi v združenem delu in njihovih delegatov, da s poglabljanjem in stalno krepitvijo
delegatskih odnosov na vseh
ravneh postopno obvladajo
tiste pojave, ki bi utegnili izriniti na stranski tir resnične
interese in potrebe delovnih
ljudi v združenem delu, s tem

pa tudi revolucionarno vlogo
delavskega razreda v samoupravni socialistični družbi.
2. Zbor občn
Zbor občin šteje 62 delegatskih mest. Drugače kot pri
zboru združenega dela, kjer
je zakon o volitvah delegacij
in delegiranju delegatov v
skupščine družbenopolitičnih
skupnosti določil oblikovanje
skupin delegatov, pa je za ta
zbor določil, da zbori občinske skupščine pošiljajo delegate na zasedanje zbora občin Skupščine SR Slovenije
glede na vprašanja, ki se
bodo obravnavala in na način, kot to določa statut občine. V praksi pa največji del
občinskih skupščin tega vprašanja v statutih ni uredilo in
se prav tako, kot pri zboru
združenega dela, odločilo za
skupine delegatov za pošiljanje delegatov na zbor občin.
Tako je sedaj v 62 skupinah
delegatov za pošiljanje delegata v zbor občin 723 članov.
Najmanjša skupina šteje 4,
največja pa 30 delegatov.
Skupine so sestavljene tako,
da so v njih po približno enakem številu zastopani delegati vseh treh zborov občinske skupščine, to je zbora
združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora.
Od 9. maja 1974, ko se je
zbor prvič sestal, pa do 1.
februarja 1975, je imel 11 sej
s 194 točkami dnevnega reda
ali v poprečju 17 točk na eni
seji oziroma osem točk najmanj in 36 točk največ.
Udeležba delegatov na sejah je znašala od najmanj
93,5% do največ 100% oziroma v poprečju 9^,8 %. V razpravah na zboru je sodelovalo- 167 delegatov, petkrat
sta se sej zbora udeležila po
dva delegata na isto delegatsko mesto. V zboru so delegati predlagali 50 amandmajev; od tega je 8 amandmajev
potrebovalo podporo 10 delegatov v zboru, 27 amandmajev so predlagale skupine delegatov in je bilo zanje potrebno v zboru še podpora
10 delegatov; 15 amandmajev
pa so predlagale skupine delegatov pravočasno in neposredno. Od vseh predloženih
amandmajev je bilo 16
amandmajev sprejetih, 20 je
bilo zavrnjenih, 14 amandmajev pa so med razpravo in
usklajevanjem stališč predlagatelji umaknili.
Na 11 sejah so delegati postavili 41 delegatskih vprašanj, od katerih so na osem
dobili odgovor takoj, na 21 na

prvi in naslednji seji, na
osem pa je bilo odgovorjeno
kasneje.
Zbor je v tem času obravnaval 62 republiških zakonov,
33 aktov, ki jih Skupščina
SFRJ sprejema v soglasju s
skupščinami republik in pokrajin, 11 resolucij, informacij, poročil in podobno, 77 odlokov in tri druge zadeve.
Sprejel je tudi program dela
zbora za obdobje do julija
1975.
Zbor občin je z odlokom
ustanovil naslednja delovna
telesa: odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj;
odbor za družbenopolitični in
komunalni sistem; odbor za
finance; odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter komisijo za pripravo
poslovnika zbora. Vsi odbori
imajo neprofesionalne predsednike, podpredsednike in
po devet stalnih članov, komisija pa predsednika, podpredsednika ter pet članov. Vsi
odbori so imeli dosedaj 36 sej
z 211 točkami dnevnega reda,
predlagali pa so zboru 98
amandmajev.
čeprav je za oceno dela
zbora občin preteklo sorazmeroma malo časa, lahko
ugotovimo, da je v dosedar
njem delu ta zbor pokazal veliko aktivnost pri reševanju
zadev v republiški skupščini.
V tem zboru so v večji ali
manjši meri prihajali do izraza dejansko integrirani in
usklajeni interesi delovnih
ljudi in občanov v krajevnih
skupnostih in v občinah, čeprav moramo obenem ugotoviti, da so se zaradi fizionomije zbora pojavljali včasih v njem tudi preveč lokalistično — občinsko obarvani
interesi, nemalokrat pod vplivom politike izvršnih svetov
in upravnih organov občinskih skupščin, ki pa v končnih odločitvah zbora niso prevladovale. V prihodnje bo potrebno še bolj poskrbeti, da
bodo v tem zboru nenfehno še
bolj prisotni interesi in potrebe delovnih ljudi in občanov, ki so skupnega pomena
za njihovo življenje in delo v
krajevni skupnosti in občini,
se pravi tisti interesi delovnih
ljudi in občanov, ki jih ti uresničujejo tam, kjer prebivajo:
3. Družbenopolitični
zbor
Družbenopolitični
zbor
Skupščine SR Slovenije, kot
zbor delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbenopolitične organizacije šteje
50 delegatskih mest. Od 9. ma-.
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ja 1974, ko se je zbor prvič
sestal, pa do 1. februarja 1975
je imelll sej s 117 točkami
dnevnega reda ali v poprečju
10,6 točke na eni seji.
Udeležba delegatov na sejah znaša v poprečju 85"/«.
V delu zbora je sodelovalo v
razpravi na 11 sejah poprečno
25 o/o delegatov. Skupaj je bilo
s strani delegatov na sejah
zbora predlaganih 6 amandmajev, od katerih je zbor 4
sprejel, 2 pa zavrnil. Na 11 sejah je bilo postavljenih 16 delegatskih vprašanj. Na 2 delegatski vprašanji je bil dan odgovor na isti seji, na 11 delegatskih vprašanj na naslednji
seji, na 2 vprašanji pozneje,
na 1 delegatsko vprašanje pa
odgovor še ni dan.
Glede na obravnavane in
sprejete akte ugotavljamo, da
je bilo preteklo obdobje za
delegate precej zahtevno, saj
je zbor obravnaval 26 republiških zakonov (v različnih fazah), 10 zveznih aktov in 32
zadev. Sprejel je tudi program dela zbora za obdobje
do julija 1975. leta. Zbor ima
dva odbora in sicer odbor za
družbenopolitični sistem in
odbor za družbenoekonomske
odnose.
Z novo ustavo SR Slovenije
se je prvič v ustavni ureditvi
konstituiral v občinskih skupščinah in republiški skupščini
zbor delegatov delovnih ljudi
in občanov, neposredno organiziranih v družbenopolitične
organizacije. S tem se neposredni interesi, ki jih izražajo
delovni ljudje oziroma občani v združenem delu in krajevnih skupnostih, povezujejo
tudi z interesi, ki se oblikujejo v družbenopolitičnih organizacijah zlasti z vidika
upoštevanja dolgoročne perspektive v uresničevanju zgodovinskih interesov delavskega razreda in vseh delovnih
ljudi in širših družbenih in
idejnih vidikov razvoja samoupravne socialistične družbe.
Seveda pa zbor svojo ustavno funkcijo, ki je v tem, da
sodeluje pri odločanju o
vprašanjih uresničevanja, razvoja in varstva z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema, šele oblikuje in s tem v zvezi išče najbolj ustrezne vsebinske oblike in delovne metode. Pri tem
so zlasti pomembna prizadevanja zbora za čimbolj avtentično in dosledno izražanje
interesov, ki se oblikujejo v
družbenopolitičnih organizacijah, ter razvijanje delegatskega razmerja svojih članov
do SZDL in drugih družbenopolitičnih organizacij, prav
tako pa za čimbolj jasno opredelitev njegove pristojnosti,
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odnosov do zbora združenega
dela in zbora občin ter načina svojega delovanja. Značilno za dosedanje delo družbenopolitičnega zbora pa je, da
je bil predvsem zavzet za zakonodajno dejavnostjo, tako
s sprejemanjem novih zakonov, kot z usklajevanjem zakonov z ustavo. Ob taki delovni usmerjenosti zborov republiške skupščine v preteklem obdobju in ob stalnih
relativno kratkih rokih, družbenopolitični zbor ni razvil
dovolj svoje vloge kot pobudnika za obravnavanje določenih drugih aktualnih družbenih vprašanj; še posebej pa
funkcije spremljanja izvajanja sprejete politike in z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema,
kar je sicer naloga vseh zborov, je pa pri družbenopolitičnem zboru glede na njegovo vlogo še posebej pomembno.
Izkušnje v dosedanjem delu družbenopolitičnega zbora
opozarjajo, da bo potrebno
bolj prilagoditi način dela in
razprave v zboru in odborih
ustavni vlogi zbora. Poleg zadev, ki jih v obravnavanje ali
odločanje predlagajo republiški izvršni svet oziroma
upravni organi, kaže v dnevne rede zbora in odborov hitreje vključevati posamezna
aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v družbenopolitičnih
organizacijah, pa sodijo v pristojnost družbenopolitičnega
zbora. Bolj bi morali analizirati vzroke problemov, na katere delegati opozarjajo v
svojih delegatskih vprašanjih.
Razprava v zboru in odborih
se ne bi smela pretežno zadrževati na pravnih strokovnih vprašanjih, temveč bolj z
družbenopolitičnega in idejnega vidika presojati vsebino,
vzroke in rešitve posameznih
vprašanj. Temu primerno bi
morala biti tudi poročila odborov. Program dela družbenopolitičnega zbora je nastal
ob konzultaciji z Republiško
konferenco SZDL. Čuti pa se
mnogo večja potreba po tem,
da bi program zbora nastajal v večji povezanosti s
SZDL, da bi se v njem mnogo bolj izražala prizadevanja
družbenopolitičnih organizacij in da bi bilo delo družbenopolitičnega zbora glede najpomembnejših
družbenih
vprašanj še bolj povezano z
mobilizacijo vseh družbenih
sil tudi za uresničevanje
sprejetih stališč in družbenih
odločitev.
Za delo družbenopolitičnega zbora je nadalje značilno,
da so za najpomembnejša
vprašanja, ki so se obravna-

vala in odločala v družbenopolitičnem zboru, člani družbenopolitičnega zbora imeli
osnovne smernice in stališča,
ki so se oblikovala v družbenopolitičnih organizacijah,
združenih v SZDL, vključno s
stališči iz dokumentov 7. in
10. kongresa ZKS in ZKJ, stališča RK SZDL, njenega predsedstva in IO ter drugih organov. Večina zadev se je obravnavala v predsedstvu in
IO RK SZDL, nekaj zadev so
obravnavali drugi organi
konference. V zadnjem času
republiška konferenca SZDL
dosledneje obravnava pomembne zadeve na svojih sejah. Ugotavlja pa se, da je
udeležba delegatov v družbenopolitičnih zborih na sejah
republiške konference in njenih teles skromna. Z nekaterimi dogovori in sklepi se je
to stanje skušalo že doslej izboljšati, v bodoče pa bo potrebno zagotoviti na sejah republiške konference SZDL
kar največjo udeležbo delegatov v družbenopolitičnem
zboru.
Seznanjanje delegatov v
družbenopolitičnem zboru s
temi stališči je potekalo na
najrazličnejše načine, od formalnega seznanjanja, neposrednega vključevanja članov
družbenopolitičnega zbora v
te organe, do pišmenega obveščanja. Na podlagi sprejetega statuta SZDL Slovenije
in z bodočim poslovnikom
zbora pa bo potrebno ta razmerja jasneje opredeliti.
Skupna značilnost v delu delegatov družbenopolitičnega
zbora je bilo prizadevanje, da
bi čimbolj ustvarjalno in
učinkovito uresničili smernice in stališča, oblikovana v
SZDL Slovenije v skupščinskih aktih. Takšno oceno potrjuje tudi aktivnost večine
delegatov v zboru in odborih
ter njihova vsebinska usmerjenost v posamezna vprašanja uveljavljanja samoupravnih odnosov, razvojne politike in uresničevanja ustavnih
določil. K temu mnogo prispeva aktivnost delegatov v
družbenopolitičnih organizacijah oziroma v izvoljenih telesih teh organizacij.
Kar zadeva enakopravno
odločanje družbenopolitičnega zbora z zborom združenega dela in zborom občin je
mogoče ugotavljati, da kljub
različnim interesom, predlogom in amandmajem pri posameznih aktih, ni prišlo do
neusklajenosti med zbori pri
končnih odločitvah. Po medsebojnem vsestranskem informiranju se je vedno našla rešitev še pred formalnim
usklajevalnim postopkom.

Kar zadeva sodelovanja
družbenopolitičnega zbora v
postopku. sprejemanja zakonov in drugih splošnih aktov
z zborom združenega dela in
zborom občin in sprejemanja
obveznih stališč o zadevah, ki
se nanašajo na temeljne cilje
in osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja SR
Slovenije, ki so vsebovana v
programih dolgoročnega razvoja in srednjeročnih družbenih planih; uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti in
varstvo svoboščin in pravic
človeka in občana; družbeni
sistem informiranja in splošne pogoje javnega obveščanja, še ni nobenih izkušenj,
saj doslej še ni bilo primerov, da bi družbenopolitični
zbor to svojo ustavno funkcijo uveljavil. Naj poudarimo,
da gre za dejavnost, ki ji bo
zbor v bodoče moral posvetiti
več pozornosti; razmeroma
zapleten postopek dajanja
stališč bo potrebno podrobno
urediti v poslovniku zbora.
Družbenopolitični zbor je
bil pobudnik nekaterih razgovorov in posvetovanj o nalogah in funkcij družbenopolitičnih zborov v družbenopolitičnih skupnostih. Ti razgovori organizirani v nekaterih
regijah oziroma občinah ali v
okviru republike s predsedniki občinskih družbenopolitičnih zborov in predsedniki občinske konference SZDL, ki
sta jih sklicala Skupščina SR
Slovenije in RK SZDL so pomenili prispevek pri razčiščevanju odprtih vprašanj v zvezi s položajem, vlogo in
funkcijami družbenopolitičnih
zborov. Precejšnje število občinskih
družbenopolitičnih
zborov je, po teh razgovorih
razpravljalo o svojem delu in
izkušnjah drugih in se zavoljo tega tudi opaža viden razvoj v uveljavljanju specifične
vloge družbenopolitičnih zborov v občinskih skupščinah;
družbenopolitični zbori začenjajo vse pogosteje ločeno zasedati; ponovno se odpira razprava o podrobnejšem določanju njihove pristojnosti ter
o načinu dela, kako bi se
namreč dejansko osredotočili
na glavna vsebinska sistemska vprašanja, ne da bi se izgubljali v vseh podrobnostih
ter konkretnih pravnih formulacijah.
4. Sodelovanje samoupravnih interesnih
skupnosti
Kljub določbi ustavnega zakona, da morajo biti samo-

upravne interesne skupnosti
na ravni republike, ki se
vključujejo v skupščinski sistem, oblikovane do 31.12.
1974, zaradi različnih razlogov, med katerimi kaže omeniti tudi zapoznelo zakonodajo, skupščine teh skupnosti
doslej še niso bile vključene
v skupščinsko odločanje. To
je povzročilo tudi dokajšnjo
kasnitev potrjevanja njihovih
statutov in samoupravnih
sporazumov. Doslej predloženi samoupravni sporazumi o
ustanovitvi in delovanju teh
skupnosti, vsaj kar zadeva
posamezne sporazume, opozarjajo, da v praksi ni dosledno in do kraja izpeljana
njihova ustavna oziroma zakonska koncepcija. 2e sedaj
je zato očitno, da bo potrebno te samoupravne sporazume dopolnjevati. Doslej skupščini tudi še ni bilo predloženega nobenega statuta, kajti
statutarni sklepi, ki so jih
predložile nekatere skupnosti,
še ne predstavljajo zadostnega jamstva za dosledno samoupravno organiziranost teh
skupnosti na podlagi ustave.
Hkrati z zagotovitvijo formalnih pogojev za enakopravno soodločanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti z zbori skupščine bo
tudi s poslovnikom konkretneje opredeljeno njihovo delo
in odločanje kot skupščinskih
zborov. Gre za praktična vprašanja, kot na primer, ali naj
skupščine skupnosti samoupravnih skupnosti zasedajo
istočasno z zbori Skupščine
SR Slovenije, kar naj olajša
usklajevanje, ali in kako se
naj odvija sodelovanje med
delovnimi telesi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in delovnimi telesi zborov, sodelovanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti pri opredelitvi programov dela skupščine SR Slovenije itd.
Ob dejstvu, da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti doslej še niso enakopravno sodelovale z zbori
skupščine, je seveda moči za
oceno dosedanjih izkušenj
upoštevati zgolj njihovo sodelovanje na podlagi 27. člena
zakona za izvedbo ustave SR
Slovenije, ko so v nekaj primerih dajale stališča k odločitvam zborov. Upravičeno pa
je ugotoviti, da so ta stališča
imela zgolj formalen značaj.
5. Pogoji dela delegacij
in delegatov na sejah
zborov
Pri oceni, kako lahko delovni ljudje in občani ter nji-

hove temeljne samoupravne
organizacije in skupnosti preko svojih delegacij in delegatov uresničujejo svoje interese in zagotavljajo svoj vpliv
pri oblikovanju politike in
pri sprejemanju odločitev v
Skupščini SR Slovenije, je
treba upoštevati, kakšni dejanski pogoji dela so bili doslej zagotovljeni delegacijam
in delegatom na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije. Med
take pogoje dela vsekakor sodijo tudi naslednja vprašanja:
obširnost dnevnih redov in
pogostnost sej zborov Skupščine SR Slovenije, kvaliteta
obravnavanih gradiv in roki,
ki so na razpolago za njihovo
obravnavo. Gre torej za taka
vprašanja in probleme, ki
odločilno vplivajo na delo delegatov, se pa lahko rešujejo
predvsem na republiški ravni.
Zbori Skupščine SR Slovenije so imeli doslej vsak po
11 sej; pri tem je imel zbor
združenega dela 200 točk,
zbor občin 194 točk, družbenopolitični zbor pa 117 točk
dnevnega reda. Podatki obsegajo delo zborov in delovnih
teles do 1. februarja 1975.
Dnevni redi sej zborov so bili
pri takem stanju zelo obsežni
in raznoliki. Obsežnost dnevnih redov, ki jo ponazorujejo
tudi priloženi tabelarni pregledi, je bila zlasti očitna v
preteklem decembru, ko so
morali delegati na zadnji seji
obravnavati kar 36 točk dnevnega reda. V zvezi z raznolikostjo dnevnih redov pa je
treba ugotoviti, da doslej razen na prvih sejah, ko se je
nova delegatska skupščina
konstituirala in so bile na
dnevnih redih pretežno organizacijske in kadrovske zadeve, še ni bilo seje zbora, na
katerem bi zbor obravnaval
le akte iz enega ali več, pa
vsaj sorodnih področij družbenega življenja.
Tako pogostnost sej in tako oblikovani dnevni redi so
bili pogojeni s tem, da sta
ustavna zakona za izvedbo
ustave SR Slovenije in ustave
SFRJ nalagala sprejem vrste
sistemskih zakonov do konca
leta 1974, poleg tega pa je bilo potrebno v tem času obravnavati in odločati o vrsti
vprašanj družbenoekonomske
politike za prihodnje leto ter
o še drugih ukrepih tekoče
politike, ki jih je bilo treba
nemudoma uveljaviti. Ne glede na to, pa je treba ugotoviti, da ima tako pogostnost
sej zborov ter obširnost in
raznolikost dnevnih redov posameznih sej za posledico
slabše delo delegacij in delegatov v zboru.

Delegati, ki jih skupine delegirajo na sejo zbora, ob tako obsežnih in raznolikih
dnevnih redih ne morejo obvladati problematike vseh
področij družbenega življenja.
To jim otežkoča če že ne onemogoča kvalitetne razprave
na zborih in pogosto tudi da
bi res odgovorno odločali.
Pri tem je treba upoštevati,
da so skupine delegatov pošiljale na seje zbora združenega dela in zbora občin ne
glede na število točk in njihovo različnost večinoma le
po 1 delegata. Na nekatere seje zbora združenega dela in
zbora občin so skupine na
posamezna delegatska mesta
sicer poslala tudi po 2 delegata. Ta praksa pa se opušča,
verjetno prav zato, ker tudi
2 delegata ne moreta obvladati široke problematike posameznih sej zborov. Vodje
skupin delegatov menijo na
podlagi ocen v skupinah, da
ni mogoče iskati izhoda iz
preobsežnih in raznolikih
dnevnih redov tako, da bi pošiljali na isto sejo po več delegatov glede na različne točke dnevnega reda, temveč
vztrajajo pri tem, da bi se
morali v republiški skupščini
usmeriti na krajše in vsebinsko zaokrožene dnevne rede
zborov, na katere bi lahko
skupine pošiljale delegate, ki
bodo strokovno in politično
obvladali vprašanja v obravnavi.
Glede dnevnih redov sej
zborov, velja opozoriti tudi
na sedanjo prakso, po kateri
so seje vseh treh zborov istega dne, da so dnevni redi sej
zbora združenega dela in zbora občin takorekoč povsem
enaki, znatno število teh vprašanj pa je obravnaval tudi
družbenopolitični zbor. Tak
način dela se je odražal tudi
v delu skupin delegatov, saj
so se v številnih primerih sestajale skupine delegatov za
zbor združenega dela in zbor
občin na skupnih sestankih
ter skupno obravnavale iste
zadeve; to je imelo za posledico, da so bila njihova stališča o obravnavanih aktih v
veliki večini usklajena, kar se
je odrazilo tudi v identičnih
amandmajih v zboru združenega dela in v zboru občin.
Zastavlja se kajpada vprašanje, ali je taka praksa pravilna.
Nadaljnji pogoj za boljše
delo delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti delegatov v občinskih skupščinah, skupinah za
pošiljanje delegata v zbor
združenega dela in zbor občin in seveda tudi v samih

zborih Skupščine SR Slovenije, je zagotovitev kvalitetnih gradiv za odločanje ter
primerni čas, ki ga morajo
imeti ne samo delegati, pač
pa tudi vsi delovni ljudje in
občani kot nosilci odločanja v
našem samoupravnem in delegatskem sistemu za obravnavo teh gradiv.
V zvezi s kvaliteto gradiv in
roki, ki so delegacijam in delegatom na razpolago, je bilo
v delegacijah in med delegati
v prvem obdobju uvajanja delegatskega sistema izraženo
veliko upravičene kritike. Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti
praviloma sploh niso imele na
razpolago gradiv, na podlagi
katerih se je bilo potrebno
odločati v republiški skupščini razen v primerih, ko so
bila gradiva objavljena v
sredstvih javnega obveščanja. Tako delovni ljudje in
občani glede večine v zborih
republiške skupščine obravnavanih zadev niso mogli dajati smernic, delegacije pa na
temeljnih stališč za delo delegatom, ki so jih delegirale
na zasedanju v skupščino in
za njihovo sodelovanje pri
odločanju. Občinske skupščine in člani skupin delegatov
za pošiljanje delegatov v zbor
združenega dela in v zbor
občin, ki so sicer prejemali
vsa gradiva za seje zborov,
pa se pritožujejo nad gradivi,
češ da niso prilagojena za potrebe delegatskega sistema in
odločanja. Menijo, da so gradiva preobsežna, premalo pregledna, določeni strokovni
pregledi in problemi premalo
razumljivo izraženi, v gradivih niso povzeti bistveni problemi in iz njih ni razvidno,
kakšne rešitve teh problemov
so možne in kakšne so prednosti predlaganih rešitev. Tudi nekatere občinske skupščine, ki doslej sploh še niso
obravnavale vprašanj z dnevnih redov zborov republiške
skupščine utemeljujejo, da so
poslana gradiva preobsežna in
niso prilagojena delegatskemu sistemu in odločanju. Delegati dalje menijo, da je potrebno tudi predloge za kadrovske rešitve (za volitve in
imenovanja), ki se sedaj večinoma sploh ne pošiljajo delegatom, da bi jih pred, sejo
zbora lahko obravnavali v temeljnih delegacijah oziroma
občinskih skupščinah in skupinah delegatov, v bodoče
vedno pošiljati delegacijam in
delegatom, da lahko zavzemajo o njih stališča tudi delegacije in občinske skupščine.
Podobni ugovori delegatov
so bili izrečeni glede rokov,
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ki so bili na razpolago za obravnavo vprašanj na dnevnih
redih zborov republiške skupščine. Pri tem se poudarja, da
je bila velika večina zakonov
sprejetih v zadnjih dveh mesecih preteklega leta — ko so
imeli zbori skupščine kar po
4 seje — sprejetih po skrajšanem postopku. Posledica
tako kratkih rokov, pa je
bila, da so bila stališča za seje zborov republiške skupščine v največ primerih oblikovana le v skupinah delegatov
brez ali pa z zelo majhno povezavo z njihovo delegatsko
bazo, še več, v nekaterih, sicer
izjemnih primerih pa gradiva
zaradi prekratkih rokov niso
mogle obravnavati niti skupine delegatov. Skrajšani roki
so vplivali tudi na priprave
amandmajev, ki zato niso
mogli biti predloženi v poslovniškem roku 10 dni.
Ocene in ugotovitve glede
pogostnosti sej zborov, obsežnosti in raznolikosti dnevnih
redov posameznih sej, neustreznih gradiv in prekratkih rokov, so v največjem delu upravičene zlasti s tega vidika, da skupine delegatov
dostikrat dejansko niso mogle
niti ugotavljati interesov niti
dobiti smernic delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter jih prenašati v republiško skupščino.
Stališča, oblikovana v okviru
skupin samih ob pomoči strokovnih služb, sama po sebi niso nujno negativna, lahko pa
ob odsotnosti tesnejše povezave z delegatsko bazo privedejo
do tega, da se skupine odtuje
od neposrednih nosilcev interesov in se spremenijo v »kolektivne poslance« z mnogokrat lokalno, parcialno in
celo tehnokratsko obarvanimi interesi.
Vendar pa so tudi že za to
prvo fazo uvajanja delegatskega sistema značilna prizadevanja, da se naštete slabosti presežejo. Predsedstvo
Skupščine SR Slovenije je o
njih večkrat razpravljalo in
tam, kjer je to bilo mogoče,
tudi sproti ukrepalo. Pri tem
gre zlasti za ustrezno izpeljavo informativnega sistema, za
zagotovitev ustreznejših gradiv in potrebnega časa za njihovo obravnavo. »Poročevalec« že vsebuje povzetke vseh
gradiv, ki bodo obravnavana
na sejah zborov Skupščine
SR Slovenije, s čimer je omogočeno tudi delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti razpravo in
določanje temeljnih stališč o
vprašanjih, ki jih obravnavajo
zbori Skupščine SR Slovenije.
Ne glede na doseženo kvalite10

to pripravljenih gradiv in povzetkov pa je treba upoštevati, da pri njihovi pripravi nastajajo težave tudi zaradi tega, ker se organizacija republiških upravnih organov in
strokovne službe Izvršnega
sveta šele prilagajajo novim
potrebam delegatskih skupščin. Gotovo pa bo potrebno
še nekaj časa za zagotovitev
takšnih gradiv, kot jih zahteva delegatski sistem.
Ko govorimo o pogojih za
delo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, ne moremo mimo dejstva, da čaka
skupščino na tem področju še
veliko dela. Vso skrb bo treba posvetiti planiranju sej
zborov, povezovanju delegatov tudi izven sej zborov,
omogočiti bo treba delegatom delo v obdobju med sejami in podobno, še posebej
bo treba na primeren način
urediti ta vprašanja v družbenopolitičnem zboru.
Upravičeno je tudi ugotoviti, da dnevni redi prav zadnjih sej zasedanj zborov niso
imeli več tako obsežnih dnevnih redov, kar naj bi ostalo
po stališčih predsedstva Skupščine SR Slovenije tudi bodoča praksa. Vse bolj se tudi
uveljavlja praksa, da so originalna gradiva oziroma povzetki na razpolago delegacijam in delegatom vsaj mesec
dni pred sejami zborov. Le za
gradiva, ki se ponovno obravnavajo na zborih, naj bi bili
možni tudi krajši roki, ker
gre za problematiko, ki je delegacijam in delegatom že
znana.
Sicer pa bodo vsa vprašanja in dileme morala najti
stalnejše in bolj ustrezne rešitve v novem poslovniku
Skupščine SR Slovenije, ki
bo moral določiti roke za pošiljanje gradiv, opredeliti vsebino povzetkov, dolžnosti in
obveznosti izvršnega sveta,
republiških upravnih organov
in strokovnih služb v zvezi s
temi vprašanji delegatske
skupščine.
6. Aktivnost delegatov
v zborih Skupščine SR
Slovenije
Aktivnost delegatov v zborih se izraža predvsem v neposredni udeležbi na sejah
zborov, v razpravah o vprašanjih, ki so na dnevnem redu, v postavljanju delegatskih
vprašanj, v
predlaganju
amandmajev, v dajanju pobud za ureditev določenih
vprašanj, v predlaganju amandmajev, v dajanju pobud
za ureditev določenih vprašanj ter v predlaganju zako-

nov oziroma drugih splošnih
aktov. Vse te oblike, razen
predlaganja zakonov in drugih splošnih aktov so bile
v delu delegatske skupščine
doslej že močno prisotne in
so s tega vidika porok m
nadaljnje uveljavljanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov.
Udeležba na sejah zborov
kaže, da se delegati, ki so delegirani v zbore, zavedajo pomembnosti soudeležbe pri odločitvah republiške skupščine,
saj na ta način lahko uveljavljajo na ravni republike interese in potrebe delovnih ljudi
in občanov, organiziranih v
temeljne samoupravne organizacije ih skupnosti in v
družbenopolitičnih organizacijah. Poprečna udeležba na
sejah zborov je bila v zboru
združenega dela 96,6«/0-na, v
zboru občin 97,8°/o-na jn
v družbenopolitičnem zboru
84,8 o/o-na. Skupine delegatov
za zbor združenega dela in
zbor občin določajo za sejo
zbora praviloma tistega delegata, ki se lahko aktivno
vključi v razpravo o tistem
vprašanju, ki je po mnenju
skupine najpomembnejše. Nesklepčnosti na sejah zborov
do sedaj še ni bilo.
Aktivnost delegatov se kaže
tudi v razpravah delegatov na
sejah zborov. Na sejah zbora
združenega dela je razpravljalo poprečno po 16 delegatov.
Delegati v tem zboru so imeli
skupaj 173 razprav; 21-krat so
na sejah tega zbora razpravljali člani delegacije SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, 42krat so v razpravah sodelovali predstavniki odborov zbora
in komisij skupščine, 10-krat
pa na seje povabljeni drugi
predstavniki. Na zboru združenega dela je glede na področje v razpravah sodelovalo: iz gospodarstva 93 delegatov, iz prosvetno-kulturnih
dejavnosti 26, iz socialnozdravstvenih dejavnosti 20, iz
kmetijske dejavnosti 11, iz
obrtnih in podobnih dejavnosti trije, državnih organov,
družbenopolitičnih organizacij in društev pa 18 delegatov.
Dvakrat je v razpravi sodeloval delegat iz področja oboroženih sil.
Na sejah zbora občin je
dosedaj razpravljalo 167 delegatov, poprečno po 15 delegatov na sejo zbora. V družbenopolitičnem zboru je na dosedanjih sejah razpravljalo 16
delegatov, poprečno 10 delegatov na sejo zbora, pri čemer je značilno, da je bila
vsebina razprav v tem zboru
pretežno namenjena uveljav-

ljanju samoupravnih pravic
delovnih ljudi in občanov.
Aktivnost delegatov na sejah
zborov pa se stalno veča, saj
se k posameznim točkam iz
seje na sejo prijavlja več razpravljalcev, ki žele seznaniti
zbor s stališči, mnenji ali pripombami, za katere so se dogovorili na sestankih skupin
delegatov.
Vsebina razprav se je razlikovala glede na gradivo oziroma faze, v katerih se je
gradivo obravnavalo. Pri predlogu za izdajo zakonov oziroma osnutkih so bile razprave usmerjene v dajanje pripomb, pri zadnji fazi, se pravi
pri obravnavi predlogov zakonov pa je bila večina razprav konkretnih in v glavnem
usmerjenih na obrazložitev
danih amandmajev. Tudi v
zadnji fazi pa so bile posamezne načelne razprave, vendar so večidel predstavljale
opozorilo oziroma napotilo za
izvajanje zakona oziroma drugega akta.
Za dejavnost delegatov zbora združenega dela je značilno, da so razpravljali večinoma izhajajoč iz stališč,
sprejetih v skupinah delegatov, le poredkoma oziroma
samo takrat, ko so bila ustrezna gradiva objavljena v
dnevnem tisku, pa so prihajale v njihovih razpravah do izraza tudi smernice temeljnih
samoupravnih organizacij in
skupnosti oziroma temeljna
stališča njihovih delegacij.
Podobna ocena velja tudi za
zbor občin, kjer so delegati le
izjemoma razpravljali na po-,
dlagi stališč občinskih skupščinskih skupščin, člani družbenopolitičnega zbora kot delegati družbenopolitičnih organizacij pa so glede na vlogo
zbora razpravljali največ o
vprašanjih* sistema in tistem
kar zadeva temeljne cilje in
osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja, manj
pa o pravnih in strokovnih
vprašanjih. Delegati tega zbora so vendarle praviloma
lahko opirali svoje razprave
na temeljne smernice, ki so
bile izoblikovane v družbenopolitičnih organizacijah.
V tem razmerom kratkem
obdobju je bilo v zboru združenega dela postavljenih 55, v
zboru občin 41, in v družbenopolitičnem zboru 16 delegatskih vprašanj. Vprašanja
delegatov v zboru združenega
dela in zboru občin so bila v
glavnem zastavljena v imenu
skupin, vprašanja delegatov v
družbenopolitičnem zboru pa
pretežno v imenu delegatov
neposredno. Pobudo za dajanje vprašanj pa so v nekaj

primerih dali tudi zbori združenega dela občinskih skupščin, kot konferenca delegacij
za zbor združenega dela oziroma zbori občinskih skupščin kot konferenca delegacij
za zbor občin.
Na vprašanja delegatov izvršnemu svetu je bilo v glavnem odgovorjeno na prvih
prihodnjih sejah. Večina odgovorov je delegate zadovoljila. Imajo pa tudi pripombe,
da so bili nekateri odgovori
preveč splošni, in da ni bilo
odgovorjeno na bistvo vprašanja. V primerih, ko so bili
odgovori odlagani in dani z
zamudo, je bilo opozorjeno,
da vprašanje izgubi na svoji
aktualnosti in na svoji učinkovitosti.
Po vsebini lahko vprašanja
delegatov razdelimo v glavnem na dve vrsti in sicer na
tista, ki zadevajo širšo družbenoekonomsko problematiko
in tista, ki se nanašajo na
probleme določenih panog,
posameznih organizacij združenega dela ali pa na konkretne probleme v krajevnih
skupnostih in občinah. V njih
se često izražajo interesi in
potrebe, ki jih čutijo delegacije temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti oziroma skupine delegatov.
Prek vprašanj žele dati delegati pobude za spremembe in
dopolnitve posameznih predpisov oziroma opozarjajo na
potrebo po spremljanju izvajanja v skupščini sprejete politike.
Vse to kaže na večji in širši
pomen vprašanj delegatov v
novih delegatskih skupščinah. 1
Delegati hočejo s postavljenim vprašanjem doseči, da
se določeno vprašanje oziroma določen problem postavi
na dnevni red seje zbora in se
o njem razpravlja. Dosedanja
praksa kaže, da bi delegati v
zboru dejansko morali imeti
večji vpliv na oblikovanje
dnevnega reda seje zbora. Ta
bi moral poleg zadev, ki jih
predlaga izvršni svet in republiški upravni organi, vsebovati tudi zadeve, ki bi jih
predlagale delegacije in delegati. Tudi glede teh predlogov pa je treba iskati ustreznih rešitev v novem poslovniku Skupščine SR Slovenije.
Ta predvideva, da bi vsak delegat lahko zahteval, da se na
podlagi odgovora na postavljeno delegatsko vprašanje
začne razprava. Na podlagi
razprave bi zbor odločil, ali se
o zadevi, ki je bila predmet
delegatskega vprašanja, odloča na tej ali na prihodnji seji
zbora kot o posebni točki
dnevnega reda. V takem primeru bi zbor tudi določil,

kakšno gradivo je treba pripraviti, kdo ga je dolžan pripraviti in podobno.
V zvezi z aktivnostjo delegatov je tudi predlaganje
amandmajev. Na 11 sejah
zbora združenega dela je bilo
predloženih 88 amandmajev,
od teh so dali posamezni delegati tri amandmaje, 65
amandmajev so dale skupine
delegatov na sami seji s podporo drugih delegatov, 5
amandmajev je bilo predloženih s strani skupin delegatov
brez drugih sopodpisnikov,
15 amandmajev pa so predložile skupine delegatov v roku
10 dni pred sejo zbora. Od
vseh vloženih je bilo sprejetih
23 amandmajev, zavrnjenih
36 amandmajev, 29 amandmajev pa je bilo umaknjenih. V
zboru občin je bilo predloženih skupaj 50 amandmajev;
od teh so dali posamezni delegati 8 amandmajev, 27
amandmajev pa so dale skupine na sami seji s podporo
drugih delegatov in le 15
amandmajev so predložile
skupine delegatov pravočasno. Od vloženih amandmajev
je bilo 16 amandmajev sprejetih, 20 zavrnjenih, 14 pa
umaknjenih. V družbenopolitičnem zboru so delegati
predlagali na 11 sejah šest
amandmajev, od teh pa sta
bila dva zavrnjena.
Podatki kažejo, da so se delegacije oziroma skupine delegatov in delegati zelo živahno vključevali v oblikovanje
dokončnih rešitev zakonskih
aktov z dajanjem amandmajev. Zaradi neusklajenosti stastališč pa so bili številni
amandmaji, ki so jih predložile delegacije in delegati, zavrnjeni. V skupinah delegatov
predvsem poudarjajo, da je
bila delegatom in delegacijam v dosedanjem postopku
sprejemanja zakonskih aktov
le redkokdaj dana možnost
pravočasnega oblikovanja amandmajev. Posebej še poudarjajo, da so delegati premalo kritično povzemali stališča oziroma že izdelane amandmaje strokovnih služb,
kar je prispevalo k temu, da
amandmaji v zboru niso bili
sprejeti. Razlog za odklonitev
amandmajev je bil tudi v tem,
da jih niso obravnavali pristojni odbori in je do njih za
vzemal stališče zgolj predlagatelj, v večini primerov izvršni svet. Delegati v zboru so
v takšnih razmerah ob odločanju o vloženih amandmajih tudi sami veliko bolj sprejemali stališča izvršnega sveta, kot pa predloge delegatov.
Bržčas iz prepričanja, da so
stališča izvršnega sveta ustreznejša, kot pa vsebina na

hitro predloženih in ne dovolj
usklajenih amandmajev. V tistih primerih, ko so delegati
imeli čas in možnost, da so
lahko oblikovali svoja stališča
po medsebojnem usklajevanju, pa je bil vpliv predlagatelja na dokončne rešitve
manjši.
Kot poseben problem je potrebno omeniti, da je predlagatelj oziroma izvršni svet
sam v več primerih predlagal
dokaj obsežne in vsebinsko
zahtevne amandmaje, ki so
bistveno spreminjali prvotni
zakonski predlog, šele na seji
zbora. Skoraj v vseh takih
primerih so delegati sicer
sprejemali predložene amandmaje, pri tem pa opozarjali,
da takšen način sprejemanja
zakonov in drugih aktov ne
sme postati praksa, ki bi utegnila celo povsem onemogočiti uveljavljanje delegatskih razmerij in delegatskih
odnosov.
Dosedanja praksa dajanja
amandmajev skupaj z vsemi
drugimi odprtimi vprašanji
na tem področju opozarja, da
je potrebno v poslovniku
skupščine in zborov zagotoviti glede predlaganja amandmajev in glede odločanja o
njih postopek, ki bo omogočal polno delegatsko pobudo,
obenem pa kar najbolj zagotovil, da bo razprava o vsebinskih problemih zakonskih
aktov osredotočena predvsem
na fazo osnutka, kateri naj
se ob upoštevanju različnih
stališč najdejo najustreznejše
skupne rešitve. Zadnja faza
bi potemtakem morala postati predvsem verifikacija v
prehodnem postopku usklajenih rešitev.
7. Usklajevanje stališč
v zboru in med zbori
Skupščine SR Sovenije
V tem gradivu so bile že
podane kritične ocene glede
tega, kako poteka usklajevanje stališč med delegacijami
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. Do
neke mere ostaja brez odgovora vprašanje, kakšne oblike
medsebojnega sodelovanja in
usklajevanja stališč nastajajo
v praksi med skupinami delegatov za zbor združenega
dela in skupinami delegatov
za zbor občin, kakor tudi
kakšno bodi usklajevanje
med temi skupinami in občinskimi skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami, konferencami delegacij
in delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti. Pri tem se opaža

različna praksa. Na eni strani
se delegati skupin za zbor
združenega dela in zbor občin
udeležujejo posameznih sej
občinskih skupščin, regijskih
posvetov, ki jih organizira
Socialistična zveza delovnih
ljudi, sej izvršnih svetov občinskih skupščin, sej delavskih svetov in drugih organov
samoupravljanja, kakor tudi
sej svetov krajevnih skupnosti. Pri tem nekateri delegati vključujejo posamezna
skupščinska gradiva tudi na
seje zborov delovnih ljudi v
organizacijah in skupnostih,
kjer so zaposleni. Dasi so te
povezave med delegati in njihovo bazo šele na začetku
razvoja, gre vendar za resne
poskuse, da se delegati, ki
bodo odločali v republiški
skupščini, seznanjajo z raličnimi interesi in stališči, zaradi njihovega usklajevanja
in poenotenja. Na drugi
strni pa je očitno, da se skupine delegatov niso povezale
s svojo delegatsko bazo, razen kolikor se posamezni delegati samoiniciativno posvetujejo o gradivu v svoji
temeljni organizaciji. Toda
tudi v teh primerih o kakršnemkoli predhodnem usklajevanju stališč seveda še ne
more biti govora. Ugotavlja
pa se, da člani skupin za pošiljanje delegatov v zbor
združenega dela in zbor občin vse bolj postavljajo zahtevo, da morajo dobiti o aktih, ki jih obravnava in sprejema republiška skupščina,
mnenja in stališča občinskih
skupščin oziroma njihovih
zborov združenega dela, v katerih bi se morala sintetizirati stališča in interesi v občini. Ta vprašanja bo treba
vsekakor urediti tudi z dopolnitvami statutov občin in a
poslovniki občinskih skupščin, s sporazumi, sklenjenimi med občinskimi skupščinami, ki pošiljajo delegata v
isto skupino delegatov, kakor
tudi v temeljnih samoupravnih aktih in sporazumih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti.
Usklajevanje stališč v samih zborih poteka praviloma
tako, da predlagajo ustrezne
skupne rešitve pristojna delovna telesa zborov in zakonodajno-pravna oziroma druge komisije Skupščine SR
Slovenije ter predlagatelj
akta. Kolikor pa pride na samih sejah zborov do novih
predlogov in v sami razpravi
ter v sodelovanju s predlagateljem ni mogoče priti do soglasja glede rešitve določenega vprašanja, imenuje zbor
praviloma začasno skupino z
nalogo, da prouči vprašanje
11

in predlaga zboru ustrezno
rešitev. V takih delovnih skupinah sodelujejo predlagatelj
amandmaja, na sejah navzoči
člani pristojnega odbora in
zakonodajno-pravne komisije
določeni delegati, ki so v razpravi pokazali poseben interes za rešitev spornega vpra
šanja ter predstavnik predlagatelja. Zbori so doslej vedno,
uskladili svoja stališča, ne da
bi preverjali stopnjo soglasja
s predhodnimi glasovanji ozi
roma izjavljanji, kakor to
predvideva 365. člen ustave
SR Slovenije. Ta možnost je
bila uporabljena le v enem
primeru v zboru združenega
dela.
Usklajevanje med zbori
Skupščine SR Slovenije nastopi v primerih, kadar pristojni zbori skupščine ne
sprejmejo zakon oziroma
drug akt v enakem besedilu
oziroma ga naj bi uskladili
s stališči družbenopolitičnega
zbora. Ustava in veljavni poslovnik predvideva, da morajo v takem primeru pristojni
zbori ponovno obravnavati
neusklajeno besedilo, če se
zbori po dveh zaporednih obravnavah ne zedinijo glede
besedila predloga zakona, postavijo skupno komisijo, v
katero izvoli vsak zbor enako
število članov, z nalogo, da
pripravi predlog za uskladitev spornih vprašanj, če se
skupna komisija ne sporazume, ali če zbori ne sprejmejo
njenega sporazumnega pred
loga, se predlog odloži z
dnevnega reda.
V dosedanji praksi delegat
ske skupščine so že bili primeri, ko so bili določeni zakoni sprejeti v zborih v različnih besedilih in je bilo potrebno usklajevanje (na primer zakona o sodiščih združenega dela). V takih primerih so odbori izvolili skupno
komisijo in potem tudi sprejeli njen predlog za uskladitev. Bili pa so tudi primeri
(npr. sklepi in stališča o obmejnem gospodarskem sode
lovanju) ko zbori akta niso
sprejeli v enakem besedilu, a
so bila nato med zbori usklajena stališča brez formalnega
postopka in izvolitve posebne
komisije v neposrednem
sodelovanju
predsednikov
zborov. Spričo sprejetih različnih besedil v zborih so se
sestali, ugotovili razlike, ocenili v zborih sprejete različne
rešitve ter predlagali zborom
ponovno obravnavo že sprejetih lastnih rešitev. Praksa
je pokazala, da je tudi brez
formalnega postopka mogoče
hitreje uskladiti različnosti,
zlasti če te niso bistvene med
zbori. Zato jo bo bržčas po12

trebno dopustiti tudi v no- čin, organizacij združenega
vem poslovniku Skupščine dela in drugih samoupravnih
SR Slovenije.
organizacij in zagotovitev
Končno je treba v zvezi z pravne varnosti občanov, njiusklajevanjem stališč v zbo- hovih samoupravnih in drurih in med zbori ugotoviti, da gih na ustavi in zakonih teje večina delegacij in delega- melječih pravic.
tov dojela bistvo delegatskega
Kljub tako zastavljenim izodločanja in da temeljne de- hodiščem
pa je v praksi še
legacije občinske skupščine, vedno moč
opaziti, da je
družbenopolitične organizaci- skupščina preobremenjena z
je in skupine delegatov ne zadevami, ki sodijo , pravzazahtevajo od delegata v zbov pristojnost Izvršnega
ru, da dosledno vztraja pri prav
sveta oziroma upravnih orgaprvotno dogovorjenih stali- nov.
Dosedanje izkušnje deščih, če ugotovi, da je treba legatske
skupščine namreč še
zaradi širših družbenih inte- posebej
da bi moresov ali prevladujočih stališč rale biti opozarjajo,
v republiških
drugih delegatov odstopiti od zakonih rešitve
omejene le na ureprvotno dogovorjenih stališč.
temeljnih sistemskih in
Tako se je začel realizirati janje
družbenih odnotudi en vidik temeljne funk- materialnih
sov ter uveljavljanje pravic
cije delegacij in delegatov, in
dolžnosti organizacij zdrunamreč, da se pri zastopa- ženega
dela, samoupravnih
nju interesov svojih organiza- organizacij
in skupnosti,
cij, sporazumevajo in dogo- družbenopolitičnih
skupnosti
varjajo z drugimi delegaci- in občanov, ki izhajajo
iz teh
jami in delegati.
odnosov. Republiška zakonodaja torej ne bi smela biti
kazuistična oziroma naj bi
8. Zakonodajna dejav- prepuščala podrobno urejanje določenih odnosov na ponost zborov Skupščine
sameznih področjih, ki so izSR Slovenije
ključno strokovno-tehničnega
značaja, izvršilnim oziroma
predpisom, določeZakonodajni
dejavnosti upravnim
ne odnose pa bi morali urezborov Skupščine SR Slove- jati
in drugi delovni
nije daje v prvem obdobju ljudjedelavci
v okviru samoupravnih
dela nove delegatske skupščine obeležje proces usklaje- interesnih skupnosti, nadalje
vanje republiške zakonodaje s samoupravnimi akti ter z
z novo ustavo. Ta proces se družbenim dogovarjanjem in
je začel že s sprejemom ustav- sporazumevanjem. Seveda pa
nih amandmajev in predstav- bo treba glede na naravo in
zadeve oceniti ozirolja kontinuirano delo. Ustav- pomen
ma pretehtati, katero področni zakon za izvedbo ustave je
je temeljnega sistemskega
SR Slovenije . daje v svojem
IV. in V. poglavju temu pro- značaja in bi moralo biti urejeno v zakonu, katera razcesu osnovno orientacijo gle- merja
pa so takšnega značade vsebinske in časovne prio- ja,
da ni potrebe, da bi jih
ritete tistih predpisov, ki so
urejal sam zakon, pač pa bi
za funkcioniranje celotnega jih
sistema nujni. Ob tem je po- način.lahko uredili na drug
trebno ugotoviti, da celotni
Vsekakor je takšen pristop
proces usklajevanja temelji
na ustavnih izhodiščih, poleg eden od pomembnih dejavnitega pa ima svojo oporo tudi kov, ki lahko bistveno vpliv resoluciji o temeljih zako- vajo na počasnejši oziroma
nodajne politike republike, ki hitrejši razvoj delegatskega
je bila sprejeta leta 1969. Iz- sistema.
hajajoč iz teh temeljnih izOb tem pa nikakor ne
hodišč naj bi republiška za- smemo zanemariti samega
konodaja urejala predvsem: zakonodajnega postopka kot
nadaljnje izpopolnjevanje sis- pomembnega faktorja pri obtema samoupravljanja na likovanju konkretnih odločivseh področjih družbenega tev. Odlok o začasnem poživljenja, zlasti v organizaci- slovniku Skupščine SR Slojah združenega dela; dosled- venije v svojem 2. členu dono uresničevanje ustavnosti loča, "da se do sprejetja stalin zakonitosti, krepitev odgo- nega poslovnika smiselno
vornosti za varovanje in dos- uporabljajo določbe dosedaledno izvajanje ustave in za- njega poslovnika Skupščine
konov; zagotovitev stabilnosti SR Slovenije, kolikor niso v
zakonov in drugih predpisov nasprotju z ustavo SR Slovein njihovo medsebojno uskla- nije, ustavnim zakonom, zajenost; zagotovitev pogojev za koni oziroma tem odlokom
uresničevanje z ustavo dolo- samim. Iz tega izhaja, da se
čenih pravic in dolžnosti ob- sestoji zakonodajni postopek.

sledeč določbam poslovnika
Skupščine SR Slovenije, iz
treh faz, to je predloga za izdajo zakona, osnutka zakona
in zakonskega predloga. Poslovnik določa za vsako fazo
postopka pogoje, kako naj se
ta faza izvede, obenem pa
tudi roke, ki morajo biti na
razpolago delegatom za proučitev gradiv.
V poslovniku so tudi določbe, ki omogočajo, da se
predvideni trofazni postopek
v posebnih primerih skrajša,
bodisi na dve ali pa celo na
eno fazo, prav tako pa je
tudi predvideno, da je možno
skrajšati s poslovnikom predvidene roke. Za izjemne situacije predvideva poslovnik
hitri postopek za izdajo zakona, ki omogoča, da se zakon oziroma drug predpis
sprejme v najkrajšem možnem času.
Ob analizi dosedanjih postopkov za> izdajo zakonov in
drugih aktov, sprejetih na 11
sejah zborov Skupščine SR
Slovenije, lahko ugotovimo,
da moramo razlikovati dve
obdobji: obdobje od junija
1974 do konca leta 1974 in
obdobje po 1. januarju 1975.
Za prvo obdobje je značilno,
da je bila velika večina zakonov sprejetih po skrajšanem
postopku (31). Vzroka za to
sta predvsem dva. Eden je
bil v tem, da ustavni zakon
za izvedbo ustave SR Slovenije določa, katere zakone je
potrebno uskladiti z ustavo
do 31. decembra 1974, drugi
razlog pa je bil, da je bilo
potrebno do konca leta 1974
sprejeti resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975
in vse spremljajoče predpise
ter tako omogočiti gospodarstvu, kakor tudi vsem drugim
družbenim dejavnikom, da
pravočasno in načrtno oblikujejo svojo politiko za prihodnje leto. Vse to se je
odražalo pri delu delegatov,
ki so imeli za proučitev gradiv za seje na razpolago zelo
malo časa, dostikrat pa so
bili tudi na samih sejah zborov soočeni s predlogi novih
rešitev ter so se morali odločati, ne da bi se posvetovali
s svojo skupino oziroma
bazo. Delegati so bili mnenja, da je bilo to obdobje izjemno in da takšnega načina
dela ni mogoče prenašati,
temveč je potrebno zakonodajni postopek speljati tako,
da bo mogoče zajeti čimveč
pobud, predlogov, mnenj, pripomb in stališč, ki jih delovni ljudje in občani izražajo v
temeljnih samoupravnih or

ustanovljene naslednje stalne
komisije skupščine: komisija
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, komisija za mednarodne odnose, zakonodajno-pravna komisija,
komisija za narodnosti, komisija za pravosodje, komisija za vprašanja borcev
NOV, komisija za vloge in
pritožbe in komisija za poslovnik, sestavljene iz delegatov vseh treh skupščinskih
zborov. Tedaj se je razpravljalo tudi o potrebi ustanovitve komisije za družbeno
nadzorstvo, ki pa ni bila ustanovljena in se je odločitev
o njeni ustanovitvi odložila.
Vendar gre tako pri tej kot
pri dejansko ustanovljenih
komisijah za skupne potrebe
dela zborov, se pravi skupščine. Izjemo predstavlja komisija za narodnosti, ki jo je
bilo treba ustanoviti na paritetni podlogi, upoštevaje matični narod in obe avtonomni
narodnosti, neposredno na
podlagi ustavne določbe.
Splošna ocena dosedanjega
dela skupščinskih komisij je
nedvomno pozitivna, zlasti
gledano z vidika, da so uspešno opravile neposredne naloge, zaradi katerih so bile
ustanovljene.
Splošna je tudi ugotovitev,
da je udeležba članov posameznih komisij, ki so pre
težno sestavljene ob upoštevanju regionalnega načela, zadovoljiva. Pri posameznih komisijah je bila udeležba na
sejah naslednja: pri komisiji
za mednarodne odnose na trinajstih sejah v poprečju 60 %,
pri zakonodajno-pravni komisiji na enajstih sejah 70 °/o,
pri komisiji za narodnosti na
petih sejah 82 o/o, pri komisiji
za vprašanja borcev NOV na
treh sejah 81o/0, pri komisiji
za pravosodje na petih sejah
67 o/o, pri komisiji za vloge in
pritožbe na dveh sejah 70 o/o,
pri komisiji za volitve, imenovanje in administrativne
zadeve pa na desetih sejah69 o/0.
Prvi problem, ki zavira
boljše delovanje komisij in ki
mu bo treba vnaprej posvetiti posebno pozornost je značilen tudi za druga skupščinska telesa oziroma vse delo
Skupščine SR Slovenije. Gre
namreč za vprašanje, kako
povezati njihovo delo z interesi delegatske baze in kakšne
so pri tem njihove neposredne naloge. Nedvomno so se
9. Komisije skupščine
ti interesi doslej v njihovem
SR Slovenije in odbori
delu komajda izražali, prav
zborov
tako pa je bilo njihovo delo
KOMISIJE SKUPŠČINE
preveč usmerjeno na pomoč
Z začasnim skupščinskim pri neposrednih odločitvah
poslovnikom so bile maja 1974 zborov. Čeprav je potrebno,

ganizacijah in skupnostih, jih
uskladiti ter strokovno in
pravno tehnično oblikovati
pri sprejemanju dokončnih
rešitev. V zakonodajnem postopku naj bi se -posvetilo
zlasti veliko pozornosti prvim
fazam dela, to je predlogu za
izdajo zakona z osnutkom
zakona, poleg tega pa bi bilo
potrebno omogočiti, da se
stališča baze pojavljajo tudi
že v predhodnih pripravljalnih postopkih. Zadnja faza
sprejemanja zakona nikakor
ne bi smela biti več faza, kjer
se z množico amandmajev še
oblikujejo končne rešitve,
temveč bi morala biti to faza,
v kateri bi se ugotavljala
stopnja usklajenosti glede
predlaganih rešitev. Skrajšani
postopki pa bi morali postati
dejanska izjema, ne pa pravilo, kot je bilo to v preteklem letu.
Za obdobje po 1. januarju
1975 pa postaja značilno, da
se delo oziroma zakonodajnopravni postopek vedno bolj
normalizira, kar bo zagotovilo, da bodo sprejeti akti
vsebovali takšne rešitve, ki se
bodo tekom celotnega postopka pokazale kot najustreznejše. Takrat bodo tudi
delegati bolj začutili, da so
tisti dejavnik, od katerega je
odvisno, v kakšni obliki in s
kakšnimi rešitvami bodo posamezna vprašanja našega
družbenopolitičnega
življenja rešena, to pa bo seveda
vplivalo tudi na vedno večjo
odgovornost delegatov pri
njihovem delu.
V vsem obdobju nove delegatske skupščine so bili sprejeti po hitrem postopku 4 zakoni in sicer zakon o dopolnitvi zakona o najmanjšem
osebnem dohodku, predlog
zakona o tednu solidarnosti,
zakon o obveznosti plačevanja prispevkov za financiranje dejavnosti samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti za
leto 1974 ter zakon o podaljšanju veljavnosti zakona o
uvedbi posebnega republiškega davka od plačila za
določene storitve. Hitri postopek, ki ga tudi v pogojih
delegatske skupščine ne bo
mogoče izključiti, je Izvršni
svet predlagal v primerih, ko
je bilo dejansko treba sprejeti hitre in nujne ukrepe na
posameznih področjih družbenega življenja.

da bi v njihovi sestavi še naprej zadržali stalne delegate,
pa se zastavlja vprašanje, kako zastaviti njihovo delo, da
taka stalnost ne bo mogla negativno vplivati na spoznavanje interesov v delegatski bazi čelo v funkciji njihovega
usklajevanja. Točneje bo treba opredeliti tiste primere,
kadar je nujno in prav, da
imajo komisije — seveda odvisno od tega za katero komisijo in kakšna vprašanja gre
— tudi lastna stališča v procesu odločanja delegatske
skupščine.
Izrazit primer za tako stališče se ponuja pri zakonodajno-pravni komisiji, ki
predvsem obravnava predloge zakonov, in drugih aktov,
ki jih sprejemajo skupščina
in njeni zbori, glede skladnosti z ustavo in pravnim sistemom, kot tudi glede njihove
pravne obdelave in zato prenašanje stališč baze ni njena
prvenstvena naloga. Take njene specifične naloge so nedvomno aktualne tudi pri zavzemanju stališč do vse številnejših amandmajev k predlogom zakonov. Hkrati pa je
treba zavzeti stališče o tem
ali mora ta komisija imeti
stališča samo do skladnosti z
ustavo in pravnim redom in
zakaj se ne bi opredeljevala
tudi do vsebinskih vprašanj.
Naslednji problem, ki je
več ali manj skupen vsem komisijam, je vprašanje opredeljevanja stališč komisij neposredno na zasedanjih zborov,
glede na dejstvo, da člani komisij, ki so delegati v zboru
združenega dela in v zboru
občin, niso stalni delegati, kar
pomeni, da se takrat komisije
ne morejo sestati in izoblikovati svojega stališča. V takih
primerih prihaja do tega, da
se predstavnik komisije, ki je
na seji, opredeli le na podlagi
načelnega stališča komisije,
kar pa vselej ne pomeni, da
bi se tako opredelila tudi komisija. Ta praksa ni sprejem
Ijiva in bo treba iskati ustreznejših rešitev.
Nadaljnje vprašanje pri delu komisije je tudi sodelovanje strokovnjakov iz področij, na katerih komisije delujejo. V komisijo za volitve,
imenovanje in administrativne zadeve so zbori izvolili poleg delegatov kot člane še tri
predstavnike Republiške konference SZDL Slovenije. V za
konodajno-pravni komisiji sodelujejo stalno določeni pravni strokovnjaki, v komisiji za
pravosodje pa ti strokovnjaki
oziroma javni delavci glede
na boljše zlasti strokovno poznavanje problemov celo pre-

vladujejo s svojimi stališči in
predvsem zato komisijo tudi
predstavljajo kot njeni poročevalci. Nesporno pa velja za
to komisijo kot za pretežno
večino ostalih komisij skupščine, da ne gre predvsem ali
pa samo za poznavanje in
oblikovanje strokovnih vprašanj — saj morajo o njih voditi računa predlagatelji zakonov in drugih aktov oziroma je mogoče preko sprotnega vključevanja strokovnjakov zagotoviti ta vidik — pač
pa je treba v komisijah izoblikovati družbenopolitična
opredelitve na podlagi poznavanja skupnih in širših družbenih interesov, kot so opredeljeni v družbeni praksi.
Ce govorimo o dosedanjih
izkušnjah, ima teh seveda najmanj komisija za narodnosti,
ki je komaj začela delati in
šele oblikuje svojo fiziognomijo. Šele nedavno so bile
ustanovljene po občinah samoupravne interesne skupnosti za razvijanje nacionalne
kulture, vzgoje in izobraževanja italijanske in madžarske
narodnosti. Ena od poglavitnih nalog te komisije bo prav
gotovo tudi v prihodnje, da
spremlja zakone in druge akte skupščine z vidika uresničevanja pravic narodnosti.
JDBORI ZBOROV
Podatki za preteklo obdobje kažejo, da so odbori zbo^
rov imeli v poprečju po 8 sej,
na katerih so obravnavali
prek 45 točk dnevnega reda.
Poprečna udeležba na sejah
je znašala 63 o/0 članov. V tem
pogledu ni bistvenih razlik
med posameznimi zbori. Odbori zbora združenega dela
so skupaj obravnavali 230
točk dnevnega reda, odbori
zbora občin 211, odbori družbenopolitičnega zbora pa 91,
vendar je pri tem potrebno
upoštevati, da ima zbor'združenega dela 6, zbor občin 4,
družbenopolitični zbor pa le
2, stalna odbora.
K takšnemu stanju je, razen splošnih začetnih težav,
nedvomno prispevala svoj delež tudi nejasnost glede vloge odborov v usklajevanju in
sintezi različnih interesov, kakor tudi glede delitve pristojnosti, ki jih začasni odloki o
ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov in komisij posameznih zborov niso v celoti
rešili.
Vloga odborov tudi zaradi
kratkih rokov za obravnavo
zadev v zborih, pri obravnavi različnih stališč, ki so se
oblikovala v skupinah delegatov, ni mogla v celoti priti do
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izraza, saj so se odbori v večini primerov sestajali prej
predno so se sestajale skupine delegatov. Odbori tudi niso mogli v zadostni meri opozarjati zborov na pomembnejša stališča temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, oziroma delegacij in
konferenc delegacij, saj v večini primerov temeljne delegacije in konference sploh ne
obravnavajo gradiv, ki so bila
na dnevnem redu republiške
skupščine.
Čeprav odbori iz navedenih
razlogov doslej še niso mogli biti dovolj učinkoviti, pa
je bil njihov vpliv pri zavzemanju dokončnih odločitev v
zborih zelo pomemben, v nekaterih posameznih primerih
pa celo odločujoč. Kot pri
komisijah pa so tudi pri odborih nastale težave v vseh tistih primerih, ko bi morali
poročevalci na sejah zborov
zavzeti stališča o zadevah, ki
jih odbori niso obravnavali
na sejah, zlasti pa o amandmajih, ki so bili predloženi
med potekom sej zborov. Glede na to, da na seji zborov
praviloma ni zagotovljena
sklepčnost pristojnega odbora, kolikor gre za zbor združenega dela in zbor občin, so
se v nekaterih primerih oblikovala ad hoc telesa, ki so
proučila predloge in mnenja
oziroma amandmaje in zborom dala svoja stališča in
predloge. Ta praksa je bila
najpogostejša oblika dela v
zboru združenega dela.
Odbori so zavzemali kritična stališča tudi do sprejemanja zakonov po skrajšanem
postopku in s skrajšanimi roki. Do takšnega načina sprejemanja zakonov in drugih
aktov so člani odborov na sejah imeli kritičen odnos zlasti zategadelj, ker ni bilo
omogočeno, da bi se delegati
s problemi širše seznanjali,
niti da bi o njih poglobljeno
razpravljali. Tudi to je prispevalo k temu, da je bila večina stališč odborov oblikovanih v okviru odborov, manj
pa v povezavi z neposredno
prako na vseh toriščih dela
in neposrednim interesom temeljnih organizacij.
Da bi obravnavana vprašanja in predlogi rešitev vendarle zajeli čimširši krog interesov, hkrati pa bili v skla
du s širšimi družbenimi interesi so na seje odborov bili
redno vabljeni, razen predstavnikov Izvršnega sveta,
republiških upravnih organov, samoupravnih interesnih
skupnosti ter poslovnih in
strokovnih združenj, tudi
predstavniki
Gospodarske
zbornice SR Slovenije, Repu14

bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Republiške
konference Socialistične zveze. Ti so na sejah odborov
pri pomembnejših vprašanjih
seznanjali delegate s sprejetimi stališči v teh organizacijah ali njihovih organih. S
tem je prišla do izraza vloga
odborov, ne le kot delovnih
teles posameznih zborov, temveč tudi kot enega izmed nosilcev integriranih interesov.
Zaradi usklajevanja stališč
še pred zasedanji zborov, je
v preteklem obdobju bila
uveljavljena praksa, da so
pristojni odbori različnih zborov sklicevali skupne seje, na
katerih so bila sprejeta enotna stališča, kar je nedvomno
olajšalo usklajevanje stališč
med posameznimi zbori. Zakaj, v postopku sprejemanja
zakonov in drugih aktov ima
v delu odborov vsekakor največjo težo in pomembnost
predlog za izdajo zakona, ki
opredeljuje temeljna vprašanja, ki naj jih reši določeni
predpis. Ce take skupne seje
lahko ocenimo tudi pozitivno
v primerih, ko gre za akte,
ki so v zadnji fazi zakonodajnega postopka, pa nikakor ni
mogoče trditi, da velja to za
zakonske predloge in osnutke, saj ob takšni praksi niso
prišli do polne veljave specifični interesi posameznih zborov oziroma sredin, ki jih
oblikujejo.
Vse povedano pomeni, da
še niso zaživele optimalne
možne oblike organiziranosti
in dela odborov. Pri večfaznem prilagajanju njihovega
dela na ravni delegatskih razmerij se kajpada postavljajo
nekatere dileme kot na primer: ali naj bodo odbori zborov postavljeni predvsem za
posamezne problemske celote
(družbenoekonomski odnosi,
družbenopolitični sistem) ali
in koliko pa naj bodo ustanovljeni za posamezna in celo ožja področja; ali naj bo
njihova sestava praviloma iz
stalnih delegatov, ki naj zagotove še regionalno zastopanost v republiki, ali pa naj
bodo bolj odprti za tako imenovane strokovne strukture;
dalje, koliko so odbori neposredno dolžni pritegovati v
svoje delo strokovnjake, zlasti glede tistih vprašanj, ki se
na novo odpirajo pri njihovem delu, koliko pa je to
dolžnost predlagateljev itd.
Očitno gre potemtakem za dileme, na katere ne bo mogoče enkrat za vselej odgovoriti
samo s poslovnikom skupščine in zborov, ampak jih nenehoma razreševati v praksi.
Kljub temu, pa bo slej ko
prej glavna naloga odborov

pripravljanje, proučevanje in
obravnavanje predlogov za
izdajo zakonov, zakonskih
osnutkov in predlogov ter
drugih aktov skupščine, pri
čemer bodo morali skrbeti še
posebej, da bodo stališča delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti
in stališča, ki so se izoblikovala v zborih po vsebini pravilno oblikovana; da ugotavljajo in oravnavajo pobude,
predloge, mnenja, pripombe
in stališča, ki jih delovni
ljudje in občani izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in se
nanašajo na delo skupščine;
ugotavljanje in obravnavanje
stališč in pobude delegacij
glede posameznih zadev, o
katerih odločajo zbori, razlogi zanje in stopnjo doseženega soglasja.
SKUPNE UGOTOVITVE ZA
KOMISIJE IN ODBORE
Pri poskusu ocene dosedanjega dela skupščine je treba
posebej omeniti, da gre posebno mesto in vloga pri
usklajevanju stališč prav odborom zborov in komisijam
skupščine. V dosedanjem delu so se odbori in komisije
pretežno omejevale na vlogo
proučevanja predloženih, torej že izdelanih aktov predlagateljev in na dajanje svojih
mnenj nanje. Tak način dela
pa le redkokdaj celoviteje zaobseže interese temeljnih delegacij, občinskih skupščin,
družbenopolitičnih organizacij, pa celo skupin delegatov.
Zaradi kratkih rokov člani
teh teles največkrat ne uspejo konsultirati niti skupin delegatov, kaj šele temeljne samoupravne organizacije in
skupnosti. Glede na tako stanje prihajajo za sedaj na sejah odborov in komisij v pretežni meri do izraza stališča
predstavnikov izvršnega sveta in republiških upravnih organov, družbenopolitičnih organizacij ter drugih organizacij in skupnosti in tudi strokovnih služb skupščine in
zborov. Pripombe in predlogi
za spremembe aktov, ki jih
delovna telesa skupščine in
zborov sprejemajo, so zato
predlagani pretežno s strani
naštetih organov in organizacij, ne da bi se vedelo ali so
te pripombe in predlogi skladni s stališči, ki jih imajo
delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma v kakšnem razmerju so s temi stališči.
Za celotno dosedanje delo
odborov in komisij moramo
na splošno še ugotoviti, da je
bilo v največji meri prilago

jeno delovni usmeritvi sej
zborov. Iz tega izhaja ugotovitev, da so odbori in komisije v bistvu obravnavale
predvsem tiste zadeve in akte, ki so jih morali obravnavati glede ne sklicane seje
zborov in da se s spremljanjem izvajanja politike, ki jo
je določila skupščina, izvrševanja zakonov in drugih aktov skupščine in s tem ugotavljanja stanja na posameznih področjih družbenega
uveljavljanja kot izrečno nalogo, ki jo imajo po ustavi,
skorajda niso ukvarjali.
Glede na naloge komisij in
odborov, da akte poglobljeno
strokovno obravnavajo ter
ugotove kakšna so stališča, ki
prihajajo iz skupin delegatov,
občinskih skupščin oziroma
njihovih zborov, družbenopolitičnih organizacij ter iz delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti,
pa je treba ugotoviti, da so
tudi dnevni redi sej vsaj nekaterih odborov in komisij
prenatrpani. Zato veljajo tudi za dnevne rede sej omenjenih teles v bistvu iste ugotovitve kot za dnevne rede sej
zborov.
10. Programiranje dela
skupščine in zborov
Dosedanje izkušnje delegatskega sistema in še posebej
neposredno delo delegatskih
zborov opozarja, da je programiranje dela posebnega
pomena za njegovo krepitev
in čimboljšo učinkovitost.
Prvi delovni programi zborov
iz decembra 1974, ki zaobsegajo obdobje do julija 1975.,
so bili prav zato posredovani
tudi neposredno v delegatsko
bazo. Program namreč ne
more biti namenjen zgolj delu zborov in skupščne kot
celote, ampak je zlasti orientacija za delegacije temeljnih
organizacij združenega dela
in drugih samoupravnih organizacij, katera vprašanja iz
družbene prakse je treba v
določenem obdobju urediti.
Končno so programi zborov
tudi osnova za določanje
dnevnih redov posameznih
sej.
Dva dosedanja programa,
začasni program zakonodajnega dela zborov za obdobje
junij — september 1974 in že
omenjeni letni program kajpada še nista mogla izpolniti
vsebinske funkcije programiranja dela delegatskih zborov.
Na to so vplivale različne
okoliščine. Gre za nujnost, da
se je morala obdržati določena kontinuiteta v zakono-

dajnem urejanju zadev prejšnje skupščine. Dalje je bilo
potrebno vključiti v postopek
zakonskega urejanja vprašanja, ki jih je predlagal Izvršni svet skupščine, glede na
svoj program dela in odgovornosti. Predvsem pa je bi
lo potrebno upoštevati Ustavni zakon za izvedbo ustave
SR Slovenije, ki. določa tako
posamezne zakone kakor tudi roke, v katerih morajo biti
ti zakoni usklajeni z ustavo.
Ob tem velja dodati, da
delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih niso imele možnosti, da bi neposredno
sodelovale pri nastajanju
programa s svojimi pripombami, predlogi in mnenji, kolikor ta možnost ni bila uporabljena preko skupin
delegatov oziroma občinskih
skupščin. Res pa je, da jim
sprejeti program dela zborov
skupščine s svojim tematskim in zakonodajnim delom
omogoča dolgoročnejšo delovno orientacijo, kar velja še
posebej za zakonodajni program dela Izvršnega sveta do
konca leta 1975, ki bo ustrezno povzet tudi v noverh programu dela skupščine.
Dosedanje izkušnje pri uresničevanju sprejetih programov posebej opozarjajo tudi
na realnost sprejemanja programov. Ze danes se kaže, da
— tako po temah kot glede
zakonodajnih aktov izredno
obsežen — sprejeti prograrr
ne bo uresničen v postavljenih rokih. Pri njegovi izdelavi
niso bili v zadostni meri upoštevani dokaj zahtevni postopki v delegatskem odločanju. Premalo se je upoštevala
vsebinska zahtevnost posameznih tem in še posebej sistemskih zakonov. Zelo verjetno pa je, da bo kljub upoštevanju vseh teh okoliščin
tudi v prihodnje prihajalo do
časovnega odlaganja ureditve
zahtevnejših zadev.
Pri taki funkciji programa
dela zborov je na dlani, da
bo treba pri sestavi dnevnih
redov zborov vsakokrat skrb
no pretehtati, ali dati prednost tako imenovanim »prioritetnim« zadevam, kot so časovno opredeljene v sprejetem programu, ali zadevam,
za katere je v delovnih skupnostih in v delegacijah ter v
družbenopolitičnih organizacijah poseben interes, pri tem
pa zlasti upoštevati, koliko so
zadeve, ki jih naj zakon ure
di, vsebinsko dovolj razčiščene in kakšna je stopnja usklajenosti stališč za tako ureditev. Že sedaj pa je očitno, da
bo treba vsak program dopolnjevati s pobudami in pred-

logi delegacij in delegatov, ga
na tej podlagi aktualizirati in
bogatiti ter tako doseči, da
bo z vidika časovne orientacije in vsebinske naravnanosti odražal interese in potrebe družbene baze.
Ne nazadnje je treba omeniti poseben značaj in pomen programa dela družbenopolitičnega zbora. Čeprav
program dela celotne skupščine izhaja iz programske
usmeritve Zveze komunistov,
Socialistične zveze delovnega
ljudstva in drugih družbenopolitičnih organizacij, pa je
sprotno in konkretno upoštevanje stališč teh organizacij
nujno pri programiranju dela
družbenopolitičnega zbora.
11. Strokovne službe
skupščine
Dobro organizirane in na
celotno delegatsko bazo orientirane strokovne službe postajajo vse bolj nujen pogoj
za učinkovito delo delegatske
skupščine, njenih zborov in
delovnih teles.
Široka aktivnost skupščinskih teles, vedno bolj temeljita obdelava gradiv za njihovo delo, v tem okviru pa tudi
vse češča samostojna priprava gradiv, skrb da so vsa temeljna vprašanja, o katerih
se delegati sporazumevajo in
o njih odločajo čimbolj vsestransko osvetjena, pa pomeni ne samo uresničevanje
obsega dela strokovnih služb,
ampak tudi povečanje stopnje
njihove odgovornosti. Raznovrstnost opravil, ki jih je treba opraviti za zbore in njihova delovna telesa oziroma
za delovna telesa skupščine,
narekuje tako strokovno službo, ki bo kos vsem zahtevnim nalogam, ki jih terja dokaj zapleteno delo skupščine
in njenih teles.
Ocenjujoč dosedanje delo
strokovnih služb skupščine,
ne moremo mimo ugotovitve,
da so te službe v realizaciji
programa dela skupščine
opravile izredno zahtevno delo. že sam podatek, da so delegati za prvih 12 sej zborov
dobili 11 822 strani gradiva,
dokazuje vso zahtevnost opravil, ki jih morajo opraviti
strokovne službe. Seveda pa
ta podatek še zdaleč ne izčrpa naporov in odgovornosti
strokovnih služb po vsebinski
plati. Strokovne službe opravljajo vse organizacijsko-pravne, strokovnoanalitične, zakonodaj no-pravne, informativne, dokumentalistične ter administrativno in strokovnotehnične naloge.

Zlasti tisti del strokovnih
služb, ki se kreativno ukvarja s strokovnim delom za telesa zborov in skupščine, bo
treba organizirati tako, da
bo omogočena uporaba novih
metod dela in novih pristopov, ki jih zahteva delo v delegatskih zborih. Pri tem gre
zlasti za intenzivno spremljanje vseh dogajanj zunaj skupščine, v vsakodnevni družbenopolitični praksi, za vsakodnevno spremljanje problematike temeljnih organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti za spremljanje de-

la družbenopolitičnih organizacij in njihovih vodstev ter
za intenzivno sodelovanje z
izvršilnimi in upravnimi organi. Te naloge so izredno
pomembne in jim bodo morale strokovne službe v prihodnje posvetiti vso pozornost; zato ni mogoče mimo
zaključka, da zahtevajo nove
in razširjene naloge in odgovornosti strokovnih služb
skupščine v delegatskem sistemu tudi ustrezne kadrovske, organizacijske in druge
dopolnitve ter določene spremembe v metodah dela strokovnih služb.

IV. O dosedanjih izkušnjah delegacije
Skupščine SR Slovenije v zboru
republik in pokrajin in delegatov SR
Slovenije v zveznem zboru skupščine
SFRJ
Po konstituiranju Skupšči- primeru bi se lahko dogajalo,
ne SFRJ in njenih dveh zbo- da bi se uveljavila stalna zorov; po konstituiranju Skup- perstavljanja ali da bi se
ščine SR Slovenije, njenih Skupščina SFRJ spremenila v
zborov in delegacije v Zboru neučinkovito razpravljalsko
republik in pokrajin; po tribuno.
skupnem sestanku obeh deleZa razliko od dosedanje
gacij, skupaj s predstavniki prakse, morajo tudi zvezni izdružbenopolitičnih organiza- vršilni in upravni organi pocij, Skupščine SR Slovenije, stati del skupščinskega sisteIzvršnega sveta v okviru RK ma. Potrebna bo stalna medSZDL so bile okvirno oprede- sebojna komunikacija, da se
ljene naloge delegacije in de- ne bi delegatske strukture
legatov, rešena osnovna sta- vključevale v odločanje šele
tusna vprašanja in okvirno potem, ko je politika že takodoločeni način in oblike dela rekoč določena.
ter sodelovanja v Skupščini
Prav tako pa mora priti
SFRJ in SRS.
bolj do izraza sprejeta odgoZačetek dela in izkušnje v vornost skupščine. Zato mora
delu so v letu dni pokazali, biti njena stalna naloga tudi
da ob obsegu nalog v prak- ugotavljanje stanja pri izvršetičnem uresničevanju ustav- vanju skupščinskih odločitev
nih določil o delegatskem in politike.
skupščinskem sistemu poZ delom na poslovnikih tatrebno še veliko napora in ko v Skupščini SFRJ kot v
dobre volje, da bodo rezul- Skupščini SR Slovenije in v
tati dela ustrezali pričakova- izdelavi informativnega sistenjem.
ma so se številna vprašanja
Čeprav so v ustavi pristoj- že razčistila, tako da v nadaljnosti obeh zborov Skupščine njem delu lahko pričakujemo
SFRJ jasno opredeljene, sta boljši napredek delegatskega
zbora vendarle del enotne dela.
skupščine in je njuno medsebojno sodelovanje bistvenega
pomena za skupni uspeh v Zvezni zbor
delu. Za tak odnos in dosego
S sprejemom poslovnika
tega cilja pa niso dovolj samo formalno-poslovniške do- Zveznega zbora in z opredeločbe. Doseči bo treba, da bo- ljevanjem poslovniških dolodo v skupščini izražena stali- čil Skupščine SR Slovenije so
šča, ki bodo izraz samouprav- nekatere dileme tega zbora
ne osnove, s sistemom infor odpadle, glavni problemi pa
miranja pa prenašati v samo- so vendarle ostali. To je bil
upravno osnovo vse, kar izha- tudi razlog, da so delegati iz
ja iz dela skupščine. Skup- SR Slovenije na posebnem
ščina SFRJ in skupščine re- sestanku s predstavniki Skuppublik in pokrajin morajo ščine SR Slovenije, družbenopostati enoten skupščinski političnih organizacij in Gomehanizem. V nasprotnem spodarske zbornice SR Slove15

nije te probleme razčlenjevali
in iskali skupnih rešitev.
Poglavitna vprašanja so
tale:
1. Kako v republiki zagotoviti sintezo stališč kot odraz
splošnega družbenega interesa? Kakšno vlogo pri tem
ima samoupravna baza, kakšno občinska skupščina, kakšno Skupščina SR Slovenije in
družbenopolitične organizacije?
2. Sedanji položaj delegata
v tem zboru je tak, da naglasa njegovo individualno
vlogo. To zlasti prihaja do izraza v njegovi aktivnosti v
zboru samem; tako je postavljen v celotno proceduro razpravljanja in sprejemanja aktov v pristojnosti zbora. Vsi
predlogi za izboljšanje odnosov in rezultatov dela si le s
težavo utirajo pot.
3. Logičen odraz tega stanja je tudi način sodelovanja
med Zveznim zborom in
Skupščino SR Slovenije. Gradiva prihajajo v Skupščino
SR Slovenije samo informativno, ne pa z namenom, da
bi o njih razpravljala tudi telesa in zbori Skupščine SR
Slovenije. Po drugi strani pa
so bile zelo močne težnje po
tem, da bi se med telesi Zveznega zbora in telesi zborov
Skupščine
SR Slovenije
(predvsem Zbora združenega
dela) vzpostavil odnos subordinacije, kar je bilo seveda
zavrnjeno.
4. Tudi v dogovarjanju o
skupnem informativnem sistemu so gradiva in akti Zveznega zbora imeli manjši pomen, za razliko od aktov Zbora republik in pokrajin, kljub
temu, da ravno položaj delegata v Zveznem zboru terja
večji poudarek le-teh v informativnem sistemu, da bi na
ta način lahko mobilizirali samoupravno bazo, nato pa preko občinske skupščine, Skupščine SR Slovenije in po
skupnih pogovorih delegatov
prišli do potrebne sinteze
(republiškega stališča), ki bi
jo delegati uveljavljali v delu
teles in zbora. S povratno informacijo pa bi posredovali
vse do samoupravne osnove
rezultate svoje aktivnosti ob
posameznih predmetih.
Po opravljenih skupnih dogovorih je bila v SR Sloveniji
dana nesporna podpora temule:
— da so zvezna gradiva dostopna delegacijam in delegatom v samoupravni osnovi. V
določenem delu bo to vlogo
lahko opravljal tudi »Poročevalec«, ki bo po dogovoru s
Skupščino SFRJ v obliki povzetkov objavljal tudi vsa
gradiva in akte iz Skupščine
16

SFRJ. Delegati in delegacije
bodo tako imeli možnost, da
se po vsebini in pomembnosti teh gradiv glede na svoj
interes izjasnjujejo, dajejo
stališča in predloge — ti pa
se nato usklajujejo v občinski skupščini kot konferenci
delegacij. Delegati, ki bodo
delegirani v delo zborov
Skupščine SR Slovenije bodo
imeli dolžnost, da ta stališča
iznašajo. Na tej osnovi bi se
tudi v republiški skupščini
kot konferenci delegatov skupaj z delegati iz Zveznega
zbora izvršila sinteza teh stališč kot odraz usklajenosti
posameznih interesov in
splošnega družbenega interesa. S takimi stališči bi se delegati aktivirali v delu teles
in Zveznem zboru. S tem bi
delegati prevzemali tudi obveznosti za povratno informacijo — po sejah Zveznega
zbora bi v »Poročevalcu« delegacijam sporočili, kako so
bila uveljavljena stališča SR
Slovenije.
Skupščina SR Slovenije bo
svoj odnos do delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru uredila v poslovniku Skupščine SR Slovenije (v delovnem osnutku je to že pripravljeno). Pomembno je in dogovorjeno, da je Skupščina
SR Slovenije pripravljena nuditi strokovno pomoč in sodelovati v delu delegatov pri
pripravi skupnih stališč glede
posameznih problemov in aktov;
— Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, republiški
upravni organi bodo prevzeli
obveznost, da ob vsakem gradivu ali aktu pripravijo strokovno mnenje. V vsakem primeru je potrebno, da delegati
v Zveznem zboru prejemajo
poročila o delu medrepubliških komitejev in ostalih zveznih organizacij, v katerih sodelujejo strokovni ljudje iz
SR Slovenije;
— kot oblika dela je nujno, da se tudi v bodoče opravijo pravočasni, dobro pripravljeni pogovori delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem
zboru — tako za njihovo delo v odborih in ostalih telesih, kot za delo v zboru samem.
Korak naprej glede dela delegatov predstavlja tudi gradivo »Nekatere izkušnje iz
dosedanjega dela Zveznega
zbora in njegovih delovnih teles«, ki je bilo obravnavano
na seji zbora 29.1.1975. Zato
povzemamo nekatere njegove
pomembnejše oziroma značilne navedbe:
— v opredeljevanju o pristojnosti obeh zborov Skupščine
SFRJ je ustava jasna, v prak-

si pa so se pojavljali problemi (tako imenovana mejna
vprašanja), zaradi katerih sta
zakonodajno-pravni komisiji
obeh zborov razpravljali o
natančnejšem določanju delovnega področja Zveznega
zbora in Zbora republik in
pokrajin. V zvezi s tem navajamo iz gradiva pomemben
stavek: »Težko je trditi, da
dajejo načela, določbe in intencije ustave SFRJ ter tolmačenje ustave SFRJ (in tudi republiških ustav in ustavnih zakonov avtonomnih pokrajin) v kontekstu dovolj
prostora za tavanje in večje
nejasnosti glede določenosti
funkcij federacije. Toda nekatere zahteve po takšnih interpretacijah oziroma elaboriranju ustave SFRJ glede preciziranja funkcij federacije
povečuje dejstvo, da je nova
ustava pomembno spremenila
položaj federacije tudi v odnosih med federacijo in republikami in avtonomnima pokrajinama ter da ima Zvezni
zbor poleg drugih družbenih
dejavnikov posebno odgovornost pri realizaciji takšnega
ustavnega koncepta federacije«;
— vsi dosedanji programi
zbora so bili sprejeti po formalni poti, brez posvetovanj
v bazi in niso bili v celoti izvršeni.
Statistični podatki o dosedanjem delu zbora kažejo na
nekatere probleme:
a) bilo je sedem sej zbora
in 59 sej teles zbora, ki so
obravnavala 218 vprašanj;
b) od 90 vprašanj, ki jih je
obravnaval zbor, je bilo samo
31 vprašanj predvidenih s
programom (22 vprašanj je
odpadlo v realizaciji programa brez pojasnila). Dokončni
sklepi so bili sprejeti o 11
vprašanjih (pretežno v reševanju problemov bivše zvezne skupščine). 20 vprašanj pa
je v proceduri reševanja
(prva ali druga faza). Izven
programa pa je bilo obravnavanih 59 vprašanj (Zvezni izvršni svet je to kot predlagatelj utemeljeval, da gre za
t. i. interventne ukrepe);
c) pokazalo se je, da zvezna uprava ni primerno organizirana za delo na uresničevanju nalog po ustavi. V tekstu gradiva je celo navedba:
»Nosilci strokovne obdelave
niso pravočasno poslali Skupščini SFRJ oziroma Zveznemu zboru nekaterih pripravljenih zakonskih projektov,
ker jih zaradi prevelike zaposlenosti Zvezni izvršni svet ni
mogel prej obravnavati...«;
d) celotno poročilo o izkušnjah ne načenja vprašanja
statusa delegatov. Ostaja dej-

stvo, da so ti nekaki zasebniki, ne pa reprezentanti republike in samoupravne osnove v njej.
Prav gotovo je to povzročilo, da se je institucija delegatskega vprašanja neverjetno razširila in da na ta način delegati poskušajo reševati oziroma dobiti odgovore
na vprašanja, ki bi sicer morali biti normalno delo zbora.
Zbor republik in pokrajin
Delegacija Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
konstituiranju Skupščine SR
Slovenije, z nalogami in statusom, kot ga določajo Ustava SFRJ in SRS. Zato so bile
primarne naloge delegacije,
da si izdela svojo metodo dela v odnosu na naloge in dolžnosti v Skupščini SRS in enako v odnosu na Zbor republik in pokrajin oziroma
Skupščino SFRJ.
To je pomenilo, da se je
morala delegacija tudi notranje ustrezno organizirati, zlasti glede na dogovor, da se
bo celotni usklajevalni postopek v Zboru republik in pokrajin opravljal preko odborov zbora (ki so delovna metoda delovanja delegacij republik in pokrajin). Zato so
delegati razporejeni po področjih dela, ki ga opravljajo
odbori. Izredno pomembno je
bilo vprašanje, kako bo delegacija prihajala do stališč
SR Slovenije, ki naj jih usklajuje v fazah postopka, oziroma stališč Skupščine SR Slovenije v redni proceduri
usklajevanja in sprejemanja
zakonskih in drugih aktov v
pristojnosti Zbora republik in
pokrajin. To vprašanje je le
deloma rešeno glede na to,
da so posamezni delegati v
dosedanjem delu po predhodnem dogovoru v delegaciji bili primorani predvsem sami
iskati ustrezne informacije
(zlasti v predhodnem postopku) strokovne ocene in stališča, ki so se izoblikovala v
strokovni pripravi zakonskih
in drugih aktov v medrepubliških in drugih zveznih komitejih. Iz teh razlogov je za
delo delegacije kot celote prišla do izraza tudi individualna zadolžitev članov delegacije, ki pripravljajo stališča in
argumentacijo. Na ta način
se je v delu delegacije in delegatov v Skupščini SRS razvilo poleg formalno določene
procedure še sodelovanje z
odbori, zbori in skupščino
kot celoto, in sicer v informativnem pogledu, kot pri
iskanju odgovarjajočih rešitev. Vse to je omogočalo, da

je na pogovorih delegacije bilo mogoče sprejemati stališča
delegacije kot celote, nakar
so delegati v odborih v imenu delegacije lahko nastopali
in si prizadevali za najbolj
ustrezno rešitev posameznega
problema. Seveda — v soočanju s stališči delegacij drugih
republik in pokrajin ter Zveznega izvršnega sveta.
Vsi dosedanji roki pri reševanju aktov so bili prekratki, da bi se lahko vodila resna razprava o problemih v
delegatski bazi in družbenopolitičnih organizacijah, zato
pa se je razvilo dajanje ne
dovolj pretehtanih in morda
preohlapnih pooblastil delegaciji za glasovanje o predlogu zakona. Iz teh razlogov je
bilo odsotno poglobljeno razpravljanje in posvetovanje v
stikih z delegati in delegacijami, na osnovi katerega bi
tudi delo v Skupščini SRS
postalo boljše.
Kaže, da je potrebno vztrajati na roku vsaj mesec dni
za zavzemanje stališč delegatske skupščine in na tem, da
se vsi problemi preko »Poročevalca« posredujejo temeljnim organizacijam. Za uveljavitev informativnega sistema
z vsebinsko orientacijo »Poročevalca« je možno pričakovati, da bodo delegati v samoupravni osnovi pravočasno
in ustrezno informirani o zveznih aktih in tako spodbujeni
za kvalitetno razpravo, za dajanje predlogov in stališč.
Prav tako bo praksa poročanja delegacije (povratna informacija) o doseženem soglasju in uveljavitvi slovenskih stališč vplivala na informiranost in selekcijo v razpravah o zveznih predpisih.
V preteklem delu Zbora republik in pokrajin je bilo
značilno, da so se do decembra 1974. leta v glavnem reševala vprašanja in problemi,
začeti že v prejšnjem sklicu
Zvezne skupščine. Do 15. maja 1974 do konca leta 1974 je
Zbor republik in pokrajin
imel 7 sej s 70. točkami dnevnega reda. Zbor je sprejel 27
zakonov in drugih aktov; od
teh je s soglasjem republik
in pokrajin bilo sprejetih 31
zakonov in aktov, v samostojni pristojnosti zbora je bilo
sprejetih 7 zakonov in aktov,
v enakopravnem položaju z
Zveznim zborom pa je bilo
sprejetih še 29 aktov o izvolitvi in imenovanjih. Pri vseh
predlaganih zakonskih aktih
je bil predlagatelj Zvezni izvršni svet (ni bila izkoriščena ustavna možnost, da bi se
uveljavili tudi drugi predlagatelji — recimo Skupščina
SRS ali njena delegacija v

Zboru republik in pokrajin
kot predlagatelj zakona o kreditno-monetarnem sistemu).
Dejanska procedura v Zboru republik in pokrajin se je
začela uveljavljati s pripravami na sprejem resolucije o
temeljih skupne ekonomske
in socialne politike v letu
1975; s prehodnim postopkom od oktobra 1974. leta dalje in z delom v odborih in
Zboru do konca leta 1974. Ob
tej priliki je tudi delegacija
v dogovorih s Skupščino SR
Slovenije organizirala regionalne posvete z informativnim in posvetovalnim namenom, ki so povsem uspeli (ob
zagotovilu, da se bo taka
praksa nadaljevala tudi v bodoče). To je vplivalo na večjo angažiranost delegatov v
Skupščini SRS, čeprav se je
pokazalo, da so bile sumarne
pripombe v aktu o soglasju
premalo sintetičen odraz sta-

lišč Skupščine SR Slovenije,
premalo prilagojene potrebam konkretnega uveljavljanja stališč o posameznih problemih v tekstu resolucije (pa
vendar poskus celovitega pogleda na predlagano ekonomsko in socialno politiko v letu 1975, za razliko od ostalih
republik in pokrajin, ki jih je
predlagani pristop Zveznega
izvršnega sveta zadovoljeval
in so zato poskušali uveljaviti samo posamezne interese).
Za delegacijo bo potrebno,
da se uvede strokovna priprava stališč preko Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in organov uprave, predvsem
pa da bo pravočasna. Tako bi
delegacija bila sproti seznanjena s stališči o predmetih,
ki bodo v postopku ali ki so
v razpravi v zveznih organih
uprave, medrepubliških in
drugih zveznih komitejih.

V. Nekatera aktualna vprašanja
obveščanja v delegatskem sistemu
s posebnim poudarkom na izdajanju
glasila Skupščine SR Slovenije
za delo njihovih delegacij in
1. OBVEŠČANJE V
delegatov, je zato bilo prisotDELEGATSKEM
no vse od oblikovanja skupSISTEMU
ščin družbenopolitičnih skupNova ustava in kongresni nosti. Ves čas je bilo tudi jadokumenti opredeljujejo ob- sno, da so za učinkovito in
veščanje kot enega temeljnih pravočasno obveščanje poleg
vprašanj razvoja samouprav- samih temeljnih skupnosti in
nih in še posebej delegatskih družbenopolitičnih organizaodnosov, če naj delovni člo- cij odgovorne zlasti skupščivek razpolaga z vsemi rezul- ne družbenopolitičnih skuptati svojega dela, odloča o ce- nosti.
Skupščine so se te odgovorlotni družbeni reprodukciji,
mora v prvi vrsti razpolagati nosti zavedale, zato so posebz ustreznimi informacijami. no skrb namenjale zlasti
Prav zavoljo tega ustava tu- vprašanju, kako s celovito indi govori o obveščanju kot o formacijo omogočiti delovdejavnosti posebnega družbe- nim ljudem in njihovim delegacijam čim širše vključevanega pomena.
Pri tem pa velja poudariti, nje v sprejemanje družbenih
da obveščanje ne more biti odločitev/Čeprav je od spreizdvojeno iz samoupravnih jetja ustave minilo komaj doodnosov. Medsebojno obve- bro leto, smo že priča nekaščanje je sestavni del samo- terim nespornim uspehom na
upravnih odnosov in politič- tem področju. Vedno bolj se
nega sistema kot celote, v ka- uveljavlja prepričanje, da
terem delovni ljudje, organi- morajo biti družbene odločizirani v temeljnih organizaci- tve resnično najširši dogovor
jah združenega dela, krajev- vseh delovnih ljudi in občanih skupnostih ter povezani v nov.
Vsi subjekti v delegatskem
drugih skupnostih in organizacijah, prevzemajo odločilno sistemu iščejo nova pota,
vlogo v procesu sporazumeva- oblike in načine obveščanja.
nja, dogovarjanja in odloča- To velja tako za skupščine
družbenpolitičnih
skupnonja.
Spoznanje, da lahko le pra- sti, ki se odpirajo vse širšem
vočasna, vsebinska in objek- številu delovnih ljudi, kot tutivna informacija omogoči di za množična občila, kot so
delovnim ljudem in občanom tisk, radio in televizija, ki se
v temeljnih samoupravnih or- s svojimi informacijami vse
ganizacijah in skupnostih, da bolj vključujejo v obravnavabodo pravočasno zavzemali nje in pripravo družbenih odstališča in določali smernice ločitev.

Vendar pa ne bi bilo prav,
če ne bi hkrati opozorili tudi
na vrsto pomanjkljivosti, težav in odporov, ki spremljajo naša prizadevanja za čim
boljše obveščanje. Na nekatere od njih so večkrat opozarjali delegati sami, družbenopolitične organizacije in
drugi nosilci teh družbenih
procesov. O obveščanju v delegatskem sistemu je bilo govora na posvetovanju s predstavniki občin, ki ga je pripravila Skupščina SR Slovenije 14. novembra lani. 6. in
7. februarja 1975 sta posvet o
aktualnih vprašanjih obveščanja pripravila v Lipici Republiška konferenca Socialistične zveze in svet. Zveze sindikatov Slovenije. Vrsto napotkov, kako oblikovati informacijsko-dokumentacijska središča je dal razgovor predstavnikov občinskih skupščin,
ki je bil 5. marca letos v Postojni. O izpopolnjevanju sistema obveščanja v delegatskem sistemu pa je bila v
zadnjih mesecih tudi vrsta
drugih dogovorov.
Na vseh teh srečanjih so se
kazale tiste težave, s katerimi
so se srečale delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Tu je
na prvem mestu slaba povezanost delegacij z volilno bazo, z delovnimi ljudmi in občani. Delegacije se povsod ša
niso uspele ustrezno organizirati, niso vraščene v temeljno samoupravno skupnost, še
vedno so marsikje šibko povezane s samoupravnimi in
drugimi organi.
Anketa, ki jo je izvedel
družbenopolitični zbor Skupščine SRS, je pokazala, da so
nekatere slabosti tu in tam
sicer že premagane, kljub temu pa se z dosedanjim razreševanjem teh vprašanj ne bi
smeli zadovoljiti. Glavno breme obveščanja nam še vedno
nosijo delegacije same, ki tega dela ne zmorejo, medtem
ko je neposrednih informacij,
ki bi morale prihajati do delovnih ljudi prek množičnih
občil in na druge načine še
vedno vse premalo ali pa je
obveščanje neurejeno.
Največ očitkov v samih
skupščinah so doživeli zlasti
nekateri pojavi; delegati pogosto omenjajo prekratke roke, ki so jim na razpolago za
razpravo o posameznem gradivu, predvsem pa za razpravo v temeljnih samoupravnih
in drugih organizacijah; nadalje obseg gradiv, o katerem je potrebno spregovoriti,
zavzeti do njega stališča in se
o njem izreči po rednem,
skupščinskem postopku; pogoste so pripombe, ki zade17

vajo samo kakovost obravnavanega materiala. Pogosto je
bilo mogoče slišati — te očitke je opaziti tudi še danes,
čeprav v morda že nekoliko
manjši meri — da so gradiva velikokrat neustrezna, preobširna in podobno.
To torej pomeni, da vseh
postopkov še nismo prilagodili novim odnosom in da bo
potrebno temeljito preoblikovati gradivo, namenjeno delovnim ljudem in občanom,
in da se bodo razni strokovni in upravni organi še bolj
kot doslej morali obrniti ne
le skupščini, pač pa predvsem k delegatski bazi. Pomeni pa tudi, da je kljub že
nekaterim storjenim ukrepom — še veliko nalog, ki jih
bo potrebno čim- preje opraviti.
Vprašanj, ki so povezana z
obveščanjem v delegatskem
sistemu, ni mogoče omejiti
zgolj na odločanje v samih
skupščinah. Pred očmi je nujno treba imeti izpopolnjevanje celotnega informacijskega
sistema, pomembno je, da delegatom in vsem delovnim
ljudem zagotovimo informacije o stanju na vseh področjih družbenega odločanja, ki
sicer vedno ne zahtevajo neposredne odločitve, ki pa jim
omogočajo, da s svojimi pobudami in predlogi postanejo
resnični nosilci spreminjanja
družbenih razmer.
Na prvem mestu je treba
omeniti osnovna in neposredna gradiva, ki jih skupščine
pošiljajo delegacijam in delegatom. To so gradiva, ki na
celovit način seznanjajo delovne ljudi s posameznimi
družbenimi vprašanji. Skupščina SR Slovenije pošilja
gradiva za zasedanja svojih
skupščinskih teles zaenkrat v
približno 3 tisoč izvodih; z
vključitvijo petih samoupravnih interesnih skupnosti v delo skupščine, se bo to število
znatno povečalo.
V bodoče bo potrebno objavljati pomembnejša gradiva v poljudni. obliki, tako da
jih bodo delovni ljudje lahko
v celoti razumeli, saj bodo
lahko le na podlagi takih gradiv vplivali na odločitve.
Podobno pot so ubrale tudi druge skupščine družbeno-4
političnih skupnosti. Skupšč ne, upravni organi in drug/
subjekti medsebojnega obveščanja v delegatskem sistemu
so dolžni javno, celovito in
sproti objaviti zlasti gradiva,
ki zadevajo neodtujljive pravice delovnih ljudi in občanov, sistemske predpise in
dokumente o družbenem razvoju na posameznem področju ali v določeni družbeni
18

skupnosti. Skupščina SR Slovenije skuša to ustavno nalogo izpeljati tako, da vse take
akte, poleg tega da jih pošilja delegatom, objavlja tudi v
dnevnem tisku (doslej v »Delu« in »Večeru«).
Obveščanje v delegatskem
sistemu pa terja večjo angažiranost tudi samih množičnih
občil, od glasil združenega
dela do dnevnega tiska, radia
in televizije. Dosedanji razgovori so pokazali, da se tovarniška glasila prepočasi vključujejo v uresničevanje delegatskega sistema, da poskusi
nove naravnanosti ne naletijo
povsod na potrebno razumevanje, da so tu in tam odpori do snovanja nove vsebine
predvsem pri vodilnem kadru
in da zatorej o uspehih še ne
moremo govoriti.
Hitreje se prilagajajo potrebam delovnih ljudi in občanov lokalna glasila, dnevni
politični tisk (»Delo« ima posebno tribuno delegatov), radio in televizija. Vendar pa
uveljavljanju novega sistema
ne bi smeli nameniti samo
določeno oddajo ali časopisno
stran. Nova vsebina bo morala prevevati vse programe radia in televizije, vse strani časnika ali glasila.
Analize kažejo, da se tisk,
radio in televizija vključujejo
v skupščinsko dejavnost v
glavnem v poznih fazah skupščinskih postopkov, ne pa že
pri iskanju prvih možnih rešitev. Obrnjena so vse preveč
k višjim ravnem usklajevanja
stališč, dogovarjanja in odločanja, premalo pa k samim
izvorom družbenih odločitev.
Tisk informacije iz skupščine
velikokrat prenaša avtomatično, medtem ko je za radio in
televizijo še vedno značilno
predvsem kratko obveščanje
v obliki vesti.
Odstranjevanje teh pomanjkljivosti in še hitrejše vključevanje množičnih občil v
uresničevanje delegatskega sistema je izredno pomembno,
kajti glasila združenega dela,
tisk, radio in televizija so
prodrli danes že do slehernega človeka. Ob tem ne bi
smeli pozabiti na še eno, sicer posredno pot obveščanja,
to je na informacijsko-dokumentacijska središča, ki se
bodo ustanovila v vseh občinah, večjih temeljnih organizacijah združenega dela in
slednjič tudi v republiki.
2e v ustavni razpravi je bilo veliko razmišljanj o tem,
kako organizirati delo delegacij in delegatov taka informacijsko-dokumentacijska središča. Že tedaj je prevladalo
prepričanje, da bi takšne ustanove morali ustanoviti v

vseh občinah, prav tako pa težav, nenehno časovno stitudi v temeljnih samouprav- sko, ki nastaja v skupnostih
nih organizacijah in skupno- in samih delegacijah in ki postih. Informacijsko-dokumen- gosto onemogoča organiziratacijska središča naj bi nje širših razprav o posamezopravljala predvsem razna nih družbenih vprašanjih.
strokovna opravila na podV glasilu bi bilo predvsem
ročju obveščanja. Prejemala govora o prihodnjih zasedabi celovita gradiva za skup- njih skupščinskih teles, in siščinsko odločanje v obči- cer tako, da bo objavljal grani, republiki in federaciji, divo, ki bo služilo skupnojih obravnavala, iskala dopol- stim, delegacijam in deleganilne podatke, imela na raz- tom kot pripomoček za pripolago razne statistične ka- pravo na ta zasedanja.
zalce o stanjih na vseh podDalje, bo »Poročevalec« na
ročjih družbenega življenja in kratko, poročal o preteklih
zbirala druge pomembnejše skupščinskih zasedanjih, opoinformacije za proces družbe- zarjal na najpomembnejše
nega odločanja.
odločitve skupščine, njenih
Informativno-dokumentacij- zborov in delovnih teles.
Tretja osnovna prvina bi
ska središča bi morala omogočati, da delegacija, delegat bilo gradivo Skupščine SFRJ,
ali delovni človek, ki se zani- urejeno pa tako, kot je to zama za določeno vprašanje, pisano v medrepubliškem
lahko dobi informacijo o vseh sporazumu. Poglavitni razlog
dogodkih, akcijah, stališčih in za izdajanje skupnega glasila
mnenjih, ki so pomembna za tiči predvsem v dejstvu, da
razpravo o danem vprašanju. izhajata obe skupščini iz iste
Prav tako pa bi se morale v delegatske baze.
ta središča sproti stekati in(V dogovoru o skupnem
formacije o stališčih drugih izdajanju glasila Skupščine
činiteljev. Predstavljati bi SFRJ ter skupščin republik in
morali zametek enotnega in pokrajin je rečeno, da izdausklajenega družbenega siste- jajo glasila vse republike in
ma obveščanja, ki bi zajemal pokrajine. Za tisti del posavsa informativna področja, meznega glasila, ki je nametudi statistiko, banke SDK njen skupščini SFRJ, prevzeitn. Prav gotovo je namreč ma vse pravice in obveznosti
res, da bo le takšen sistem Skupščina Jugoslavije. Podčrobveščanja omogočil, da bo- tano je, da ime glasila dolodo delovni ljudje in občani v čajo republiške oziroma povsakem trenutku lahko dobili krajinske skupščine, s tem da
celovito informacijo o stanju je jasno naznačeno, da gre
v vseh družbenih sredinah, o tudi za bilten Skupščine
problemih, za katere se zani- SFRJ, namenjen delegacijam
majo, in o vseh drugih druž- in delegatom. Gradivo skupbenih vprašanjih, ki so zanje ščine SFRJ mora torej biti
pomembna.
vidno označeno.
Informativno gradivo iz
Skupščine SFRJ — pravi na2. »POROČEVALEC«
dalje dogovor, ki ga objavljajo glasila, pripravljajo v
V tak celovit sistem obveZveze skupščine in
ščanja pa je nujno vgrajevati uredništvu
mora
biti
priobčeno v inteše en eiement, na katerega so gralnem besedilu.
mnogi opozarjali vse od spreDogovor določa, da mora
jetja novega skupščinskega
sistema. Gre za potrebo po uredništvo Skupščine SFRJ
glasilu, ki bi obsežna gradiva gradivo dostavljati uredništprinašal delegacijam in dele- vom v republikah oziroma pogatom v strnjeni obliki in krajinah pravočasno in v jepravočasno. Skupščina SR ziku v katerem je bilo priSlovenije skuša tem potre- pravljeno. Prevajanje besedil
bam zadostiti z izdajanjem zagotavljajo uredništva repub»Poročevalca«, ki naj bi po- liških oziroma pokrajinskih
stal pomemben pripomoček skupščin v dogovoru z uredza delo delegatov, glasilo, v ništvom Skupščine SFRJ.
Skupno glasilo je javno in
katerem bi v strnjeni obliki
povedali vse tisto, kar je za dostopno vsem delovnim ljurazpravo o določenem vpra- dem in občanom. Dogovor se
posebej zavzema zato, da se v
šanju najnujnejše.
Kratki povzetki, ki jih bo skladu z možnostmi glasilo
»Poročevalec« objavljal, naj dostavlja kar največjemu štebi prišli do delegatov vseh te- vilu članov vsake delegacije
meljnih samoupravnih in dru- in naloga Skupščini SFRJ, da
gih organizacij že veliko pred nosi stroške, ki nastajajo s
sklicem skupščinskih zase- pripravo, urejevanjem, prevadanj, s čimer bi vsaj delno janjem, dostavljanjem in tiomilili doslej eno največjih skanjem njenega gradiva in

ki jih uredništva republiških
in pokrajinskih skupščin s
prodajo ne pokrivajo. Stroški
se delijo glede na število objavljenih strani in odvisno od
cen, ki so v veljavi v posamezni republiki oziroma pokrajini.
Medsebojne finančne obveznosti so določene v posebni
pogodbi med Skupščino SR
Slovenije in Skupščino SFRJ).
»Poročevalec« bo poleg tega
prinašal prispevek o delu izvršnega sveta in upravnih organov, poročal o tekočih gospodarskih analizah in drugih
zadevah, ki morebiti neposredno ne bi bile na dnevnih redih skupščinskih zasedanj, ki
pa bi bile koristne za bodoče delo delegatov, saj bi se
na njihovi osnovi lažje opredeljevali pri sprejemanju kasnejših skupščinskih odločitev.
»Poročevalec« bo poročal o
vprašanjih delegatov in o odgovorih nanje, o zakonskih
pobudah itd. Objavljal bo delovne programe skupščine, izvršnega sveta in drugih ustanov, na osnovi katerih bi se
lahko temeljne in druge organizacije ter delegati šaini lažje vključevali v razreševanje
posameznih družbenih vprašanj. širše bi priobčeval tudi
pomembne dokumente ali zakonske osnutke, ki jih Skupščina SR Slovenije ne bi objavila v celoti v dnevnem tisku.
Glasilo bo izhajalo dvakrat
na mesec, po potrebi pa bi
izšle tudi posebne številke.
Dosedanje izkušnje — izšle so
šele prve številke — so še
preveč skromne, da bi lahko
opisano podobo glasila že vsestransko ocenili, dva problema pa sta se očitno že izluščila in o njiju bi nedvomno
kazalo spregovoriti nekoliko
obširneje.
Delegatski sistem pred vsakega oblikovalca informacij
postavlja zahtevno nalogo. Informacije morajo biti popolne, jasne in pristopne vsem
subjektom v delegatskih odnosih, zajeti morajo kritične,
analitične ocene, odkrivati
morajo vzroke, identificirati
nosilce odgovornosti, ponu
jati rešitve itd. To še posebej
velja za zgoščene informacije,
kakršne naj bi prinašal »Poročevalec«. Takšna strnjena,
pa kljub temu celovita informacija ne sme biti splošna
ali samo površinska, temveč
mora biti veren prikaz vprašanj in problemov, ki jih zajema izvirno in celovito gradivo.
Povzetek, ki se želi uveljaviti v glasilu, bo torej moral

odgovoriti na nekaj bistvenih
vprašanj:
— zakaj je prišlo do predloga.
.
— kakšen politični motiv je
predlagatelja pri tem vodil,
— v čem se pričujoče gradivo razlikuje od prejšnjih
rešitev na tem področju,
— katere so bistvene novosti predloga,
— kakšne alternative ali variante ponuja informacija v
razmislek oziroma odločanje,
— kakšne bodo materialne
in druge posledice, če se ponuđeni predlog sprejme, in
slednjič
— kakšen postopek je še
predviden pred dokončnim
sprejetjem gradiva.
Tako zasnovano gradivo seveda terja veliko novega.
Predvsem gre za drugačno naravnanost samih predlagateljev skupščinskih aktov. Gradiva morajo biti drugače pripravljena, kot so bila ponavadi doslej, razumljivejša in
morajo upoštevati vse tiste
elemente, ki smo jih našteli.
Zastavlja se še vprašanje,
ki ga je Predsedstvo Skupščine SRS skupaj s Socialistično zvezo, sindikati in drugimi že sprožilo. Doslej pošilja Skupščina SR Slovenije
»Poročevalca« delegacijam temeljnih samoupravnih skupnosti in organizacij brezplačno, in sicer po en izvod, kar
je vsekakor premalo. Jasno
je, da tako ne bodo mogli biti
o vsebini zadev, o katerih bosta odločali republiška skupščina in Skupščina SFRJ, seznanjeni niti vsi člani delegacij, kaj šele delovni ljudje in
občani, združeni v temeljnih
samoupravnih organizacijah
in skupnostih.
če gre pri »Poročevalcu« za
glasilo, ki predstavlja na področju obveščanja delegatov in
delegacij bistveni pogoj za
njihovo delo tako v konferencah delegacij, v občinskih
skupščinah, kakor tudi v republiški skupščini, in če je to
glasilo potrebno delegatom
zavoljo tega, da opravijo dolžnosti in odgovornosti, ki so
jim jih naložili delovni ljudje
in občani z izvolitvijo za delegate, potem je, razumljivo,
da je sedanja naklada v višini
od 11—15.000 izvodov premajhna. Toda izdajanje glasila je povezano z dokajšnjimi stroški, ki jih je treba pokriti iz proračunskih sredstev. Ti stroški pa bodo predstavljali za Skupščino SR
Slovenijo in Skupščino SFRJ
. nevzdržno obremenitev. Spričo tega je upravičeno pričakovati, da se bodo na »Poročevalca« naročili delavski sveti vseh temeljnih organizacij

združenega dela, sveti krajevnih skupnosti, vodstva samoupravnih interesnih skupnosti, vodstva družbenopolitičnih in drugih organizacij. S
tem bi se bremena porazdelila na vse tiste, ki so dolžni
informacije delegacijam in
delegatom zagotoviti. Z naročnino vsi stroški, ki so povezani z izdajanjem glasila,
seveda ne bodo pokriti, zara-

di česar bosta del sredstev za
te potrebe tudi v prihodnje
zagotavljala Skupščina SR
Slovenije in Skupščina SFRJ.
S povečanjem naklade na
temelju dejanskega interesa
in naročil bomo odstranili
pomanjkljivost, ki je sedaj še
močno opazna in ki preprečuje, da se ž vsebino glasila
seznanijo vsi, ki. jim je »Poročevalec« namenjen.

PRILOGA
(statistični podatki)
Število članov skupin delegatov, ki
delegirajo delegate v zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije
(stanje 26. februarja 19"5)
Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
I. GOSPODARSKO
PODROČJE
Celje
Laško
Šentjur pri Celju
Žalec
Velenje
Nova Gorica
Idrija
Kranj
Jesenice
Radovljica
Tržič
škofja Loka
Maribor
Ptuj
1
Lendava
Gornja Radgona
Novo mesto
Črnomelj
Krško
Postojna
Ravne na Koroškem
Trbovlje
Koper
Kamnik
Domžale
Litija
Kočevje
Vrhnika
Ljubi j ana-Bežigrad
Ljubljana-Center
Lj.-Moste-Polje
Ljubljana-šiška
Lj.-Vič-Rudnik
Skupaj:

št. član.
skupine

15
3

I
19
12
I5
25
20

27

1°
1?
12
10

42

lj>2
l
12
16
l122
20
162
l7
I
10
10
1°2
l
10
18
2
?
25
28
11
542

štev. del.
mest

4
1
2
1
3
4
2
4
2
2
1
2
U
3
2
1
3
1
2
4
3
3
4
1
1
1
1
1
3
7
3
5
2
90
19

t

Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
67.

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
II. PROSVETNO-KULTDENO PODROČJE
Lj.-Vič-Rudnik
Kranj
Koper
Maribor
Ljutomer
Celje
Novo mesto
Skupaj
Posebna skupina
Maribor
Vseh skupaj;

Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
III. SOCIALNO-ZDRA VSTVENO PODROČJE
Ljubljana-Center
Radovljica
Nova Gorica
Slovenj Gradec
Murska Sobota
Celje
Novo mesto
Skupaj:
Posebna skupina
Maribor
Vseh skupaj:

Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
IV. KMETIJSKA
DEJAVNOST
Skofja Loka
Ajdovščina
Ptuj
Radlje ob Dravi
Murska Sobota
Žalec
Brežice
Skupaj:
Posebna skupina
Maribor
Vseh skupaj:

št. član.
skupine

štev. del.
mest

26
11
30
20
15
21
14

1.
2.
3.
4.

137

18

14
151

18

št. član.
skupine

štev. del.
mest

19
11
24
20
12
21
14
13

10
131

13

19
24
10
12
15
18
14
112

120

Zap. št.

18

18

št. član.
skupine

V. OBRTNA IN PODOBNA
DEJAVNOST
Domžale
Koper
Celje
Maribor

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
VI. DEL. SK. DRŽ. ORG.
DRUŽB. POLIT. ORG.
IN DRUŠT. TER DR.
Ljubljana-Center
Cerknica
Celje
Maribor
Skupaj:
Posebna skupina
Maribor
Vseh skupaj:

Zap. št.
štev. del.
mest

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*

Skupaj:
Posebna skupina
Maribor
Vseh skupaj:

1.
2.
3.
4.

121

št. član.
skupine

Zap. št.

PODROČJE
Sedež okoliša
oz. skupine*
VII. AKT. VOJAŠKE IN
CIVILNE OSEBE
V SLUŽBI V JLA
Ozemlje SR Slovenije
Ljubljana-Center
Skupaj:
(I.+II.+III.+IV.+V.+
VI.+VII.)
Skupaj:

štev. del.
mest

27
25
is
27
94
17
111

št. član.
skupine

štev. del.
mest

30
24
18
27
99
10
109

št. član.
skupine

štev.del.
mest

22
22

1127

150

* Zaradi preglednosti so za posamezne skupine navedena le
imena občin, pri katerih so sedeži okolišev. Pregled občin, ki
sestavljajo posamezen okoliš, je razviden iz sheme zbora združenega dela, ki je posebej priložena.

Število članov skupin delegatov, ki delegirajo delegate v zbor občin
Skupščine SR Slovenije
St. član.
(stanje 26. februarja 1975)
Sedež občine
skupine
Zap. št.
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

št. <*]an.
skupine

Sedež občine
Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana-Bežigrad
Ljubljana-Center
L j.-Moste-Pol je
Ljubljana-šiška
Lj.-Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec
Maribor

St. de gme

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

9
10

i

U
U
10
1°
10
13
11
1°
12
14
10
9
16
12
18
15
4
13
1°
12
12
12
12
30
22
11
10
10
15

Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica na Dolenj.
Sevnica
Sežana
Slovenska Bistrica
Slovenj Gradec
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Skofja Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec
Mesto Ljubljana
Obalna skupščina
Skupaj:

6

H
159
13
10
14
U9
9

1°
12
12
1°
T
15
9
7
4
10
14
15
15
7
10
108
21
10
15
11
723

62

št. deleg.
mest

62

Podatki o dnevnih redih, udeležbi in sodelovanju delegatov v razpravah na
sejah zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)

M
%

UDELEŽBA
DELEGATOV
NA SEJAH
(v odnosu
na 150 delegatskih mest)

število
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.'
9.
10.
11.

9
15
22
20
19
16
10
16
24
36
13
"200"

147
147
149
142
148
145
146
140
146
141
143
' 1594

%

T3 >o
Qi2CjO-Ouo
OO aO

98,0
98,0
99,3
94,7
98,7
96,7
97,3
93,3
97,3
94,0
95,3
'96.6

2
6
9
10
20
2
9
14
8
13
~93~

i-cuo "Ooa

oC »o«
32
OTJ
mO aO

•aO .2,<u
O-i T3

■C C
II
I«
»Oo £g
"OP-oi "Ooo
cu »

C
1%
!>f
So«
<p'6 S i
rn

2
2
4
4
6
3
3
IT

1
4
2
2
~20~

2
1
2
5
4
TF

SKUPAJ

■OS* ."SS P
™ 4-. O
O. Z&
CHOO
4
17
16
21
32
3
13
31
14
22
"m"
21

* V številu točk dnevnih redov nista upoštevani točki: odobritev zapisnika; izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije.
— Poprečna udeležba na vseh sejah zbora znaša 96,6 •/«;
— Individualna udeležba članov skupin delegatov delegiranih
na posamezne seje zbora združenega dela je oila naslednja:
po 1 krat se je sej udeležilo
310 delegatov
po 2 krat se je sej udeležilo
242 delegatov
po 3 krat se je sej udeležilo
121 delegatov
po 4 krat se je sej udeležilo
45 delegatov
po 5 krat se je sej udeležilo
12 delegatov
po 6 krat se je sej udeležil
1 delegat
po 7 krat se je sej udeležil
1 delegat
po 8 krat se je sej udeležil
1 delegat
po 9 krat se je sej udeležil
1 delegat

— Poleg članov skupin delegatov, ki delegirajo delegate v
zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, je bilo na
seje zbora delegiranih tudi 41 delegatov, ki niso bili člani
skupin:
— Posamezni delegati (individualno) so se na sejah zbora
udeležili razprav 173 krat, in sicer:
po 1 krat
82 delegatov
po 2 krat
23 delegatov
po 3 krat
4 delegati
po 4 krat
3 delegati
po 5 krat
3 delegati
po 6 krat
1 delegat
V razpravah so 21 krat sodelovali člani delegacije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 42 krat
predstavniki odborov in komisij in 10 krat ostali vabljeni na
seje zbora.

Nekateri drugi podatki o aktivnosti delegatov na sejah zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)
1. ZBOR JE NA 11. SEJAH OBRAVNAVAL 194 aktov, in sicer:
Od navedenih amandmajev je bilo: — sprejetih
23
— zavrnjenih
36
— 64 republiških zakonov
— umaknjenih
29
— 36 zveznih aktov
— 11 resolucij, informacij, poročil, izhodišč in pod.
— 79 odlokov
— 1 odločbo
3. DELEGATSKA VPRAŠANJA
— 2 ostali zadevi (npr. samoupravni sporazumi in pod.)
— 1 program dela zbora
Na sejah zbora so delegati postavili 55 delegatskih vprašanj.
Odgovori na postavljena vprašanja so bili podani:
2. NA SEJAH ZBORA JE BILO PREDLOŽENIH 88 AMANDMAJEV, in sicer s strani:
— neposredno na isti seji
na 6 vprašanj,
— kasneje je bilo odgovorjeno
na 15 vprašanj,
— posameznih delegatov neposredno na seji 3 amandmaji
— na prvi naslednji seji
na 26 vprašanj,
— skupin delegatov neposredno na seji
— še ni bilo odgovorjeno
na 8 vprašanj (ta vpra(z desetimi podpisniki)
65 amandmajev šanja so bila postavljena na 11. seji zbora t. j. ob roku zbiranja
— skupin delegatov neposredno na seji
teh podatkov.
(brez desetih podpisnikov)
5 amandmajev
— skupin delegatov vnaprej pravočasno
poslanih (pred sejami zbora)
15 amandmajev

Podatki o dnevnih redih, udeležbi in sodelovanju delegatov
v razpravah na sejah zbora občin Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januar 1975)
Na nekatere seje je bilo iz posameznih občin delegiranih več
delegatov s specificiranimi pooblastili za posamezne točke
UDELEŽBA
DELEGATOV
dnevnega reda, in sicer:
NA SEJAH
— na 3. sejo: Črnomelj in Šmarje pri Jelšah po 2 delegata
(v odnosu
— na 5. sejo: Šmarje pri Jelšah po 2 delegata
na 62 de— na 6. sejo: Vrhnika 2 delegata
legatskih
mest)
— na 8. sejo: Ajdovščina 2 delegata
•S S
Udeležba članov skupin delegatov delegiranih na posamezne
II
seje zbora občin je bila naslednja:
Število
55 tj
po 1 krat se je udeležilo
348 delegatov
po
2
krat
se
je
udeležilo
106 delegatov
98,3
61
1.
po
3
krat
se
je
udeležilo
16 delegatov
100,0
62
15
2.
4 delegati
98,3 po 4 krat so se udeležili
61
21
3.
2 delegata
95,1 po 5 krat sta se udeležila
59
19
4.
Poleg članov skupin delegatov, je bilo na seje zbora delegi96,7
60
18
5.
98,3 ranih tudi 13 delegatov, ki niso člani skupin.
61
13
6.
98,3
61
11
7.
93,5
58
16
8.
98,3
61
24
9.
98,3
61
36
10.
Število razprav delegatov iz posamez98,3
61
13
11.
97,8
60,5
194
nih občin
Posamezni delegati so se na sejah zbora udeležili razprav
* V številu točk dnevnih re167 krat, in sicer:
dov nista upoštevani točki:
odobritev zapisnika; izvolitev
3
Logatec
Mesto Ljubljana
14
komisije za verifikacijo po3
Sevnica
Lenart
13
oblastil in imunitetna vpraša2
Tolmin
Ljubljana-Center
7
nja ter poročilo te komisije.
2
Lj .-Bežigrad
Ljubljana-šiška
6
2
Brežice
Šmarje pri Jelšah
66
2
Gornja Radgona
Jesenice
2
Ljutomer
Kočevje
6
2
Slovenska Bistricp
Kamnik
6
2
Ptuj
Celje
6
2
Murska Sobota
Obalna skupnost
6
2
Novo mesto
Vrhnika
5
Mozirje
Kranj
5
Tržič
Radlje ob Dravi
5
Ajdovščina
Šentjur pri Celju
4
Lj.-Moste-Polje
škofja Loka
4
Laško
Slovenj Gradec
4
II. Bistrica
Žalec
4
Cerknica
Maribor
4
Zagorje
Nova Gorica
4
Postojna
Trebnje
4
Trbovlje
Idrija
3
Ormož
Lendava
3
Piran
Litija
3
Koper
3
Nekateri drugi podatki o aktivnosti
delegatov na sejah zbora občin
Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)
1. ZBOR JE NA 11. SEJAH OBRAVNAVAL 187 AKTOV, in
sicer:
— 62 republiških zakonov
— 33 zveznih aktov
— 11 resolucij, informacij, poročil, izhodišč in pod.
— 77 odlokov
— 1 odločbo
— 2 ostali zadevi (npr. samoupravni sporazum in pod.)
— 1 program dela zbora
2. NA SEJAH ZBORA JE BILO PREDLOŽENIH 50 AMANDMAJEV, in sicer s strani:

— skupin delegatov neposredno na seji
(z desetimi podpisniki) 27 amandmajev
— skupin delegatov vnaprej pravočasno poslanih
(pred sejami zbora)
15 amandmajev
— posameznih delegatov vnaprej
pravočasno poslanih (pred sejami zbora) 8 amandmajev.
Od navedenih amandmajev je bilo:
— sprejetih
16
— zavrnjenih
20
— umaknjenih
14
3. DELEGATSKA VPRAŠANJA
Na sejah zbora so delegati postavili 41 delegatskih vprašanj.
Odgovori na postavljena vprašanja so bili podani:
— neposredno na isti seji
na 8 vprašanj
— na prvi naslednji seji
na 21 vprašanj
— kasneje je bilo odgovorjeno
na 8 vprašanj
— ni bilo odgovorjeno
na 2 vprašanji
— še ni bilo odgovorjeno
na 3 vprašanja
(ta vprašanja so bila postavljena na 11. seji zbora, tj. ob
roku zbiranja teh podatkov).
23

24
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Podatki o dnevnih redih, udeležbi in
sodelovanju delegatov v razpravah na
sejah družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije

Nekateri drugi podatki o aktivnosti delegatov na sejah družbeno-političnega
zbora Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)

(stanje 29. januarja 1975)

1. ZBOR JE NA 11 SEJAH OBRAVNAVAL 68 AKTOV, in sicer:
— 26 republiških zakonov
— 10 zveznih aktov
— 32 raznih drugih zadev

Ia
af
>$
S.g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10
15
9
7
9
5
8
13
14
16
11
117

UDELEŽBA
DELEGATOV
NA
SEJAH
(v odnosu
na 60 delegatskih mest)

SODELOVANJE
DELEGATOV
V
RAZPRAVAH
število

Število
50
46
44
40
44
39
38
38
42
42
44
42,4

100
92
88
80
88
78
76
76
84
84
85

6
17
13
15
9
10
7
14
12
13
116

•/o
13
38
32
34
23
21
18
33
27
29
25

* Pri številu točk dnevnih redov ni upoštevana odobritev zapisnika seje zbora.
Udeležba posameznih delegatov na sejah zbora je naslednja:
Avbelj Viktor
Bačič Geza
Bogovič Jože
Božič Jože
Brecelj dr. Marijan
Bule ing. Marko
Cepuš Lojze
Cvetko Ciril
Čerin-Petrio dr. Lilij ana
10. čotar Lojzka
11. česnik Janko
12. Dežman Stanislava
13. Fusilli Leo
14. Gavez Stane
15. Globačnik Jože
16. Golob Ludvik
17. Japelj Janez
18. Jukič Vera
19. Jurkovič Danica
20. Kralj Danilo
21 , Kralj Valerija
22 Kropivnik Rudi
23 . Krpan Teodora
24 . Košir Martin
25 . Logar Vladimir

11
11
11
11
10
8
7
11
10
8
9
11
10
6
10
4
10

Posamezni delegati (individualno) so se na sejah zbora
udeležili razprav 116 krat, in
sicer:
po 0 krat
po 1 krat
26

26. Majdič Cveto
27. Markič Stane
28. Mali Zdenko
29. Mermolja Pavel
30. Mlinarič Srečko
31. Mrcina Franc
32. Novak i'ilip
33. Peternelj Henrik
34. Polič Zoran
35. Pratengrazer Jože
36. Roje Emil
37. Romih Tone
38. Smolko Metka
39. Strobl dr. Majda
40. Šiftar Marjan
41. Štefančič Terezija
42. Strok Štefan
43. Tomlje Valentina
44. Varga Aleksander
45. Vrbinc Srečko
46. Vrtar Avgust
47. Zupančič Beno
48. Žagar Ivan
49. Žnidaršič Ivica
50. 2oher Anita

10
11
9
10
10
8
8
9

15 delegatov
5 delegatov

po
po
po
po
po
po
po

2 krat
3 krat
4 krat
5 krat
6 krat
7 krat
8 krat

10 delegatov
7 delegatov
5 delegatov
3 delegati
2 delegata
1 delegat
2 delegata

9
11
7
9
10
10
11
9
6
11
7
8
7
10
11
9
10
9
11
10
10
10
9
9
10

2. NA SEJAH ZBORA JE BILO PREDLOŽENIH 6 AMANDMAJEV:
— 4 amandmaji so bili sprejeti
— 2 amandmaja sta bila zavrnjena
3. DELEGATSKA. VPRAŠANJA:
Na sejah zbora so delegati postavili 16 delegatskih vprašanj.
Odgovori na postavljena vprašanja so bili podani:
— neposredno na isti seji
na 2 vprašanji,
— na prvi naslednji seji
na 11 vprašanj,
— kasneje je bilo odgovorjeno
na 2 vprašanji,
— še ni bilo odgovorjeno
na 1 vprašanje (vprašanje je bilo postavljeno v roku zbiranja teh podatkov).
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Pregled udeležbe posameznih članov na sejah odborov zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije
12. Nada Rihtaršič 7
(stanje 29. januarja 1975)
13. Milena Zidanšek 7
4. Sonja Cvetanovič 5
I ODBOR ZA DRUŽBENOZA FINANCE
5. Tibor Fiile
3 IV. ODBOR
EKONOMSKE ODNOSE
Odbor je imel 10 sej —
6.
Andrej
Jermol
4
posamezni člani so se jih
Odbor je imel 7 sej —
7. Anica Kirn
7
posamezni člani so se jih
udeležili:
8.
Zdravko
Lenarčič
6
udeležili:
9. Vanda Oberstar 3
1. Vlado šanca
10
10. Aldo Pirih
3
1. Milan Bole
7
2. Vida Kirn
8
11.
Emil
Sekne
.
4
2. Štefan Kadoič
6
3. Elica Brelih
0
12.
Anton
Štampohar
5
4. Branka Janež
3
3. Marija Adamič 3
13.
Vera
Zupančič
4
4. Boris Berce
6
5. Anton Jelenko
7
6. Zalka Kovač
6
5. Ivan Gerjovič
3
7. Srečko Mihelčič 8
6. Martin Kajzer
4 III. ODBOR ZA DRUŽBENO7. Dane Melavc
1
8. Metka Mirtič
6
EKONOMSKI RAZVOJ
9. Ivan Močilnik
2
8. Viktor Nussdorfer 4
9. Igor Pelan
7
10. Peter Petkovšek 9
Odbor je imel 9 sej —
11. Branko Popovič 8
10. Štefan Pinterič 1
posamezni člani so se jih
12. Mimica Tanšek 6
11. Milan Starman 7
udeležili:
13. Vladimir Žibrat 4
12. Jože Vidervol
5
13. Andrej Vidovič 4
1. Jože Kert
8
V. ODBOR ZA STANOVANJ2. Rudi Crnkovič
3
SKO-KOMUNALNA
II. ODBOR ZA DRUŽBENO3. Helena Batič
6
VPRAŠANJA
IN VARPOLITIČNI SISTEM
4. Anton Bregar
3
STVO
OKOLJA
5. Franc čemel
0
Odbor je imel 7 sej —
Odbor je imel 8 sej —
6. Vojko Cok
8
posamezni člani so se jih
posamezni
člani so se jih
7.
Božo
Globočnik
6
udeležili:
udeležili:
8. Kristl Ogris
5
9. Jože Petrič
6
1. Slavko Uršič
6
1. Tomaž Vuga
10. Novo Petrušič
7
2. Janez Železnikar 4
2. Jelena Pavičevič
11. Viktor Prelog
8
3. Adolf Boncelj
3
Podatki o številu sej, dnevnih redih in
zbora občin Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)
T"
ODBOR ZA DRUŽBENOODBOR ZA DRUŽBENOPOLITIČNI IN KOMUEKONOMSKE ODNOSE
NALNI SISTEM
IN RAZVOJ
Udeležba
štev.
Udeležba
Zap.
(11)*
točk
Zap. štev.
točk
(11)*
št.
dnev.
št.
dnev.
seje
%
štev.
reda
seje
»/o
štev.
reda
82
64
7
1.
73
82
11
2.
82
54
9
3.
73
64
3
4.
82
27
4
5.
73
45
6
6.
64
45
7
7.
27
3
8.
27
6
9.
45
2
10.
75
8,3
37
48
5,3
58
10

ODBOR ZA FINANCE
Zap.
št.
seje

štev.
točk
dnev.
reda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8
5
8
10
10
5
6
11
19
4

Udeležba
(11)*
•/o
štev.
2
7
10
11
6
4
7.
5
7

5
6
4
2
8
6
5
6
6
4
0

VI. ODBOR ZA AGRARNO
POLITIKO
Odbor je imel 3 seje —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Janko Mlakar
2. Franc Nelec
3. Franc Campa
4. Štefan Klanjšček
5. Stanko Kos
6. Janja Košar
7. Miha Krhin
8. Vlado Kreft
9. Matevž Lončar
10. Dušan Obad
11. Malka Štefanič
12. Andrej Štular
13. Marjan Tovornik

udeležbi članov na sejah odborov

število v oklepaju označuje skupno število članov posameznega odbora; pri odboru
6. seji spremenilo od 11 na 10 članov.

28

3. Roman Ajster
4. Slavka Gaser
5. Adolf Gornik
6. Sonja Hojer
7. Jože Jerič
8. Marjan Kosten
9. Janez Marinšek
10. Franc Novak
11. Alojz Polak
12. Boris Slavič
13. Pavle Zupan

ODBOR ZA JRBAN. STANOV.
KOMUNALNA VPRAŠANJA
IN VARSTVO OKOLJA
Zap.
5t.
seje

štev.
točk
dnev.
reda

Udeležba
(11/10)*
%
štev.

63
72
54
18
73
63
82
91
63
100
80
55
70
7
36
50
5
63
100
10
46
63
7,4
30
61
za urbanizem pa se je to število ob

1
2
3
1
3
3
3
2
3
2
3
2
3

Pregled udeležbe posameznih članov na sejah odborov zbora občin
Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)
I. ODBOR ZA DRUŽBENOEKONOMSKE ODNOSE
IN RAZVOJ
Odbor je imel 10 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Avgust Jeriha
2. Roman Mlakar
3. Mirko Grabner
4. Zalka Kocjan
5. Jože Kočevar
6. Mirko Koritnik
7. Karlo Marsel
8. Judita Rakovec
9. Milivoj Ravbar
10. Vitja Rode
11. Karel Sukič

5
3
3
5
1
7
3
4
7
8
7

II. ODBOR ZA DRUŽBENOPOLITIČNI IN KOMUNALNI SISTEM
Odbor je imel 7 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Roman Florjančič 7
2. Franc Hrovat
6
3. Miro Kolenko
5
4. Marko Podobnik 7
5. Jože Rakun
5
6. ing. Silva Sever 6
7. Janez Smole
3
8. Vlado Ullen
7
< 9. Franc Veršnik
5
10. ing. Savo Vovk 6
11. Franc Vrviščar 1

III. ODBOR ZA FINANCE
Odbor je Imel 10 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Juršič
ing. Stanko
2. Janez Kenk
3. Alojz češarek
4. Franc Kenda
5. Judita Magajna
6. Rado Ostrouška
7. Ciril Pevec
8. Zvone Povirk
9. Tone Tičar
10 Božo Tuš
11. Milan Zafošnik

10
7
5
7
7
8
3
6
5
6
3

IV. ODBOR ZA URBANIZEM,
STANOVANJSKOKOMUNALNA VPRAŠANJA IN VARSTVO
OKOLJA
Odbor je imel 9 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Ivo Miklavčič
9
2. Ahmet Kalač
8
3. Franc Filipčič
4
4. Ivo Spetič
6
5. Peter Novak
6
6. Niko Trampa
7
7. Ivan Hrovatič* 4
8. Ludvik Cipot
5
9. Štefan Prša
6
10. Justin Andlovec 8
11. Branko Korenika 5
* Ni več član odbora.

Podatki o številu sej, dnevnih redih in udeležbi članov na sejah odborov
družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije
(stanje 29. januarja 1975)
Udeležba posameznih članov na sejah odborov je naslednja:
ODBOR ZA DRUŽBENOODBOR
ZA
DRUŽBENOI. ODBOR ZA DRUŽBENO- II. ODBOR ZA DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
POLITIČNE ODNOSE
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKE ODNOSE
Udeležba
štev.
Udeležba
Odbor je imel 8 sej —
Zap. štev.
Zap.
Odbor je imel 8 sej —
točk
(11)»
točk
(11)*
it.
št.
posamezni člani so se jih
dnev.
,e e
posamezni člani so se jih
dnev.
—
—
seje
'
reda
štev.
udeležili:
•/.
reda štev.
%
udeležili:
5
72
1.
2
10
90
1.
Ludvik
Golob
8
1. Viktor Avbelj
8
S
72
2.
5
9
81
2. Geza Bačič
5
2. Stane Gavez
6
5
54
3.
9
8
72
3.
Janko
Cesnik
5
3. Lojzka čotar
7
4
54
4.
4
9
81
4. Vera Jukič
5
4. Vladimir Logar 8
11
63
5.
12
8
72
5.
Teodora
Krpan
4
5. Cveto Majdič
7
2
54
6.
5
7
63
6. Martin Košir
3
6. Srečko Mlinarič 3
7
54
7.
7
63
7. Zdenko Mali
2
7. Henrik Peternelj 5
5
54
8.
9
81
8. Anton Romih
6
8. Terezija štefančič 3
44
6,6
60
47
8,4
76
9. dr. Majda Strobl 6
9. Štefan štrok
8
10. Avgust Vrtar
7
* Število v oklepaju označuje skupno število članov posa10. Aleksander Varga 5
11.
Ivan
Žagar
2
meznega odbora.
11. Anita žoher
7
ŠTEVILO ZADEV, KI STA JIH ODBORA OBRAVNAVALA
IN ŠTEVILO AMANDMAJEV, KI STA JIH PREDLAGALA:
zakoni
poročila,
ocene,
izhodišča,
informacije
in dr.
drugo

20

Skupaj:
Predlaganih
amandmajev

28
37

— zakoni
poročila,
ocene,
izhodišča,
informacije
in dr.
odloki in odločbe
drugo
Skupaj:
Predlaganih
amandmajev

20

8
3
3
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KOMISIJA ZA VOLITVE,
IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Za
ct P-

s®!®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10

Štev.
Udeležba
točk
(14)*
dnev.
reda štev.
%>
2
6
13
5
12
6
4
6
9
5
68

12
9
13
8
11
9
9
8
7
10
10

100
75
87
53
73
64
64
57
50
71
69

KOMISIJA ZA VLOGE
IN PRITOŽBE
Zap.
št.
seje

štev.
Udeležba
točk
(9)*
dnev.
reda štev.

1.
2.
3.

100
56
56
70

8
ŠTEVILO ZADEV,
KI JIH JE KOMISIJA
OBRAVNAVALA
— programi
— drugo
— informacije
Skupaj:

ŠTEV. ZADEV, KI JIH JE
KOMISIJA
OBRAVNAVALA IN
ŠTEVILO AMANDMAJEV,
KI JIH JE PREDLAGALA
—
—
—
—

republiški zakoni
5
zvezni akti
1
drugo
9
zadeve s področja
razrešitev, izvolitev
in imenovanj
57
Skupaj:
72
Predlaganih
amandmajev
1

Navedene informacije so
obsegale posamezne
obravnavane vloge in
pritožbe s področij:
— premoženjskopravne
114
-r- gospodarstvo
in finance
289
— pravosodje
197
— notranje zadeve
58
— socialno zavar.
in soc. skrbstvo
376
— zdravstvo
18
— šolstvo
8
— stanovanjska
problematika
506
— delovno-pravna
razmerja
115
— neuvrščene zadeve 53
Obravnavanih vlog —
skupaj:
1734

* Število v oklepaju označuje število članov posamezne komisije.
T
— Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
je do 3. seje štela 12 članov, ker RK SZDL še ni delegirala
svojih članov; od 3. do 6. seje je komisija imela 15 članov*
ker je RK SZDL delegirala svoje člane; od 6. seje naprej pa
ima komisija 14 članov, ker je enega člana RK SZDL razrešila.

Pregled udeležbe posameznih članov
na sejah komisij Skupščine SR
Slovenije
(stanje 29. januarja ]975)
KOMISIJA ZA VOLITVE,
IMENOVANJA IN
ADMINISTRATIVNE
ZADEVE
Komisija je imela 10 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Jože Božič
10
2. Janez Japelj
7
3. Vili Belič
6
4. Tomaž Ertl
5
5. šarika Picko
9
6. Stane Gavez
7
7. Stanko Jaki
8
8. Igor Ponikvar
6
9. Emil Roje
6
10. Marjeta šentjurc
8
11. Mihaela Verbič
7
12. Gojko Vidovič
9
13. Humbert Gačnik
4
14. Majda Gaspari
0
15. Silva Jereb
4
KOMISIJA ZA VLOGE
IN PRITOŽBE
Komisija je imela 3 seje —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Stane Vilar
3
2. Maks Antolič
2
3. dr. Liljana Cerni-Petrič 2
4. Stanislav Dežman
3
5. Franc Grešak
2
6. Zorka Mikuž
2
7. Jože Pratengrazer
3
8. Karel Romih
1
9. Oto štraser
1
KOMISIJA ZA PRAVOSODJE
Komisija je imela 5 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili: N
1. Martin Košir
4
2. Rado Turk
3
3. Janez Brank
4
4. Oto Centrih
3
5. Vinko Mate
4
6. Slava Perger
3
7. Metka Smolko
3
8. Valentina Tomlje
3
9. Jože Varga
3
10. dr. Darko černej
5
11. Milan Gaspari
4
12. Jože Pernuš
4
13. Iva Stipančič
4
ZAKONODAJNO-PRAVNA
KOMISIJA
Komisija je imela 11 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.9.

Janko Cesnik
Stane Boštjančič
Janko Kosmina
Oskar Naglav
Eva Naglic
Dragica Rome
Marjan Šiftar
Valentina Tomlje
Vladimir Zibrat

10
10
7
9
2
8
9
8
6

KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE
Komisija je imela 1J sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Edi Brajnik
12
2. Franc Sever
10
3. Darko Smrdelj
9
4. Ciril Cvetko
8
5. Beno Zupančič
8
6. Vlado Uršič
8
7. Miloš Oprešnik
7
8. Livij Jakomin
7
9. Ivica 2nidaršič
7
10. Vinko šarabon
6
11. Ivan Žagar
6
12. Branko Jerkič
5
KOMISIJA ZA NARODNOSTI
Komisija je imela 5 sej —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Livij Jakomin
5
2. Aleksander Varga
5
3. Apollinio Abram
5
4. Lojze Cepuš
3
5. Ernest Eory
5
6. Leo Fusilli
5
7. Gianfranco Silian
" 3
8. Štefan Ivanec
3
9. Zlata Kert
3
KOMISIJA ZA VPRAŠANJA
BORCEV NOV
Komisija je imela 3 seje —
posamezni člani so se jih
udeležili:
1. Janez Japelj
3
2. dr. Erna Primožič
3
3. Marija Aljančič
3
4. Franc Jere
2
5. Anica Kirn
3
6. Franc Mrcina
3
7. Filip Novak
3
8. Vojko Rot
2
9. Vinko šarabon
0

Število sej teles Skupščine SR Slovenije in število obravnavanih točk
dnevnih redov
(stanje 29. januarja 1975)
štev. Popr.
štev. Popr.
štev. točk točk
štev. točk točk
Zap. Skupščinsko telo
Z p
sej
dnev.
na
^t '
Skupščinsko telo
sej dnev. na
št.
reda sejo
reda sejo
1.
2.
3.
4.
~5.
6.
7.
II.
III.
IV.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
12
ZBOR OBČIN
12
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
11
SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV
1
36
ZBORI SKUPAJ:
ODBORI IN KOMISIJE ZBORA
60
ZDRUŽENEGA DELA
ODBORI IN KOMISIJE
52
ZBORA OBČIN
ODBORI IN KOMISIJE
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 18
130
TELESA ZBOROV SKUPAJ:
PREDSEDSTVO SKUPŠČINE*
12
KOMISIJE SKUPŠČINE
53
231
(I.+II.+III.+IV) Skupaj:

227
223
126
5
581

18,9
18,6
11,5
5,0
16,2

1.
2.
3.

284

4,7

267

5,1

4.
5.

102
653
59

5,7
5,0
4,9

6.

361
1654

7,1

ODBORI IN KOMISIJE
ZBORA OBČIN
Komisija za pripravo poslovnika
Odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj
Odbor za družbenopolitični
in komunalni sistem
Odbor za finance
Odbor za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja
Komisije za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja"
Skupaj:

11

77

7,0

8
11

46
93

5,7
8,4

10

39

3.9

12
52

12
267

1,0
5,1

* Komisijo se voli na vsaki seji zbora.
(Ni stalna)

* Poleg rednih sej je imelo predsedstvo še 17 sestankov.
Skupščinsko telo
Zaip.
št.

1.
2.
3.
4.

Skupščinsko telo

Stev. Popr.
štev. točk točk
sey dnev. na
reda sajo

ODBORI IN KOMISIJE
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA
Komisija za pripravo poslovnika
Odbor za družbenoekonomske odnose
Odbor za družbenopolitični sistem
Komisija za verifikacijo pooblastil
in imunitetna vprašanja*
Skupaj:

—
8
9

—
50
51

6,2
5,7

1
18

1

1,0

102

5,7

Komisija ima stalni mandat.

Zap.
št.

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

Skupščinsko telo

štev. Popr.
štev. točk točk
sej dnev.
na
reda sejo

ODBORI IN KOMISIJE ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA
Komisija za pripravo poslovnika
Odbor za družbenoekonomske odnose
Odbor za družbenopolitični sistem
Odbor za družbenoekonomski razvoj
Odbor za finance
Odbor za stanovanj skokomunalna
vprašanja in varstvo okolja
Odbor za agrarno politiko
Komisije za verifikacijo pooblastil
12
in imunitetna vprašanja*
60
Skupaj:

47
40
42
96

5,9
5,7
4,6

37
10

4,1
2,5

12
284

1,0
4,7

* Komisijo se voli na vsaki seji zbora.
(Ni stalna)
»» V ta pregled so vključene vse točke dnevnih redov (tudi
odobritev zapisnika in izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo komisije).
Za razliko od ostalih podatkov so v tem pregledu zajete
tudi seje v februarju 1975.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOMISIJE SKUPŠČINE
Komisija za pravosodje
Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Zakonodajno-pravna komisija
Komisija za mednarodne odnose
Komisija za vloge in pritožbe
Komisija za narodnosti
Komisija za vprašanja borcev NOV
Komisija za pripravo poslovnika
Skupščine SR Slovenije
Skupaj:

Štev.
sej

11
12
13
3
5
3
53

štev. Popr.
točk točk
dnev. na
red? sejo
14

3.5

84
173
41
13
18
15

7.6
14,4
3,8
4,3
3,6
5,0

361

1,5
6,8
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KOMENTAR:

s .

V obdobju od 9.5.1974 do 26.2.1975 t. j. v 8 mesecih (v avgustu in septembru ni bilo sej) je ZBOR ZDRU2ENEGA DELA
imel 12 sej — poprečno 1,5 seje mesečno. Za seje zbora je bilo
predlaganih skupno 241 točk dnevnih redov — poprečno 20
točk za vsako sejo. Od navedenih točk jih je bilo 18 predlaganih neposredno na 6 sejah. Za 241 točk so delegati, ki so se

sej udeležili, prejeli 854 zadev na 4888 straneh; od tega 34,2 "/o
neposredno na sejah zbora, ali 292 zadev na 970 straneh.
V tabelarnem pregledu je za vsako sejo posebej prikazan redosled pošiljanja gradiv po datumih in količinah, kdaj so se
začela za določeno sejo pošiljati, kdaj je bil poslan sklic seje,
kdaj posamezne razširitve dnevnih redov in kaj so delegati
prejeli neposredno na seji. Število zadev zajema vse zadeve
(gradiva), ki so bile vezane na predlagani dnevni red.

Spodnja razpredelnica še posebej prikazuje kakšne vrste gradiv(zadev) so delegati prejeli in koliko od teh neposredno na
sejah zbora:
Skupaj

Od tega
na mize

— Republiški zakoni
— Odloki
— Drugi republiški akti in gradiva
— Zvezni zakoni in drugi zvezni akti
— Mnenja in stališča izvršnega sveta
— Poročila in mnenja komisij in odborov
— Predlogi, stališča, mnenja, pripombe in amandmaji
(delegati in drugi)
— Delegatska vprašanja
— Ekspozeji
— Zapisniki sej
— Sklici sej in razni dopisi

90
108
41
38
61
322

4
33
8
3
33
130

4.4
30,6
19,5
7,9
54,1
40,3

79
21
5
12
67

69
3
5
1
3

87,3
14,3
100,0
8,3
4.5

SKUPAJ:
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34,2
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KOMENTAR:
V obdobju od 9. 5.1974 do 26.2.1975 t. j. v 8 mesecih (v avgu
stu in septembru ni bilo sej) je ZBOR OBĆIN imel 12 sej —
poprečno 1,5 seje mesečno. Za seje zbora je bilo predlaganih
skupno 234 točk dnevnih redov - poprečno 19 točk za vsako
sejo. Od navedenih točk jih je bilo 17 predlaganih neposredno
na 6 sejah. Za 234 točk so delegati, ki so se sej udeležili,

prejeli 779 zadev na 4255 straneh; od tega 29,9 "I« neposredno na
sejah zbora, ali 233 zadev na 774 straneh.
V tabelarnem pregledu je za vsako sejo posebej prikazan redosled pošiljanja gradiv po datumih in količinah, kdaj so se
začela za določeno sejo pošiljati, kdaj je bil poslan sklic seje,
kdaj posamezne razširitve dnevnih redov in kaj so delegati
prejeli neposredno na seji. Število zadev zajema vse zadeve
(gradiva), ki so bile vezane na predlagani dnevni red.

Spodnja razpredelnica še posebej prikazuje, kakšne vrste gradiv (zadev) so delegati prejeli in koliko od teh neposredno na
sejah zbora:
Opis
Republiški zakoni
Odloki
Drugi republiški akti in gradiva
■ Zvezni zakoni in drugi zvezni akti
Mnenja in stališča izvršnega sveta
• Poročila in mnenja komisij in odborov
■ Predlogi, stališča, mnenja, pripombe in amandmaji
(delegatov in drugih)
• Delegatska vprašanja
• Ekspozeji
■ Zapisniki sej
■ Sklici sej in razni dopisi
SKUPAJ:

36

Od -ega
na mize

•/»

5
34
9

5,3
32,4
21,9

30
98

52,6
34,3

62
24
5
11
65

44
4
5

71,0
33,3
100,0

779

233

Skupaj
94
105
41
29
57
286

6,1
29,9
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KOMENTAR:
V obdobju od 9. 5.1974 do 29.1.1975 t. j. v 7 mesecih (v avgustu in septembru ni bilo sej) je DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
imel 11 sej — poprečno 1,6 sej mesečno. Za seje zbora je bilo
predlaganih skupno 127 točk dnevnih redov, poprečno 12 točk
za vsako sejo. Od navedenih točk jih je bilo 5 predlaganih
neposredno na 4 sejah. Za 127 točk so delegati prejeli 439 zadev na 2679 straneh; od tega 33,7 % neposredno na sejah zbora

ali 1,48 zadev na 635 straneh.
V tabelarnem pregledu je za vsako sejo posebej prikazan redosled pošiljanja gradiv po datumih in količinah, kdaj so se
začela za določeno sejo pošiljati, kdaj je bil poslan sklic seje,
kdaj posamezne razširitve dnevnih redov in kaj so delegati
prejeli neposredno na seji. število zadev zajema vse zadeve
(gradiva), ki so bile vezane na predlagani dnevni red; število listov je osnova za izračun teže gradiv (500 listov = 2,2
kilograma).

Spodnja razpredelnica še posebej prikazuje kakšne vrste gradiv (zadev) so delegati prejeli in koliko od teh neposredno n
sejah zbora:
Opis
—
—
—
—
—
—
—

Republiški zakoni
Odloki
Drugi republiški akti in gradiva
Zvezni zakoni in drugi zvezni akti
Mnenja, in stališča izvršnega sveta
Poročila in mnenja komisij in odborov
Predlogi, stališča, mnenja, pripombe in amandmaji
(delegatov in drugih)
— Delegatska vprašanja
— Ekspozeji
— Zapisniki sej
— Sklici sej in razni dopisi
SKUPAJ:

Skupaj

Od tega
na mize

39
77
30
10
19
152

3
27
7
4
14
60

7,7
35,1
23.3
40,0
73.7
39,5

38
13
5
10
46
439

25
2
5

65.8
15.4
100,0

148

2,1
33,7

I

t
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INFORMACIJA O NEKATERIH
VPRAŠANJIH V ZVEZI Z DOSEDANJIM
DELOM IN IZKUŠNJAMI
DRUŽBENO-POLITIČNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Z novo ustavo SR Slovenije
se je prvič v naši ustavni ureditvi konstituiral v občinskih
skupščinah in republiški skupščini zbor delegatov delovnih
ljudi in občanov, neposredno
organiziranih v družbenopolitične organizacije. S tem se
je želelo doseči, da se interesi, ki jih izražajo delovni ljudje oziroma občani v združenem delu in Krajevnih skupnostih povežejo tudi z interesi, ki se oblikujejo v družbenopolitičnih organizacijah zlasti z vidika upoštevanja dolgoročne perspektive v uresničevanju zgodovinskih interesov delavskega razreda in
vseh delovnih ljudi in širših
družbenih in idejnih vidikov
razvoja samoupravne socialistične družbe. Z vključitvijo
delegatov delovnih ljudi in
občanov, organiziranih v
družbenopolitične organizacije v skupščine je tudi dosledno izpeljano spoznanje, da
morajo biti DPO odgovorne
za najpomembnejše sistemske
in razvojne odločitve v skupščinah, za uresničevanje duha
ustave ter da idejne, politične,
organizacijske in akcijske vloge družbenopolitičnih organizacij ni mogoče ločiti od delegatskega oziroma skupščinskega sistema oziroma
njegove stabilnosti in učinkovitosti. S konstituiranjem
družbenopolitičnih zborov v
skupščinah družbenopolitičnih
skupnosti pa družbenopolitične organizacije prevzemajo tudi neposredno
in jasno odgovornost za
osnovne družbene rešitve v
skupščinskih odločitvah in za
njihovo idejno politično usmeritev.
Od konstituiranja družbenopolitičnega zbora republišške skupščine do danes je
poteklo relativno malo časa.
Zato je mogoče ugotavljati,
da zbor svojo ustavno funkcijo šele oblikuje in s tem v
zvezi išče primerne vsebinske
oblike in delovne metode. Pri
tem so zlasti pomembna prizadevanja zbora za čimbolj
avtentično in dosledno izražanje interesov, ki se oblikujejo v družbenopolitičnih organizacijah, ter razvijanje delegatskega razmerja svojih
članov do SZDL in drugih
družbenopolitičnih organizacij, prav tako pa za čimbolj

jasno opredelitev njegove pristojnosti, odnosov do zbora
združenega dela in zbora občin ter načina svojega delovanja.
Družbenopolitični zbor, ki
se je konstituiral 9.5.1974,
ima 50 delegatov, izvoljenih
na enotni listi SZDL Slovenije. Kot svoji delovni telesi
ima odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za
družbenopolitični sistem, ki
ima vsak po 11 članov. DPZ
je do 1.3.1975 imel 11 sej s
skupno 117 točkami dnevnega
reda (brez odobritve zapisnikov). Obravnaval je 26 republiških zakonov (v različnih
fazah), 10 zveznih aktov in
32 drugih zadev. Sprejel je
tudi program dela zbora za
obdobje do julija 1975. Podrobnejši statistični podatki
so razvidni iz priloge.
Značilno za dosedanje delo
družbenopolitičnega zbora je,
da je bil predvsem zavzet z
zakonodajno dejavnostjo, tako s sprejemanjem novih zakonov, kot z usklajevanjem
zakonov z ustavo. Delo zborov skupščine je bilo namreč
še posebej usmerjeno k izvajanju ustavnega zakona za
izvedbo ustave, ki določa zakone, katere je treba uskladiti z ustavo do 31.12.1974 oziroma 30.7.1975. V izvrševanju
te naloge pa je veljala posebna skrb pripravi in sprejemu
zakonov o SIS, ki so sestavni
del skupščinskega sistema,
ter zakonov o nekaterih ustavnih institucij, npr. o sodiščih združenega dela, družbenem pravobranilcu samoupravljanja, o Izvršnem svetu, o republiških upravnih organih, republiških svetih, svetu republike, itd., prav tako
pa tudi zvezni in republiški
resoluciji o družbenoekonomski politiki za leto 1975 ter
resoluciji o ekonomskih stikih SRS z državami v razvoju, itd.
Ob taki delovni usmerjenosti zborov republiške skupščine v preteklem obdobju in
ob stalnih relativno kratkih
rokih družbenopolitični zbor
ni razvil dovolj svoje vloge
kot pobudnika za obravnavanje določenih aktualnih družbenih vprašanj, še
posebej funkcije spremljanja
izvajanja sprejete politike in
z ustavo določenega sociali-

stičnega samoupravnega sistema, kar je sicer naloga
vseh zborov, je pa pri DPZ
glede na njegovo vlogo še posebej pomembno.
Zavest o pomembnosti tudi
drugih nalog in ne samo zakonodajnih, je vsaj deloma
našla odraz v programu dela
družbenopolitičnega zbora za
prvo polletje tega leta. Za to
obdobje je zbor programiral
obravnavo nekaterih tem, ki
po svoji vsebini pomenijo bodisi spremljanje stanja na
določenem področju, bodisi
spremljanje izvajanja sprejete politike in aktov, bodisi
oboje. Na prvem mestu naj
navedemo analizo o uveljavljanju delegatskega sistema
in delegatskih odnosov v delu občinskih skupščin in
Skupščine SR Slovenije,
katere nosilec je odbor za
družbenopolitični sistem in ki
bo šla v najkrajšem času v
obravnavo vsem temeljnim
delegacijam in zborom republiške skupščine. Med pomembnejšimi temami, ki pomenijo uresničevanje širših
funkcij družbenopolitičnega
zbora, naj še naštejemo analizo o uresničevanju ustavnih
določb o združenem delu in
o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije;
o razvoju samouprave v krajevni skupnosti; o uresničevanju sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije o nalogah s področja družbene
samozaščite; o uresničevanju
ustavnih določb o splošnem
ljudskem odporu; o uresničevanju resolucije o osnovah
kadrovske politike v SR Sloveniji; o sistemu družbene
skrbi za borce NOV in druge
vojne udeležence v SR Sloveniji; o realizaciji nalog na
področju vzgoje in izobraževanja, vsebovanih v resoluciji VII. kongresa ZKS in
X. kongresa ZKJ itd.
Za delo družbenopolitičnega
zbora je nadalje značilno, da
so za najpomembnejša vprašanja, ki so se obravnavala in
odločala v družbenopolitičnem zboru, člani družbenopolitičnega zbora imeli osnovne
smernice in stališča, ki so se
oblikovala v družbenopolitičnih organizacijah, združenih v
SZDL, vključno s stališči iz
dokumentov 7. in 10. kongresa
ZKS in ZKJ, stališča RK
SZDL, njenega predsedstva in
IO ter drugih organov. Večina zadev se je oblikovala v
predsedstvu in IO RK SZDL,
nekaj zadev so obravnavali
drugi organi konference, na
seji RK SZDL pa so bile obravnavane osnove pristopa in
načrta izdelave družbenega
plana SR Slovenije 1976—1980

skupaj s predlogom stališč in
Sklepov za pristop k izdelavi
družbenega načrta SR Slovenije za leto 1967—1980, predsedstvo CK ZKS pa je obravnavalo nekatere elemente v
zvezi z družbeno ekonomskim razvojem Jugoslavije in
Slovenije v 1975. letu. V zvezi z zakonsko materijo o samoupravnih interesnih skupnostih so bila izrečena pomembna mnenja svetov RK
SZDL ter komisije za izvajanje ustave pri RK SZDL, glede nekaterih drugih zakonov
pa mnenje komisije CK ZKS.
Seznanjanje delegatov v družbenopolitičnem zboru s temi
stališči je potekalo na najrazličnejše načine, od formalnega seznanjanja, neposrednega vključevanja članov
družbenopolitičnega zbora v
te organe, do pismenega obveščanja. Na podlagi sprejetega statuta SZDL Slovenije
in z bodočim poslovnikom
zbora pa bo potrebno ta
razmerja jasneje opredeliti.
Skupna značilnost v delu delegatov družbenopolitičnega
zbora je bilo prizadevanje, da
bi čimbolj ustvarjalno in
učinkovito uresničili smernice in stališča, oblikovana v
SZDL Slovenije v skupščinskih aktih. Takšno oceno potrjuje tudi aktivnost večine
delegatov v zboru in odborih
ter njihova vsebinska usmerjenost v posamezna vprašanja uveljavljanja samoupravnih odnosov, razvojne politike
in uresničevanja ustavnih določil. K temu mnogo prispeva
aktivnost delegatov v družbenopolitičnih organizacijah
oziroma v izvoljenih telesih
teh organizacij.
Kar zadeva enakopravno
odločanje družbenopolitičnega zbora z zborom združenega dela in zborom občin je
mogoče ugotavljati, da kljub
različnim interesom, predlogom in amandmajem pri posameznih aktih, ni prišlo do
neusklajenosti med zbori pri
končnih odločitvah. Po medsebojnem vsestranskem informiranju se je vedno našla
rešitev še pred formalnim
usklajevalnim
postopkom.
Usklajevalni postopek med
družbenopolitičnim zborom,
zborom združenega dela in
zborom občin pa je dejansko
potekal samo v zvezi z zakonom o sodiščih združenega
dela, resolucija o ekonomskih
stikih SR Slovenije z državami v razvoju pa ni bila sprejeta, ker jo je DPZ obravnaval kot osnutek.
To prav gotovo kaže na visoko stopnjo politične zrelosti
in odgovornosti delegatov v
zboru ter na vedno večjo pri39

sotnost stališč družbenopolitičnih organizacij pri oblikovanju stališč delegacij in skupin delegatov v občinskih
skupščinah.
Pri usklajevanju stališč med
zbori se javljata tudi odbora
družbenopolitičnega zbora, ki
se o pomembnejših zadevah,
ki jih obravnavajo tudi drugi
zbori, medsebojno informirata, konzultirata z odbori drugih zborov, izmenjujeta z njimi mnenja o amandmajih,
predlogih in podobno. Medsebojno obveščanje in druge
oblike sodelovanja med zbori
je že rodilo dobre sadove, kar
zlasti velja za nekatere temeljne oziroma sistemske
akte. To sodelovanje pa bo
treba s poslovnikom skupščine in zborov še naprej razviti
in omogočiti ter zagotoviti
tesno kontinuirano sodelovanje med zbori, ne da bi bila
pri tem prizadeta samostojnost posameznega zbora.
Z vidika sodelovanja družbenopolitičnega zbora z zborom združenega dela in zborom občin, kaže omeniti tudi
določbo 345. člena republiške
ustave, po katerem sodeluje
družbenopolitični zbor v postopku sprejemanja zakonov
in drugih splošnih aktov z
zborom združenega dela in
zborom občin tako, da sprejema stališča o zadevah, ki se
nanašajo na temeljne cilje in
osnovna razmerja družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, ki so vsebovana v programih dolgoročnega razvoja
in srednjeročnih družbenih
planih; uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo
svoboščin in pravic človeka
in občana; družbeni sistem
informiranja in splošne pogoje javnega obveščanja. Na
tem področju še nimamo nobenih izkušenj, saj doslej še
ni bilo primerov, da bi družbenopolitični zbor v smislu te
ustavne določbe dajal stališča
drugima zboroma. Naj poudarimo, da gre za dejavnost,
ki ji bo zbor v bodoče moral
posvetiti več pozornosti; razmeroma zapleten postopek
dajanja stališč bo potrebno
urediti v poslovniku zbora.
Družbenopolitični zbor je
bil pobudnik nekaterih razgovorov in posvetovanj o nalogah in funkcij družbenopolitičnih zborov v družbenopolitičnih skupnostih. Ti razgovori, organizirani v nekaterih
regijah oziroma občinah ali v
okviru republike s predsedniki občinskih družbenopolitičnih zborov in predsedniki
občinske konference SZDL, ki
sta jih sklicala Skupščina SR
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Slovenije in RK SZDL so bili
ocenjeni kot pomembni prispevek za uveljavljanje in
krepitev skupščinskega sistema in še posebej k razčiščevanju odprtih vprašanj v zvezi s položajem, vlogo in funkcijami
družbenopolitičnih
zborov. Precejšnje število občinskih
družbenopolitičnih
zborov je, po teh razgovorih
razpravljalo o svojem delu in
izkušnjah drugih in se zavoljo tega tudi opaža viden razvoj v uveljavljanju specifične
vloge družbenopolitičnih zborov v občinskih skupščinah;
družbenopolitični zbori začenjajo vse pogosteje ločeno zasedati; ponovno se odpira
razprava o podrobnejšem določanju njihove pristojnosti
ter o načinu dela, kako bi
se namreč dejansko osredotočili na glavna vsebinska sistemska vprašanja, ne da bi
se izgubljali v vseh podrobnostih ter konkretnih pravnih
formulacijah.
Pri ocenjevanju dela družbenopolitičnega zbora v obravnavanem obdobju seveda
ni mogoče prezreti nekaterih
pomanjkljivosti in slabosti v
njegovem delu. Pri tem ne
mislimo govoriti o slabostih,
ki veljajo za skupščinski sistem sploh, kot na primer
roki, gradivo, obsežni dnevni
redi itd., ampak o vprašanjih,
ki se tičejo samega funkcioniranja zbora. Premajhno
orientacijo zbora na druga
področja, ne samo zakonodajno, smo že omenili, prav
tako tudi vzroke za tako stanje. Nadalje bi bilo treba
omeniti, da niso v celoti razčiščene pristojnosti družbenopolitičnega zbora, zlasti
tiste, ki se tičejo enakopravnega odločanja z drugima
dvema zboroma. Res je, da
se je družbenopolitični zbor
pri presoji o tem, katere zadeve bo uvrstil na dnevne
rede svojih sej, skušal ravnati po kriteriju, da se mora
odločati za tiste zadeve, kjer
mora priti do izraza vloga
družbenopolitičnih organizacij in zbora. Seveda pa je
vprašanje, ali so bile praktične odločitve vselej adekvatne temu kriteriju. Podobne dileme glede pristojnosti
so se postavljale tudi pri
delu odborov. Zato, da določanje konkretne pristojnosti
družbenopolitičnega zbora ne
bo prepuščeno subjektivnemu
presojanju, bo treba v poslovniku njegove pristojnosti
podrobneje opredeliti. Poseben problem v dosedanjih izkušnjah o delu zbora oziroma
odborov se je pojavljalo
vprašanje, kako zagotoviti
večji vpliv in povezanost med

delegati v družbenopolitičnem
zboru, delovnimi telesi zbora
z izvršnim svetom in upravnimi organi oziroma drugimi
predlagatelji že v postopku
nastajanja in pripravljanja
določenih rešitev, aktov in
drugih gradiv, še preden pridejo le-ta v redne skupščinske razprave.
Vse bolj se odpirajo vprašanja v zvezi z vlogo odborov
v delegatski skupščini, glede
stvarne možnosti proučevanja
zakonov in drugih aktov, ki
jih obravnavajo ter glede
stvarnega izražanja in ugotavljanja interesov, problemov in stališč, ki se oblikujejo v delegatski bazi. Odbori
bi morali skrbeti, da se različna stališča in rešitve čimbolj usklajujejo, ter zagotavljati stopnjo soglasja in zrelosti za odločitve v skupščini;
ugotavljati bi morali, ali so
prišla izoblikovana stališča
do izraza v predlaganih aktih.
Odbori naj bi tudi skrbeli, da
se v iskanju najustreznejših
rešitev mobilizira vse strostrokovno znanje in znanost.
Odbora družbenopolitičnega
zbora pa bi morala še posebej oceniti ali in koliko dosledno se uveljavljajo stališča
in sklepi, oblikovani v političnih dokumentih družbenopolitičnih organizacij. V zvezi
z delom odborov se tudi postavlja vprašanje, ali ne bi
bilo potrebno poleg dveh sistemskih odborov ustanavljati začasna delovna telesa,
ki bi proučila določena vprašanja ali določeno vrsto zadev in tako razbremenila
stalne odbore, istočasno pa
povečali možnost, da odbori
v večji meri spremljajo izvajanje sprejete politike oziroma skupščinskih aktov.
Izkušnje v dosedanjem delu
družbenopolitičnega
zbora
nas opozarjajo, da bo potrebno bolj prilagoditi način
dela in razprave v zboru in
odborih vlogi zbora. Poleg
zadev, ki jih v obravnavanje
ali odločanje predlagajo republiški izvršni svet oziroma
upravni organi, kaže v dnevne rede zbora in odborov hitreje vključevati posamezna
aktualna vprašanja, na katera opozarjajo družbenopolitične organizacije, pa sodijo
v pristojnost družbenopolitičnega zbora. Bolj bi morali
analizirati vzroke problemov,
na katere delegati opozarjajo
v svojih delegatskih vprašanjih. Razprava v zboru in odborih se ne bi smela preveč
zadrževati na pravnih strokovnih vprašanjih, temveč
bolj z družbenopolitičnega in
idejnega vidika presojati vsebino, vzroke in rešitve posa-

meznih vprašanj. Temu primerno bi morala biti zlasti
poročila odborov. Program
dela družbenopolitičnega zbora je nastal ob konsultaciji
z Republiško konferenco
SZDL. Čuti pa se mnogo večja potreba po tem, da bi program zbora nastajal v večji
povezanosti s SZDL, da bi se
v njem mnogo bolj izražala
prizadevanja družbenopolitičnih organizacij in da bi bilo
delo
družbenopolitičnega
zbora glede najpomembnejših
družbenih vprašanj še bolj
povezano z mobilizacijo vseh
potrebnih družbenih sil tudi
za uresničevanje sprejetih
stališč in družbenih odločitev.
Novo sprejeti statut Socialistične zveze delovnega ljudstva odpira nove, širše možnosti za vključevanje delegatov v družbenopolitičnem
zboru v delo Socialistične
zveze, s tem pa tudi v druge
družbenopolitične organizacije. Določba statuta, po kateri
imajo delegati v družbenopolitičnem zboru položaj člana
konference Socialistične zveze, omogoča stalnejše in
učinkovitejše
uveljavljanje
stališč Socialistične zveze V
delu skupščine, pomeni pa
tudi večjo odgovornost delegatov v družbenopolitičnem
zboru svoji delegaciji — to je
republiški konferenci SZDL,
s čemer se krepijo in poglabljajo delegatski odnosi med
družbenopolitičnim zborom
in družbenopolitičnimi organizacijami.
S poslovnikom družbenopolitičnega zbora in ustreznimi
akti republiške konference
Socialistične zveze bo potrebno konkretneje opredeliti nekatera vprašanja odnosov
med družbenopolitičnim zborom in republiško konferenco
Socialistične zveze kot njegovo delegacijo, v cilju konkretnega in učinkovitega razvijanja delegatskih razmerij
in delegatskih odnosov.
STATISTIČNI PODATKI
ŠTEVILO TOČK
DNEVNEGA REDA
NA POSAMEZNIH SEJAH
DRUŽBENOPOLITIČNEGA
ZBORA:
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

seji
seji
seji
seji
seji
seji
seji
seji
seji
seji
seji

10
15
9
7
9
5
8
13
14
16
11

točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk

OBRAVNAVANI
REPUBLIŠKI ZAKONI
1. Zakon o sodiščih združenega dela (osnutek in predlog);
2. Zakon o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja (predlog za izdajo);
3. Zakon o obveznosti pridobitve strokovne izobrazbe
delavcev v upravnih organih
(osnutek);
4. Zakon o obveznosti plačevanja prispevkov za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na
področju družbenih dejavnosti za leto 1974 (predlog);
5. Zakon o samoupravnih
interesnih skupnostih za
poštni, telegrafski in telefonski promet (predlog za izdajo);
6. Zakon o stanovanjskih
zadrugah (osnutek in predlog);
7. Zakon o socialnem skrbstvu (osnutek in predlog);
8. Zakon o zdravstvenem
varstvu (osnutek in predlog);
9. Zakon o kulturnih skupnostih (osnutek in predlog);
10. Zakon o gospodarjenju
s stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini (osnutek in
predlog);
IX. Zakon o oblikovanju in
volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine
samoupravnih
interesnih
skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori
skupščin družbenopolitičnih
skupnosti (predlog);
12. Zakon o postopku pred
Ustavnim sodiščem SR Slovenije (osnutek in predlog);
13. Zakon o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (predlog);
14. Zakon o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije (osnutek in predlog);
15. Zakon o republiških
upravnih organih (osnutek in
predlog);
16. Zakon o financiranju
splošnih družbenih potreb v
družbenopolitičnih skupnostih (osnutek in predlog);
17. Zakon o društvih (predlog);
18. Zakon o izobraževalnih
skupnostih (predlog);
19. Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih
skupnostih (predlog);
20. Zakon o skupnostih socialnega varstva (osnutek in
predlog);
21. Zakon o oblikovanju
sredstev solidarnosti za od-

pravljanje posledic naravnih
nesreč (osnutek in predlog);
22. Zakon o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju
družbenih dejavnosti v letu
1975 (osnutek);
23. Zakon o ukrepih za zagotovitev dogovorjene ravni
splošne porabe v občinah za
leto 1974 (predlog);
24. Zakon o republiških
svetih (osnutek in predlog);
25. Zakon o svetu republike
(osnutek in predlog);
26. Zakon o samoupravnih
pravicah in obveznostih delavcev ter o razmerjih pri
delu v upravnih organih v SR
Sloveniji (osnutek);
ZVEZNI PREDPISI:
1. Odlok o potrditvi dogovora o oblikovanju sredstev
solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije in avtonomnih pokrajin za odpravljanje
posledic naravnih nesreč
(predlog);
2. Zakon o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju
(predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona);
3. Zakon o ukrepih za
omejitev trga in svobodnega
prometa blaga in storitev, ki
imajo pomen za vso državo
(osnutek);
4. Sklep, da se pooblasti
delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da
glasuje za predlog zakona o
skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (predlog);
5. Resolucija o temeljih
skupne politike ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1975 (osnutek);
6. Poslovnik Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ (osnutek);
7. Odlok o pristopu k dogovoru o enotnih osnovah
šolanja in izpopolnjevanja
učiteljev srednjih šol v SFRJ
za predmet »obramba in zaščita«, ki ga sklepajo socialistične republike in pokrajini
ter zvezni sekretariat za ljudsko obrambo (predlog);
8. Odlok o pristopu k dogovoru o enotnih osnovah poučevanja učencev osnovnih in
srednjih šol v SFRJ za splošno ljudsko obrambo, ki ga
sklepajo socialistične republike in pokrajini ter zvezni

sekretariat za ljudsko obrambo (predlog);
9. Dogovor o uresničevanju politike splošne in skupne porabe v letu 1975;
10. Zakon o spremembi in
dopolnitvi zakona o financiranju federacije (predlog za
izdajo z osnutkom);
POROČILA, IZHODIŠČA,
OCENE, RESOLUCIJE
IN INFORMACIJE:
1. Informacija o začasnem
orientacijskem programu zakonodajnega dela Skupščine
Socialistične republike Slovenije;
2. Osnove pristopa in načrt izdelave družbenega plana
SR Slovenije 1976—1980, skupaj s predlogom stališč in
sklepov za pristop k izdelavi
družbenega načrta SR Slovenije za leto 1976 do 1980;
3. Informacija o posledicah potresa v občinah Šmarje
pri Jelšah in Šentjur pri
Celju;
4. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji ob polletju 1974;
5. Poročilo o poteku samoupravnega sporazumevanja in
učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in
osebnih dohodkov v letu
1973 s stališči Izvršnega sveta
Skupščine Socialistične republike Slovenije k poročilu;
6. Izhodišča za urejanje
nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih;
7. Poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in
poteku solidarnostne akcije
za odpravo posledic potresa
na Kozjanskem;
8. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne
porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974;
9. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih
nalogah v letu 1975 (osnutek
in predlog);
10. Resolucija o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju (osnutek);
11. Stališča o obmejnem
gospodarskem
sodelovanju
SR Slovenije s sosednimi državami (predlog);

ODLOKI IN ODLOČBE:
1. odlok o ustanovitvi in
izvolitvi komisije družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije za verifikacijo
pooblastil in imunitetnega
vprašanja;
2. odlok o začasnem poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije;
3. odlok o sestavi, nalogah
in izvolitvi komisije Skupščine SR Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve;
4. odlok o sestavi in nalogah zakonodaj no-pravne komisije Skupščine SocialistuS
ne republike Slovenije;
5. odlok o sestavi in nalogah komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije
za mednarodne odnose;
6. odlok o sestavi in nalogah komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije
za vloge in pritožbe;
7. odlok o sestavi in nalogah komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije
za narodnosti;
8. odlok o ustanovitvi, se
stavi in nalogah komisije
Skupščine Socalistične republike Slovenije za vprašanja borcev NOV;
9. odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah komisije za
pripravo poslovnika Skupščine Socialistične republike
Slovenije;
10. odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah komisije
Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje;
11. odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Skupščine
Socialistčine republike Slovenije;
12. odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov in
komisije družbenopolitičnega
zbora;
13. odlok o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov odbora in komisije
družbenopolitičnega zbora;
14. odlok o imenovanju namestnik generalnega sekretarja Skupščine Socialistične
republike Slovenije;
15. odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije
sklene družbeni dogovor o
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju;
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16. odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji
ustavnosti in zakonitosti 1. in
5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem
zavarovanju SR Slovenije;
17. odlok o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču
SR Slovenije in pri okrožnih
sodiščih v SR Sloveniji;
18. odlok o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in
pri Okrožnih gospodarskih
sodiščih v SR Sloveniji;
19. odlok o določitvi republiških organov za imenovanje
in poviševanje določenih rezervnih vojaških starešin;
20. odlok o sestavi republiških komitejev;
21. odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah odbora za
inovacije SR Slovenije;
PROGRAMI:
— dogovor o pripravi programa dela zbora;
— informacija o pripravi
programa dela družbenopolitičnega zbora;
— program dela družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije;
RAZNO:
— poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacija izvolitve;
— izvolitev predsednika in
podpredsednika zbora in slovesna izjava;
— imenovanje sekretarja
zbora;
— izvolitev predsednika in
podpredsednikov Skupščine
Socialistične republike Slovenije in slovesna izjava;

— imenovanje generalnega
sekretarja Skupščine SR Slovenije;
— izvolitev predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije;
— izvolitev članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev, ki bodo
vodili posamezne republiške
sekretariate oziroma republiških funkcionarjev, ki bodo
vodili republiške upravne organe;
— razrešitev in izvolitev
predsednika in petih sodnikov Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije in
razrešitev javnega tožilca Socialistične republike Slovenije;
— izvolitev
predsednika,
sodnikov in sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije;
— predlog predsednika Izvršnega sveta za spremembe

in dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije.

ŠTEVILO TOČK
DNEVNEGA REDA SEJ
ODBOROV:

AMANDMAJI:

Odbor za družbenopolitični
sistem
na 1. seji 5 točk
na 2. seji 5 točk
na 3. seji 5 točk
na 4. seji 3 točke
na 5. seji 11 točk
na 6. seji 2 točki
na 7. seji 7 točk
na 8. seji 5 točk

Delegati družbenopolitičnega zbora so predlagali amandmaje k predlogu aktov na 5
sejah zbora in sicer v 6 primerih. Zbor je 4 amandmaje
sprejel in 2 zavrnil.
DELEGATSKA
VPRAŠANJA:
Na 11 sejah družbenopolitičnega zbora je bilo postav
ljenih 16 delegatskih vprašanj.
Na 2 delegatski vprašanji
je bil dan odgovor na isti
seji; na 11 delegatskih vprašanj je bil dan odgovor na
naslednji seji; na 2 delegatski vprašanji pa je bil dan
odgovor pozneje. Na 1 delegatsko vprašanje še ni dan
odgovor.

5. UDELEŽBA IN RAZPRAVE NA SEJAH ZBORA:
Seja

Udeležba na v %>
ii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
Skupaj

50
46
44
40
44
39
38
38
42
42
44
467

100
92
88
80
88
78
76
76
84
84
88
84,8

Razprava deliV »/o
na seji
13
38
32
34
23
21
18
33
27
29
24,9

6
17
13
15
9
10
7
14
12
13
116

J
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Odbor za družbenoekonomske odnose
na 1. seji 2 točki
na 2. seji 5 točk
na' 3. seji 9 točk
na 4. seji 4 točke
na 5. seji 12 točk
na 6. seji 5 točk
na 7. seji 9 točk
na 8. seji 1 točka
ŠTEVILO DELEGATOV
NA POSAMEZNIH SEJAH
OBEH ODBOROV:
Odbor za
sistem
na 1. seji 8
na 2. seji 8
na 3. seji 6
na 4. seji 6
na 5. seji 7
na 6. seji 6
na 7. seji 6
na 8. seji 6

družbenopolitični
članov ali
članov ali
članov ali
članov ali
članov ali
članov ali
članov ali
članov ali

72«/o
72 °/0
54 "/o
54 0/0
63»/»
54 »/o
54 °/o
54 0/o

Odbor za družbenoekonomske odnose
na 1. seji 10 članov ali 90 "/o
na 2. seji 9 članov ali 81 »/o
na 3, seji 8 članov ali 72 »/o
na 4. seji 9 članov ali 81 «/0
na 5. seji 8 članov ali 72o/o
na 6. seji 7 članov ali 63 %
na 7. seji 7 članov ali 63 »/0
na 8. seji 9 članov ali 81 »/o

SKUPŠČINA
SR

SLOVENIJE

BO OBRAVNAVALA

Predlog priporočil in sklepov glede
nadaljnjega uveljavljanja in izvajanja
delegatskega sistema in delegatskih
odnosov v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih,
v občinskih skupščinah in v Skupščini
SR Slovenije (ESA 245)
Celotno besedilo predloga
priporočil in sklepov se glasi:
Skupščina Socialistične republike Slovenije je, izhajajoč iz ustavnih temeljev in
stališč VII. kongresa ZKS in
X. kongresa ZKJ, v prizadevanju za nadaljnje uveljavljanje delegatskega sistema, pregledala uresničevanje delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije, ter dosedanje svoje
delo.
Po obravnavi poročila o
uresničevanju delegatskega
sistema, ki ga je predložil v
obravnavo zborom skupščine
odbor za družbenopolitični

sistem družbenopolitičnega
zbora in potem, ko je izrekla
podporo oceni in sklepom 3.
seje CK ZKS in stališčem 15.
seje Republiške konference
SZDL o uresničevanju delegatskega sistema je
Skupščina SR Slovenije na
podlagi 336. člena, 1. odstavka
342. člena , 344. in 358. člena
ustave Socialistične republike
Slovenije, drugega člena odloka o začasnem poslovniku
Skupščine SR Slovenije, 239.
člena in prvega odstavka 242.
člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora dne
sprejela naslednja

PRIPOROČILA IN SKLEPE:
i.
gacije oblikujejo stališča same;
1. Za nadaljnje izpopolnje— način sodelovanja in
vanje delegatskega sistema v usklajevanja stališč med detemeljnih samoupravnih or- legacijami temeljnih samoganizacijah in skupnostih je upravnih organizacij in skuppotrebno v vsakodnevni aktiv- nosti zaradi sporazumnega
nosti odgovornih političnih in oblikovanja skupnih rešitev
samoupravnih dejavnikov ter o vprašanjih iz pristojnosti
v statutih in drugih samo- skupščin in sporazumnega reupravnih aktih čimpreje opre- ševanja drugih vprašanj skupdeliti pravice in dolžnosti de- nega pomena ter zaradi solegacij temeljnih samouprav- očanja s splošnimi družbeninih organizacij in skupnosti mi interesi in potrebami;
— tak način obveščanja, ki
ter delegatov v skladu z ustavnimi in zakonskimi določba- bo omogočal delovnim ljudem in občanom v temeljnih
mi, zlasti pa:
samoupravnih organizacijah
— način oblikovanja te- in skupnostih opredelitev njimeljnih stališč, pri čemer bo hovih interesov in oblikovapotrebno določiti, kdaj mora nje smernic kot izhodišč za
delegacija oblikovati temeljna delo delegacij in delegatov ter
stališča na podlagi razprav in njihovo uveljavljanje v skupsmernic v zborih delavcev, z ščinah, kakor tudi poročanje
delavskim svetom, z drugimi o sprejetih odločitvah v skupsamoupravnimi organi ali z ščini;
družbenopolitičnimi organi— položaj, pravice in odzacijami in kdaj lahko dele- govornosti članov delegacij

in delegatov za skupščine
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti kakor tudi delegatov, ki so izvoljeni oziroma imenovani na samoupravne, javne in druge družbene
funkcije;
— materialne pogoje za
opravljanje delegatske funkcije tako, da bo pri opravljanju te funkcije članu deiega
cije in delegatu zajamčen tak
materialni položaj, kot ga
ima pri opravljanju rednega
dela na svojem delovnem mestu; delegaciji pa materialne
in tehnične pogoje za kvalitetno delo;
— pomoč strokovnih in drugih služb pri oblikovanju
smernic in temeljnih stališč,
vključno s potrebnimi podatki in. analizami za delo delegacij in za oblikovanje njihovih temeljnih stališč;
— način delovanja delegacij
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter postopek za oblikovanje in sprejemanje temeljnih stališč.
2. Temeljne samoupravne
organizacije in skupnosti naj
posebno pozornost posvetijo
sodelovanju in sporazumnemu reševanju skupnih vprasanj in rešitev. Povezovanje
in usklajevanje se mora še
posebej uresničevati v konferencah delegacij, v katerih se
delovni ljudje in občani iz temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti preko
svojih delegacij povezujejo
med seboj ravno zato, da bi
usklajevali stališča, našli
skupne rešitve in delegirali
skupnega delegata. Način tega povezovanja naj temeljne
samoupravne organizacije in
skupnosti uredijo s sporazumi oziroma s poslovniki, v
katerih morajo določiti tudi
postopek za usklajevanje stališč, obenem pa zagotoviti
stalno povezanost med delegacijami.
3. Stroške za delo delegacij temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti ter
za konference delegacij it,
druge oblike medsebojnega
povezovanja in sodelovanja
delegacij krijejo temeljne samoupravne organizacije in
skupnosti. Te samoupravne
organizacije in skupnosti sporazumno določijo, kdo opravlja za konferenco delegacij
strokovna, tehnična in druga
opravila in na kakšen način
skupaj krijejo te stroške.
II.
1. Skupščine občin, kot organi samoupravljanja in oblasti ter kot konference dele-

gacij za delegiranje delegatov
v republiško skupščino, naj:
— zagotovijo takšne pogoje
za delo delegacij in delegatov, da bodo v odločitvah
skupščine prihajali do izraza
neposredni interesi delovnih
ljudi in občanov;
— uskladijo določbe statutov z ustavno opredeljenimi
nalogami občine, pri tem pa
posebno pozornost posvetijo
podrobnejši razmejitvi pristojnosti posameznih zborov,
tako da bo zbor združenega
dela sodeloval pri odločanju
o vseh vprašanjih, ki so pomembna za delavce in druge
delovne ljudi v družbenem
delu, posebej o izločitvi dohodka za skupne in splošne
družbene potrebe; da bo zbor
krajevnih skupnosti sodeloval
pri odločanju o vprašanjih, ki
so pomembna za delovne ljudi in občane v krajevnih skupnostih; ter da bo družbenopolitični zbor sodeloval pri
odločanju o vprašanjih uresničevanja raavaja in varstva
z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. Tako opredeljene pristojnosti zboirov pa terjajo
samostojno obravnavanje in
odločanje o posameznih vprašanjih na ločenih sejah. Na
ta način bodo prišli bolj do
pravega izraiza specifični interesi," ki naj se v posameznih zborih uveljavljajo:
— razmejijo pristojnosti
med skupščino občine in njenim izvršnim svetom ter
upravnimi organi, ki v statutih niso zadosti jasno opredeljene tako, da izvršni sveti
in upravni organi ne bodo
posegali v pristojnosti skupščine oziroma da delegatska
skupščina ne bo prevzemala
zadev, za katere so po ustavi
in statutih pristojni in odgovorni izvršni sveti in upravni organi;
— uveljavijo tak način dela
in ustrezne postopke za sprejemanje skupščinskih aktov,
da bodo v njih prišli do izraza interesi delovnih ljudi in
občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih. To omogoča obravnava skupščinskih aktov v
dveh fazah, pri čemer naj se
zagotovi še v prvi fazi možnost, da pridejo do izraza pobude, predlogi, mnenja in stališča iz temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti,
ki bodo podlaga za pripravo
končne odločitve;
— obravnavajo kot konference delegacij za republiško
skupščino vse pomembnejše
zadeve, o katerih odloča republiška skupščina, ter do
njiih zavzemajo stališča; zlasti
to vfelja glede tistih zadev, od
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katerih je predvsem odvisen
družbenoekonomski položaj
delovnih ljudi in občanov ter
njihovi drugi življenjski in
delovni interesi; tej funkciji
občinskih skupščin mora biti
podrejena in prilagojena vloga in dejavnost skupin delegatov za pošiljanje delegatov
v republiško skupščino;
— povežejo skupine delegatov za zbor združenega dela oziroma za zbor občin v
republiški skupščini najtesneje z delegacijami temeljnih
samoupravnih organizacij in
skupnosti ter občinskimi
skupščinami. Da bi člani skupin lahko učinkoviteje vzpostavili dejanska delegatska
razmerja z občinsko skupščino kot njihovo delegatsko bazo, je treba posebej proučiti,
kako uresničiti načelo zamenljivosti delegatov v skupinah za pošiljanje delegatov v republiško skupščino.
2. Stroške za sestajanje in
delovanje skupin delegatov za
pošiljanje delegatov v republiško skupščino krijejo občinske skupščine. Občinska
skupščina oziroma občinske
skupščine sporazumno so
dolžne nuditi preko svojih
strokovnih, upravnih in drugih služb vso pomoč za delo
skupin delegatov oziroma za
delegate, ki jih pošiljajo v republiško skupščino.
3. Skupščine občin naj analizirajo dosedanje uveljavljanje in funkcioniranje delegatskega sistema in svoje dosedanje delo ter na podlagi teh ugotovitev oblikujejo ustrezne rešitve v občinskih statutih in poslovnikih
občinskih skupščin ter drugih
splošnih aktih ali sporazumih.
III.
Da bi se Skupščina SR Slovenije celovito uveljavila kot
delegatska skupščina, je potrebno:
1. zagotoviti tak sistem komuniciranja, ki bo zagotavljal
pretok informacij iz temeljnih skupnosti v skupščino in
nazaj in v katerem bodo delovni ljudje in občani ter njihove delegacije pravočasno
seznanjeni z vprašanji, ki so
na dnevnem redu sej zborov
Skupščine SR Slovenije; to
bo omogočalo uveljaviti temeljna stališča delegacij, ki
morajo priti do izraza v odločitvah v republiški skupščini, vključno z njihovimi pobudami za oblikovanje programov dela in dnevnih redov sej zborov skupščine;
2. podpreti in sodelovati pri
izdelavi programa dolgoročnega razvoja množičnih občil
v vsej republiki in ga povezati v celovit informativni si44

stem. V programu morajo biti zajeti dnevni tisk, radio in
televizija, lokalna glasila, glasila temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti, kot
tudi založniška dejavnost. Takemu programu naj sledijo
akcijski programi posameznih dejavnikov v komuniciranju;
3. ustanoviti v republiški
skupščini, v občinah, v večjih
krajevnih skupnostih in v
večjih organizacijah združenega dela informacij skodokumentacijske centre, v katerih
naj se ob pomoči strokovnih
služb skupščin zbirajo vsa izvirna in dokumentarna gradiva, dodatne informacije in
ravnavo vprašanj v občinskih,
republiški in v zvezni skupščini in kjer naj nudijo pomoč delegatom pri pripravah
za obravnavanje teh vprašanj;
zagotovijo naj tudi ustrezna
materialna in tehnična sredstva za delo teh centrov in
poskrbe za ustrezne kadre;
4. zagotoviti pogoje za redno izdajanje in razširjanje
»Poročevalca«, v katerem se
v povzetkih oziroma v celotnem besedilu objavlja gradivo, ki se obravnava v republiški skupščini in v Skupščini
SFRJ. Skupščina SR Slovenije zato poziva vse temeljne
samoupravne organizacije in
skupnosti in družbenopolitične organizacije, da naročijo
toliko izvodov »Poročevalca«,
kolikor jih je potrebno za popolno obveščenost članov delegacij;
5. zagotoviti, da bodo pri
oblikovanju delovnih programov skupščin prišli v celoti
do izraza interesi delovnih
ljudi in občanov; zato morajo biti programi sprejeti na
podlagi najširše razprave v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Program mora biti odraz potreb in interesov, ki so se
oblikovali v delegatski bazi,
hkrati pa predstavljati usklajeno podlago za delo zborov
skupščin družbenopolitičnih
skupnosti ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti;
6. preiti na takšno določanje dnevnih redov, ki bodo
krajši in vsebinsko kar se da
zaokroženi, kar bo omogočilo
delegacijam, da bodo veliko
lažje pošiljale na seje zborov
delegate, izbrane glede na
vprašanja, ki se bodo obravnavala;
7. časovno programirati delo zborov skupščine tako, da
bodo imele delegacije, konference delegacij in občinske
skupščine na razpolago dovolj
časa za razpravo in usklajevanje stališč, ki jih po dele-

gatih posredujejo v republiško skupščino. Hkrati je potrebno zagotoviti tako pripravljena gradiva, da bodo
razumljiva vsem, ki sodelujejo v postopku delegatskega
odločanja;
8. zavzemati se, da se bodo republiški zakoni omejili
predvsem na urejanje temeljnih sistemskih vprašanj, materialnih družbenih odnosov
ter uveljavljanje pravic in
dolžnosti organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in
občanov; vprašanja glede izvrševanja zakonov in drugih
skupščinskih aktov pa urejati
z odloki in uredbami Izvršnega sveta, a strokovnotehnična vprašanja s predpisi republiških upravnih organov.
Tako bo omogočeno delegatskim zborom, da se ukvarjajo z bistvenimi družbenimi
vprašanji, kar hkrati pomeni
možnost za uresničevanje
ustavnih nalog Izvršnega sveta in republiških upravnih organov pri izvrševanju njihovih
izvršilnih funkcij;
9. zakonodajni
postopek
speljati tako, da bo pri sprejemanju končnih rešitev mogoče zajeti pobude, predloge,
mnenja, pripombe in stališča,
ki jih delovni ljudje in občani izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih.
V zakonodajnem postopku
posvetiti posebno pozornost
prvim fazam dela, to je predlogu za izdajo zakona oziroma osnutku zakona, poleg tega pa omogočiti, da se stališča temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti pojavljajo tudi že v pripravah
zakona oziroma splošnega
akta. Tak način dela bo omogočil, da bodo v zadnji fazi,
pri obravnavanju zakonskega
predloga, vgrajene kar najbolj
usklajene rešitve.
Skrajšani postopek mora
postati pri sprejemanju aktov v Skupščini SR Slovenije
izjema, ko ne gre za obsežne
in pomembne akte.
Po hitrem postopku je v
delegatski skupščini mogoče
sprejemati akte samo v primerih, ko je to nujno za to,
da se preprečijo ali odpravijo
večje motnje v gospodarstvu,
kadar to terjajo interesi ljudske obrambe, državne varnosti, večje naravne nesreče in
druge izredne potrebe.
10. Vlogo komisij, odborov
zborov in drugih teles skupščine opredeliti tako, da bodo s svojim delom lahko kar
največ pripomogla, da bodo v
skupščinskih odločitvah upo-

števana stališča, mnenja in
predlogi temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih delegacij kakor tudi mnenja drugih zainteresiranih republiških organov in organizacij in samoupravnih in drugih organizacij, potem ko se bodo ta stališča medsebojno soočala in
usklajevala, da bo njihova
vsebina zajeta v pravno pravilno oblikovanih rešitvah in
da bodo pri tem upoštevana
strokovna in znanstvena spoznanja.
Komisije, odbori zborov in
druga telesa skupščine naj bi
spremljala izvajanja politike,
ki jo je določila skupščina,
ugotavljala stanje na posameznih področjih družbenega
življenja ter spremljala izvrševanje zakonov in drugih
splošnih aktov.
Da bi zagotovili uresničevanje tako zastavljenih nalog skupščine, naj bi se za
proučevanje sistemskih vprašanj, določenih skupin vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev ustanavljali
odbori, sestavljeni iz stalnih
članov, izvoljenih iz vrst delegatov;
11. Strokovne službe skupščine organizirati tako, da
bodo sposobne pomagati delegatom v skupščini, v njenih
zborih ter delovnih telesih
skupščine in zborov pri
opravljanju njihove funkcije,
da bodo sposobne strokovno
obdelati posamezna vprašanja, opozoriti na probleme in
stanje na posameznih področjih družbenega življenja ter
izdelati analize in ustrezne
predloge za rešitev posameznih vprašanj. To pa terja tudi
ustrezne kadrovske, organizacijske in druge dopolnitve
strokovnih služb;
12. zagotoviti gmotne in
druge pogoje za delo delegatov v zborih Skupščine SR
Slovenije ter v delovnih telesih skupščine in njenih zborov;
13. v smislu ustavnih določb se skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v republiki na področju vzgoje in
izobraževanja, raziskovalne
dejavnosti, kulture, zdravstva
in socialnega varstva vključujejo v skupščinsko odločanje.
Zato je treba podrobneje opredeliti njihove pristojnosti
glede enakopravnega odločanja z zbori Skupščine SR Slovenije in zagotoviti, da bodo
sprejemale svoje odločitve in
usklajevale stališča s pristojnimi zbori po poslovniku
Skupščine SR Slovenije. Zagotoviti je tudi potrebno koordinacijo dela med strokovnimi službami samoupravnih

interesnih skupnosti in Skupščine SR Slovenije.
IV.
Delegaciji SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin
kakor tudi delegatom iz SR
Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je potrebno
z dosledno povezavo celotnega delegatskega sistema, od
temeljev do republike, zagotoviti. možnost takega oblikovanja stališč, da se bo v njib
v polni meri uresničevala odgovornost republike pri oblikovanju sprejete politike in
odločitev v Skupščini SFRJ.
Zato je potrebno:
— da so gradiva Skupščine
SFRJ dostopna članom delegacij v temeljnih samouprav-

nih organizacijah in skupnostih ter se tako zagotovi delegacijam možnost, da se po
vsebini in pomembnosti teh
gradiv glede na svoj interes
izjasnjujejo ter oblikujejo
stališča in predloge;
— da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški
upravni organi ter organizacije pripravijo za delegacijo SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin, kakor tudi za delegate v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ustrezna strokovna mnenja ter, na zahtevo delegacije in delegatov, tudi dodatna gradiva in podatke k
zveznim gradivom in aktom;
— zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo delegaciji in delegatom iz SR Slovenije v zbo-

rih Skupščine SFRJ omogočili njihovo delo v zvezi z oblikovanjem stališč v okviru
republike.
V.
1. Da bi se zagotovili družbenopolitični in drugi pogoji
za delo delegacij in delegatov,
da bi svoje pravice, dolžnosti
in odgovornosti nemoteno in
kvalitetno opravljali, se kaže
potreba po širšem družbenem
ovrednotenju delegatske funkcije. Kljub temu, da so ta
vprašanja v ustavi, zakonih,
statutih, družbenih dogovorih
in sporazumih ter poslovnikih deloma že opredeljena,
naj pristojna telesa skupščine
proučijo potrebo po oprede-

litvi položaja delegata s posebnim republiškim zakonom.
2. Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije in komisije za pripravo
poslovnikov zborov naj pri
izdelavi poslovniških določb
upoštevajo oceno in sklepe
2. seje CK ZK Slovenije, stališča 15. seje Republiške konference SZDL Slovenije oi
uresničevanju delegatskega sistema, ugotovitve, izhajajoče
iz skupščinskega poročila o
uveljavljanju in izpopolnjevanju delegatskega sistema ter
delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini
SR Slovenije, ter ta priporočila in sklepe.
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NAROČILNICA
Naročamo .... izvodov »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.

Dne

1975

(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Sloveniie
ovemje,

Zig, podpis naročnika:

POZIV TEMELJNIM SAMOUPRAVNIM
ORGANIZACIJAM IN SKUPNOSTIM
Skupščina SR Slovenije je
v začetku letošnjega leta začela izdajati »Poročevalec«
kot uradno glasilo za obveščanje delegacij in delegatov temeljnih samoupravnih
skupnosti in organizacij. Njegova naloga je na zgoščen
način in pravočasno posredovati skupnostim in delegaci
jam skupščinsko gradivo, o
katerem delegati odločajo v
zborih, in zagotoviti še druge pomembne informacije iz
dela skupščine, njenega izvršnega sveta in upravnih organov. Poleg tega bo »Poročevalec« po dogovoru med
Skupščino SFRJ in skupščinami republik in pokrajin
prinašal na enak način obdelano tudi njeno gradivo, saj

izhajata obe skupščini iz
enotne delegatske osnove.
»Poročevalec« bo izhajal dvakrat mesečno, po potrebi tudi v posebnih številkah.
Gre potemtakem za glasilo,
ki pomeni v celotnem sistemu informiranja delovnih
ljudi in občanov in njihovih
skupnosti in delegacij enega izmed osnovnih pogojev za njihovo delo tako
v delegacijah kot v konferencah delegacij, v občinskih
skupščinah, v republiški
skupščini in Skupščini SFRJ.
Z njim si bodo delegacije pomagale pri opravljanju dolžnosti, ki jim jih nalagajo delovni ljudje in občani, in pri
uresničevanju njihove pravice, da so obveščeni o vsem,

\

kar je predmet razpravljanja
in odločanja v skupščinah.
Upoštevajoč dosedanje izkazane potrebe in izkušnje,
stališča
družbenopolitičnih
organizacij, predvsem pa
ustavno določilo o tem, da so
temeljne skupnosti dolžne zagotavljati pogoje za uspešno
delo — in obveščenost sodi
med take bistvene pogoje, sodimo, da smo s skupnimi
močmi Skupščina SR Slovenije, Skupščina SFRJ in te
meljne skupnosti dolžni zagotoviti, da se ti pogoji uresničijo tudi na ta način, da bo
»Poročevalec« redno na voljo vsem, ki ga potrebujejo.
Zato pozivamo delavske
svete temeljnih organizacij
združenega dela, svete krajevnih skupnosti, vodstva družbenopolitičnih organizacij, ob
občinske skupščine in druge
interesente, da se nanj naročijo, in sicer da naročijo to-
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REDAKCIJA JE BILA KONČANA 9. APRILA 1975
Izdaja Skupščina SR Slovenije — Uredniški odbor: Janko česnik,
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liko izvodov, kolikor je po
njihovem mnenju potrebno za
zadostno informiranost njihovih skupnosti in delegacij.
»Poročevalca« naročite na
naslov: Skupščina SR Slovenije, šubičeva 4, 61 000 Ljubljana. Začasna letna naročnina znaša din 80. »Poročevalec« bo na voljo tudi v prodaji po 3 din za redno številko. Prosimo za natančne naslove skupnih in posamičnih
naročnikov.
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