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Izhajajoč iz enotnih temeljev družbene ureditve 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, je Usta- 
va Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 v druž- 
benopolitičnem sistemu republike vzpostavila novo 
institucijo — Predsedstvo Socialistične republike Slo- 
venije. Njegova funkcija se je izoblikovala iz potreb 
družbenega, političnega in gospodarskega razvoja naše 
socialistične samoupravne družbe in v skladu s speci- 
fičnim socialističnim samoupravnim značajem jugoslo- 
vanske federativne ureditve ter vloge republik in avto- 
nomnih pokrajin v njej. 

Predsedstvo opravlja svojo v ustavi opredeljeno 
funkcijo na področju ljudske obrambe, varstva z ustavo 
določenega reda in mednarodnih odnosov ter obravnava 
druga temeljna politična vprašanja iz pristojnosti Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije kakor tudi vpra- 
šanja, ki se nanašajo na enakopravnost narodov in 
narodnosti ter na usklajevanje temeljnih skupnih inte- 
resov Socialistične republike Slovenije in drugih repub- 
lik in avtonomnih pokrajin v skladu z odgovornostjo 
Socialistične republike Slovenije pri uresničevanju pra- 
vic in dolžnosti federacije. Predsedstvo opravlja tudi 
druge svoje ustavne funkcije, kot so oblikovanje predlo- 
gov za določene kadrovske rešitve, odločanje o pomi- 
lostitvah in razglašanje zakonov z ukazi. 

V skladu z določili ustave Predsedstvo opravlja te 
svoje naloge tako, da o vprašanjih iz svoje pristojnosti 

zavzema stališča, daje pobude za njihovo obravnavo 
ali predlaga njihovo reševanje pristojnim organom dru- 
žbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ali pa predlaga razpravo o teh vprašanjih 
v družbenopolitičnih organizacijah. 

Pri uresničevanju svojih nalog in pri oblikovanju 
mnenj, stališč, sklepov in predlogov je Predsedstvo 
izhajalo iz ustavnih načel in določb ter iz političnih 
izhodišč, določenih na X. kongresu Zveze komunistov 
Jugoslavije in na VII. kongresu Zveze komunistov Slo- 
venije, kot tudi iz političnih smernic in stališč, izobli- 
kovanih na sejah Centralnega komiteja Zveze komuni- 
stov Slovenije in Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Ena glavnih značilnosti razdobja, ki ga obravnava 
poročilo, je, da je to doba intenzivnega uresničevanja 
ustave, pripravljanja in izvajanja zakona o združenem 
delu in drugih sistemskih zakonov, ki uvajajo številne 
nove institute in odnose tako na področju nadaljnjega 
razvoja socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov in neposredne socialistične demokracije 
kot tudi na ostalih področjih družbenega dela in živ- 
ljenja. S temi družbenimi prizadevanji smo dosegli 
pomembne uspehe v razvoju 'naše socialistične skupno- 
sti na samoupravnih temeljih. 

Poročilo ne zajema vseh vprašanj našega družbenega 
razvoja in tudi ne navaja vseh uspehov, doseženih tako 
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v materialnem razvoju družbe kot tudi v razvoju 
družbenoekonomskih odnosov. Na začetku ndših napo- 
rov, da bi uveljavljali ustavo in nove odnose, se sreču- 
jemo tudi z mnogimi težavami in ■pomanjkljivostmi, ki 
pa ne zmanjšujejo pomeni in daljnosežnosti sprememb 
in doseženih uspehov v družbenoekonomskem življenju 
in političnem življenju naše republike. Med drugim 
tudi številna vprašanja s teh področij še niso docela 
normativno urejena oziroma usklajena z ustavo in 
zakonom o združenem delu. O teh vprašanjih, doseže- 
nih uspehih, pomanjkljivostih in nalogah so že raz- 
pravljale in dale svoje ocene skupščine družbenopoli- 
tičnih in samoupravnih interesnih skupnosti in njihovi 
izvršilni organi kot tudi družbenopolitične organizacije. 
S temi in z drugimi problemi našega družbenega raz- 
voja je bila javnost seznanjena, zlasti v razpravah o 
pripravah in sprejemanju srednjeročnega družbenega 

! plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije. Izhajajoč iz 

doseženega Predsedstvo v poročilu obravnava le tista 
vprašanja, ki so po njegovi oceni ključnega pomena 
za delo in življenje delovnih ljudi in občanov in za naš 
nadaljnji družbeni razvoj. 

Predsedstvo je, izhajajoč iz svojih ustavnih nalog in 
pristojnosti, sklenilo seznaniti Skupščino Socialistične 
republike Slovenije, občinske skupščine, skupščino 
mesta Ljubljane, skupščine obalne skupnosti in javnost 
s temeljnimi političnimi vprašanji družbenega življenja 
in razvoja Socialistične republike Slovenije. Močna 
opora pri ocenah in usmeritvah nadaljnjega razvoja 
naše socialistične skupnosti mu je pri tem bilo tudi 
poročilo Predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije o stanju in problemih v notranji in zunanji 
politiki in uvodno izvajanje Predsednika Republike ob 
obravnavanju tega poročila v Skupščini Socialistične 
federativne republike Jugoslavije dne 26. novembra 
1976. 

I. RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKEGA IN POLITIČNEGA SISTEMA 

DRUŽBENOEKONOMSKI SISTEM 

Družbenoekonomski položaj delavca 

Temeljna usmeritev našega družbenoekonomskega raz- 
voja in revolucionarne akcije je zagotoviti, da bodo delavci 
postali gospodarji pogojev, sredstev in rezultatov svojega de- 
la in svojega družbenega položaja v vsaki samoupravni or- 
ganizaciji in skupnosti in tudi v celotnem družbenem siste- 
mu. S samoupravnim konstituiranjem temeljnih organizacij 
združenega dela smo pričeli vzpostavljati pogoje za uveljav- 
ljanje takšnih samoupravnih odnosov, v katerih delavec od- 
loča o pogojih in rezultatih svojega dela in o dohodku, ki 
ga ustvarja, preko tokov njegovega gibanja v celotni družbe- 
ni reprodukciji ter z uveljavljanem delegatskega sistema v 
celotnem družbenopolitičnem sistemu pa o vseh osnovnih 
vprašanjih življenja in razvoja družbe v celoti. Posebej in- 
tenzivna je bila ta aktivnost ob Javni razpravi o osnutku za 
kona o združenem delu. 

Ob neusklajenih vsebinskih in organizacijskih vidikih ob- 
likovanja temeljnih organizacij združenega dela, v družbeno- 
ekonomskih odnosih znotraj delovnih .organizacij, zlasti v po- 
ložaju in vlogi delovnih skupnosti skupnih služb, teir v po- 
ložaju in vlogi delavcev v temeljni organizaciji združenega 
dela in v povezavah z drugimi subjekti združenega dela še 
nismo dosegli globljih vsebinskih sprememb, da bi zmanjšali 
neskladije med ustavno in zakonsko opredeljenim položajem 
delavca in njegovim dejanskim položajem. Eden pomembnih 
vzrokov je nerazumevanje družbenoekonomske in s tem raz- 
redne vsebme temeljne organizacije združenega dela. Tudi 
enačenje same institucije temeljne organizacije združenega 
dela s položajem in vlogo delavca v njej kot odraz ostankov 
tehnokratskih teženj po ohranjevanju prvin podjetništva na 
eni in mezdnega odnosa na drugi strani spreminja v vsak- 
danji družbeni praksi obstoječe temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v mnogih delovnih organizacijah v samo modi- 
ficirane oblike nekdanjega podjetja. 

Ob ne dovolj opredeljenih osnovah in odnosih za prido- 
bivanje in razporejanje dohodka v temeljnih organizacijah 
združenega dela se zmanjšujejo tudi možnosti, da se spoz- 
nava objektivna soodvisnost, vzajemnost in odgovornost med 
delavoi, združenimi v temeljne organizacije združenega dela 
in povezanimi v delovne organizacije, da hi se na tej osnovi 
začeli uveljavljati kot subjekti odločanja o dohodku. Tak v 
posamične temeljne organizacije združenega dela praviloma 
še zaprt položaj delavca bistveno" otežuje uresničevanje nje- 
govih neodtujljivih samoupravnih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti in se kaže v še vedno močni odtujenosti delavca pri 
odločanju o družbeni reprodukciji in v institucijah družbe- 

nopolitičnega sistema. V teh razmerah se tudi samoupravno 
sporazumevanje in družbeno dogovarjanje prepočasi uveljav- 
ljata kot obliki usklajevanja različnih interesov in odločanja 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih Se vedno ne 
dovolj uresničena samoupravna družbenoekonomska vsebina 
temeljne organizacije združenega dela je v bistvu osnovni 
vzrok težav, deformacij in protislovij v samoupravnem kon- 
stituiranju združenega dela in usmerjanju tokov družbene 
reprodukcije. 

Samoupravno združevanje dela in sredstev 

Proizvodne in poslovne povezave med temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela v ustvarjanju dohodka se prepočasi 
osvobajajo podjetniške omejenosti, zaprtosti ter logike do- 
bička. 

Vsebinski procesi združevanja dela in sredstev se šele 
komaj začenjajo. Soočamo se s pojavi institucionaliziranih 
integracij, v katerih so pomanjkljivo opredeljeni skupni in- 
teresi in cilji ter poti njihovega uresničevanja in kjer niso 
izoblikovane osnove za medsebojne odnose v skupno ustvar- 
jenem dohodku. Vsebina mnogih samoupravnih sporazumov, 
ki urejajo medsebojne odnose med proizvodnimi in trgov- 
skimi organizacijami, opozarja na težnje, da se le modifici- 
rajo stari odnosi in dejansko zadrži ločenost namesto pove- 
zanosti v ekonomsko in dohodkovno odvisnih in vzajemno 
povezanih organizacijah združenega dela. 

Potrebna so večji skupni napori, da bodo integracijski 
procesi in vse oblike združevanja dela in stredstev zasnovani 
tako, da bo delavec v njih videl možnost in sredstvo za uve- 
ljavitev lastnih delovnih in ustvarjalnih naporov ter za iz- 
boljšanje materialnih, socialnih in kulturnih pogojev svoje- 
ga dela. V vzpostavljanju in utrjevanju povezanosti, sood- 
visnosti in odgovornosti pri ustvarjanju in pridobivanju do- 
hodka je osnova za večjo produktivnost in ekonomičnost 
delavčevega in hkrati celotnega družbenega dela, obenem 
pa tudi pot k učinkovitejši samoupravni integraciji združene- 
ga dela na celotnem jugoslovanskem območju in k njegovi 
večji vlogi v mednarodni delitvi dela. 

Težišče nadaljnjega dela pri uveljavljanju združevanja 
dela in stredstev mora zato biti v doslednem in načrtnem 
razvijanju odnosov na osnovi skupnih interesov in medse- 
bojne odvisnosti pri ustvarjanju oziroma pridobivanju do- 
hodka. Zavestna družbena akcija mora biti usmerjena k pove- 
zovanju vseh tistih temeljnih organizacij združenega dela, 
ki jih družbena reprodukcija v to sili že s samo logiko 
skupnega proizvajanja in poslovanja in ki morajo zaradi uve- 
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Ijavitve interesov delavcev za združevanje dosledno v skladu 
z določili zakona o združenem delu, oblikovati vsebino med- 
sebojnih odnosov. Nujno je, da povezovanje izhaja iz eko- 
nomskih zakonitosti in razmer na domačem in tujih trži- 
ščih ter da se skupno fešujejo vsa bistvena vprašanja med- 
sebojnih odnosov, kot so planiranje razvoja oziroma oprede- 
ljevanje smotrov združevanja, razmerja v proizvodnji skup- 
nega proizvoda, način medsebojnega vplivanja na poslovno 
in razvojno politiko, način prevzemanja rizika, uresničevanje 
vzajemne odgovornosti za pospeševanje proizvodnje, cene in 
druga osnovna merila, od katerih je odvisno ustvarjanje in 
razporejanje skupnega prihodka in skupnega dohodka. 

V družbeni praksi so storjeni šele prvi koraki pri ures 
ničevanju samoupravne preobrazbe odnosov na temelju 
svobodne menjave dela kot oblike pridobivanja dohodka, ki 
se osvobaja proračunske logike. Osnovni razlog je pred- 
vsem položaj delavca v temeljni organizaciji združenega dela. 
kjer je njegovo odločanje o dohodku omejeno. Ni še dovolj 
spoznana soodvisnost oziroma vpliv družbenih dejavnosti na 
delavčev materialni položaj in njegovo produktivnost. Delavec 
se prepočasi uveljavlja kot nosilec planiranja celovitega raz- 
voja. Tako stanje pa je pogojeno tudi s sistemom in funk- 
cijo odborov podpisnikov družbenih dogovorov o združevanju 
sredstev za skupno porabo, ki so zaradi nedosledno uveljav- 
ljenih delegatskih razmerij in odgovornosti samoupravnih 
interesnih skupnosti kot enakopravnih zborov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti prevzemali odgovornosti in 
odločanje o delitvi sredstev in njihovem prelivanju. Ta sred- 
stva so zaradi njihove odtujenosti in osarnosvojenosti od 
interesov, volje in odločanja delovnih ljudi dobivala družbe- 
noekonomske značilnosti, podobne nekdanjim republiškim 
državnim skladom. V talcih razmerah so se razprave osre- 
dotočile na opravičevanje obsega sredstev, ne pa na dejansko 
razčlenjevanje potreb, prednostnih nalog in obveznosti kot 
podlage za dogovarjanje med uporabniki in izvajalci pro- 
gramov. Ločeno obravnavanje teh potreb brez vsebinsko 
ustreznih programov je nenehno porajalo pritiske, da se 
povečajo sredstva čez okvire ustvarjenega dohodka, in poja- 
ve neracionalnega obnašanja, hkrati pa so se ob tem premalo 
učinkovito reševala vprašanja solidarnosti in vzajemnosti. 

Z usklajenim družbenopolitičnim delovanjem vseh druž- 
benopolitičoih dejavnikov je treba zagotoviti možnosti, v 
katerih bodo delavci resnično vplivali na oblikovanje pro- 
gramov družbenih dejavnosti in njihov razvoj ter odločali 
o ustvarjanju ter razporejanju in združevanju dohodka za 
skupne in splošne potrebe, usklajeno z njihovimi odločitva- 
mi o delitvi dohodka za razvoj materialne osnove njihovega 
dela in rezerve. Razčlenjeni programi oziroma piani in pri- 
kaz potrebnih stredstev za njihovo uresničevanje morajo 
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela omogo- 
čiti, da se bodo lahko opredeljevali o obsegu, kvaliteti, ceni, 
razširjenju dejavnosti in prioritetah, ne pa le o soglasju ali 
zavrnitvi celotnega programa. 

Odločneje je treba preseči tudi sedanje odnose v polo- 
žaju delavcev v delovnih skupnostih skupnih služb. Obliko- 
vanje odnosov, v katerih delavci v delovnih skupnostih pri- 
dobivajo prihodek oziroma dohodek, mora izhajati iz svo- 
bodne menjave dela in dohodka temeljne organizacije zdru- 
ženega dela na podlagi tega, koliko prispevajo k uspehu 
poslovanja in zagotavljanja potreb in interesov samoupravnih 
organizacij oziroma skupnosti. To je eden bistvenih členov 
v samoupravnem preoblikovanju združenega dela in družbe- 
noekonomskega položaja delavcev, hkrati pa glavni pogoj, 
da se bodo te službe razvijale na samoupravnih osnovah kot 
organski sestavni del samoupravnega združenega dela m ne 
kot osamosvojene institucije izven njega ali nad njim. 

Proces samoupravnega konstituiranja združenega dela 
v dejavnosti posebnega družbenega pomena v materialni 
proizvodnji prehaja v sklepno fazo. čeprav uporabniki v 
samoupravnih interesnih skupnostih še vedno nimajo takšne 
vloge, ki bi jim omogočala dejansko celovit vpliv na delo in 
razvoj teh dejavnosti, je prav njihovo sodelovanje pri reše- 
vanju skupnih problemov že spodbudilo vrsto konkretnih ak- 
cij, da bi se te dejavnosti racionalneje in učinkoviteje orga- 
nizirale in poslovale. V procesu družbenega planiranja so 
bili na novih osnovah ugotovljeni skupni interesi in v ustrez- 
nih samoupravnih sporazumih opredeljeni razvojni načrti 

in obveznosti v zvezi z njihovim uresničevanjem. Glede obli- 
kovanja ustreznih odnosov med uporabniki in izvajalci pa 
šele prehajamo iz začetne faze. Predvsem so še nedorečena 
merila, kako opredeljevati obveznosti uporabnikov. V nadalj- 
njem delu je treba čimprej končati samoupravno konstitu- 
iranje teh dejavnosti in uveljaviti samoupravno sporazume- 
vanje, s katerim se edino lahko ustrezno razporedijo obvez- 
nosti in pravice na podlagi intenzivnosti uporabljanja in kva- 
litete storitev ter dejanske gospodarske moči in razpoložljivih 
sredstev, da bi tako zagotovili enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo in pospešili proces integracije teh dejavnosti na 
samoupravnih osnovah. 

Doslej izvršena likvidacija državnega kapitala in pričetek 
presnove celotnega finančnega sistema predstavljata pomem- 
ben korak pri premagovanju odtujenosti delavca od rezulta- 
tov in pogojev njegovega dela. Na novih družbenoekonom- 
skih osnovah so vzpostavljeni institucionalni okviri za samo- 
upravno preoblikovanje zavarovalstva. Odpravljen je anonim- 
ni bančni kapital in zastavljeno je delo, da se nadalje samo- 
upravno preoblikujejo bančna sistemi in skupne rezerve. Ta 
usmeritev se utrjuje tudi s samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih družbenih planov bank in z njihovimi srednjeročnimi 
družbenimi plani. Te odnose pa vendarle še naprej močno 
obremenjujejo elementi starega. Predvsem še vedno prevla- 
dujejo klasične oblike zbiranja sredstev in kreditiranja, pre- 
počasi pa se uveljavljajo odnosi z združevanjem sredstev in 
dela na osnovah medsebojne dohodkovne povezanosti in od- 
visnosti. Pogumneje se je treba lotiti rešitev, ki bodo zago- 
tavljale medsebojne pravice in obveznosti med temeljnimi 
organizacijami združenega dela, ki uporabljajo združena de- 
narna sredstva kot subjekt združevanja dela in sredstev, in 
temeljnimi organizacijami združenega dela, ki preko banke 
združujejo svoja denarna sredstva, na podlagi tako ustvarje- 
nega dohodka. Na tej osnovi je treba izoblikovati merila za 
delitev ustvarjenega dohodka tako na podlagi neposrednega 
delovnega prispevka z živim delom kot na podlagi rezultatov 
združevanja sredstev, torej na podlagi gospodarjenja z mi- 
nulim delom. Zakon o združenem delu in zakoni s področja 
denarnega, kreditnega in bančnega sistema so pomembna 
opora, da na tem področju hitreje presežemo sedanje neza- 
dovoljivo stanje, katerega vzroki so tako v bankah samih 
kot tudi v temeljnih organizacijah združenega dola kot 
upravljalcih bank. Za hitrejše preraščanje kreditnih odnosov 
pa je posebej pomembno uresničevati sovlagateljske odnose 
neposredno med temeljnimi in delovnimi organizacijami na 
podlagi skupnih proizvodnih in razvojnih programov, ob 
izdatnem sodelovanju internih bank. 

Z novim sistemom zunanjetrgovinskega in deviznega po- 
slovanja dobiva združeno delo tudi na tem področju odloču- 
jočo vlogo in podlago, da na samoupravnih osnovah ureja 
medsebojne odnose in vpliva na ekonomsko politiko. Pove- 
čuje se tudi vloga republik in pokrajin v skladu z njihovo 
odgovornostjo za stanje lastnih plačilnih in deviznih bilanc 
kot sestavnega dela plačilne bilance Jugoslavije. To terja, da 
se takoj m načrtno, zlasti v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, pripravijo konkretni programi aktivnosti za ustrez- 
no organiziranje in nadaljnje samoupravno povezovanje, ki 
bodo podlaga za oblikovanje republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Pristojni 
organi in organizacije v republiki pa so dolžni izvesti pri- 
prave, da bodo organizacije združenega dela čimprej začela 
na novih osnovah uresničevati svoje ustavne in z zakoni 
opredeljene funkcije in odgovornosti. 

Celovitost in sočasnost odločanja o dohodku 
še vedno nismo dosegli celovitosti pri odločanju o do- 

hodku in sočasnosti odločanja o vseh potrebah, tako o oseb- 
ni, skupni in splošni porabi kot o akumulaciji in rezervah. 
V takih razmerah delavec ne more skladno z ustvarjenim 
dohodkom in drugimi razpoložljivimi sredstvi ustrezno opre- 
deljevati možnosti za uresničevanje posameznih potreb in 
tako zagotavljati skladen razvoj. Posledice se kažejo v pri- 
tiskih za povečevanje vseh oblik porabe nad okvire ustvarje- 
nega dohodka in v zmanjševanju akumulativne sposobnosti 
gospodarstva. 

Intenzivna družbena akcija, da bi neposredno uveljar 
vila spremembe v sistemu ugotavljanja in obračunavanja 
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celotnega dohodka ter zavarovanja plačil, je dala dobre rezul- 
tate pri urejanju nakopičenih dolžniško-upniških razmerjih, 
kaže pa se tudi v večji finančni disciplini in boljši likvidno- 
sti. V številnih samoupravnih organizacijah so se v spreme- 
njenih razmerah pričele jasneje razkrivati dejanske sposob- 
nosti za gospodarjenje in žarišča slabega gospodarjenja, 
spodbujene pa so bile tudi številne konkretne akcije za od- 
pravo slabosti v poslovanju. Kljub dosežkom pa šele preha- 
jamo iz začetne faze uveljavljanja plačane realizacije ter 
odpravljanja vzrokov in obnašanja, ki povzročajo in pogo- 
jujejo življenje in razvoj na račun tujega dela. Premalo učin- 
kovito rešujemo problematiko zagotavljanja obratnih sred- 
stev, prav tako pa še nismo obvladali teženj, da se oblikuje 
in povečuje obseg porabe vseh vrst izven okvirov ustvarje- 
nega dohodka. V celotno aktivnost so še vedno premalo 
vključeni delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki 
so edini lahko resnični nosilci uveljavljanja takih odnosov, 
v katerih bo trošenje sredstev v mejah ustvarjenega dohod- 
ka imelo svojo trajno oporo. To se zelo očitno kaže tudi v 
pretežno zelo formalnem obravnavanju zaključnih računov. 
Namesto da bi delavci prav ob tej priložnosti dosledno in 
jasno pregledali rezultate svojega gospodarjenja, zdaj te pri- 
ložnosti praviloma ne izkoristijo za to, da bi v celoti ocenili 
ekonomski položaj temeljne organizacije združenega dela 
in njene materialne možnosti za razvoj in zadovoljitev drugih 
potreb. Za kvaliteten premik v tej« smeri je treba zagotoviti, 
da bodo delavci temeljne organizacije združenega dela dejan- 
sko dobili tudi ob tej priložnosti vpogled v vse probleme 
njihovega položaja, razvoja in socialne varnosti. 

Ustavna pravica delavcev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela kot nosilcev delovne in proizvodne funkcije in 
politične oblasti je, da oblikujejo sistem, v katerem bodo 
delavci v združenem dedu samostojno in z vso odgovornostjo 
razporejali dohodek in čisti dohodek v skladu s svojimi spe- 
cifičnimi potrebami in na podlagi sistema sporazumevanja 
in dogovarjanja o uresničevanju dogovorjenih programov in 
sporazumno določenih prioritet. Odložitev sprejema samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in proračunov družbenopolitičnih skupno- 
sti v sredino letošnjega leta, moramo izkoristiti, da v tem 
času v največji možni meri presežemo sedanje stanje in da 
skladno z zakonom o združenem delu postavimo odločanje 
o teh vprašanjih na nove osnove. Tako se bo v družbeni 
praksi o delitvi dohodka začelo dosledno odločati o funkcija 
njegovega ustvarjanja. Soočanje vseh potreb v okvirih ustvar- 
jenega dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela 
omogoča in zagotavlja, da se bodo v združenem delu izostre- 
no obravnavale posamezne potrebe. Programi bodo lahko 
tako vsebinsko ustreznejši in jasneje bodo opredeljene pri- 
oritete. Večja bo tudi skrb, da bo gospodarjenje racionalnej- 
še in odločitve o razširjeni reprodukciji bolj smotrne. S tem 
bodo tudi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
vse bolj odločujoče vplivali na tokove družbene reproduk- 
cije v celoti. 

Samo po tej poti je možno zagotoviti, da bo uresničevanje 
osebnih, skupnih in splošnih potreo skladnejše, v mejah 
ustvarjenega dohodka in v funkciji njegovega povečevanja. So- 
časno obravnavanje osebne, skupne in splošne porabe v od- 
nosu do akumulacije, vse pa v okviru ustvarjenega dohodka, 
zagotavlja, da bodo posamezne potrebe ustrezno povezane 
tn soodvisne hkrati pa to zagotavlja tudi skladnost s sred- 
njeročnimi plani dogovorjenih razmerij pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka ter s tem trdnejšo materialno 
osnovo za razširjeno reprodukcijo združenega dela. Na take 
osnove postavljeno sprejemanje odločitev bo razvojne na- 
črte na raznih področjih postavilo na realna tla, utrjevalo 
bo odnos in odgovornost do gospodarjenja z ustvarjenim do- 
hodkom, zlasti pa bo pričelo spodbujati napore, da se na 
kvalitetnih osnovah dohodek hitreje povečuje in da pri spre- 
jemanju odločitev o dohodku pričenjajo dobivati večjo težo 
vsi tisti dejavniki, ki v največji meri povečujejo dohodek 
in družbeno produktivnost dela. 

Novo kvaliteto je treba doseči tudi pri opredeljevanju 
splošnih potreb in proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 
Z ukrepi na tem področju je treba zagotoviti, da delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih neposredno vplivajo tudi na uresničevanje splošnih 

potreb v družbenopolitičnih skupnostih in s sočasnim obrav- 
navanjem osebne, skupne in splošne porabe, ki vpliva na 
povečanje produktivnosti in materialne osnove dela ter na 
uspešno opravljanje družbenih funkcij, zagotavljajo njen 
skladen obseg in strukturo. Pri tem je treba nadalje pre- 
oblikovati vsebino proračunov in izločati vse tiste funkcije, 
ki po svoji vsebini ne sodijo v proračune, in sočasno ustvar- 
jati pogoje, da se drugače organizirajo m uresničujejo. 
Oblikovanje splošnih družbenih potreb, ki se uresničujejo 
v družbenopolitičnih skupnostih, mora temeljiti na zagoto- 
vitvi izvajanja ustavnih nalog in obveznosti, ki jih družbeno- 
političnim skupnostim nalagajo zakoni in sprejeti družbeni 
plani. 

Medsebojne pravice in obveznosti iz živega 
in minulega dela 

Zastoj v oblikovanju samoupravnega sistema zagotavljanja 
in delitve osebnih dohodkov se negativno odraža na celoten 
proces poglabljanja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, zamegljuje dejanski družbenoekonomski položaj de- 
lavca in možnosti, da bi le-ta z lastno aktivnostjo krepil 
svoj položaj. Čimprej moramo vzpostaviti tak sistem razpo- 
rejanja čistega dohodka in Zagotavljanja osebnih dohodkov, 
ki bo na samoupravno opredeljenih osnovah in na temelju 
rezultatov živega in minulega dela motiviral delavca za ne- 
nehno povečevanje dohodika temeljne organizacije združenega 
dela in za njegovo smotrno delitev in združevanje. Pri tem 
je treba zagotoviti, da bodo osebni dohodki odvisni od pro- 
duktivnosti dela, gibanja dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih elementov, ki bodo v svoji celoti 
omogočali najustreznejše vrednotenje resničnih rezultatov. 

V konkretnem opredeljevanju pravic in obveznosti iz 
minulega dela smo šele na začetku tega procesa, tako da se 
uspehi in pomanjkljivosti pri upravljanju in gospodarjenju 
z minulim delom še ne kažejo neposredno v ekonomskem po- 
ložaju delavcev in temeljnih organizaicj združenega dela. 
Opredmeteno, minulo delo se do zdaj še vedno konkretno 
obravnava v knjigovodstvu kot sredstva, ko se ta razmejuje- 
jo med temeljnimi organizacijami združenega dela glede na 
njihovo uporabo. Zato je ena prednostnih skupnih nalog, da 
se čim učinkoviteje in ustrezneje opredelijo pravice in ob- 
veznosti delavcev na podlagi minulega dela, to je na podla- 
gi dohodka, ustvarjenega s temi, že razporejenimi sredstvi 
in s sredstvi tekočih oziroma novih investicij. V okviru teh 
opredelitev pa bodo morali konkretno vsebino ustvarjalno 
izoblikovati delavci v vsaki temeljni organizaciji združenega 
dela oziroma delovni organizaciji in njihove strokovne službe 
v skladu s specifičnostmi razvoja delovne organizacije, med- 
sebojnih vlaganj v posamezne temeljne organizacije združe- 
nega dela in v steladu z rezultati teh vlaganj. 
" Rezultati gospodarjenja z minulim delom morajo dobiti 

svoje mesto v vrednotenju rezultatov dela samoupravnih or- 
ganizacij in delavcev, zlasti pa se morajo popolneje uvelja- 
viti v zvezi s pokojninskim sistemom in z ukrepi, ki poveču- 
jejo socialno varnost delavcev. Ob tem pomeni določen korak 
naprej že dejstvo, da se je v kolektivih razširilo spoznanje, 
da samo delovna doba ne more biti ustrezno merilo za na- 
grajevanje na podlagi gospodarjenja z minulim delom. Re- 
šitve je treba iskati v takšnih osnovah in merilih, ki bodo 
dejansko odrazile v osebnem dohodku delavca, v njegovi 
pokojnini in drugod uspešnost upravljanja in gospodarjenja 
z minulim delom ter dvig družbene produktivnosti dela. 

Samoupravno planiranje 
Sprejetje družbenega plana SFR Jugoslavije in SR Slove- 

nije predstavlja bistven korak v razvoju družbenega planira- 
nja na novih družbenoekonomskih osnovah in na novi ustav- 
ni vlogi socialističnih republik in avtonomnih pokrajin ter 
pomemben uspeh v notranji utrditvi in razvoju socialistične 
Jugoslavije in pri uveljavljanju našega ustavnega sistema 
neposredno v družbeni praksi sami. Nova vloga in odgovor- 
nost republik za družbeni razvoj na gospodarsko bolj uskla- 
jenih in stabilnih osnovah, ki se je izrazila v sprejetih planih, 
pa vendarle v veliki meri še vedno temelji na starih osnovah, 
ker še ni zaključeno sprejemanje samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov in na tem zgrajenih družbenih planov te- 
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meljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in 
občin. Na nekaterih področjih, zlasti v energetiki, prometu, 
vodnem gospodarstvu, gozdarstvu in lesni industriji, so bili 
storjeni napori, da se temelji planov oblikujejo v temeljnih 
organizacijah združenega dela. čeprav so lar&di nakopičenih 
problemov posamezna vprašanja ostala še odprta, pa so ti 
dokumenti predstavljali osnovo za dogovor o temeljih plana 
republike. Razlike v stopnji razvitosti in pomanjkljivosti 
samoupravnih odnosov v posameznih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, delovnih organizacijah in panogah, v 
krajevnih skupnostih in občinah so se neposredno pokazale 
tudi v uveljavljanju samoupravnega planiranja na novih si- 
stemskih temeljih. Sprejeti družbeni plani so zato po vse- 
bini m kvaliteti zelo različni in odražajo, koliko smo na po- 
sameznih področjih družbenega dela in v posameznih obči- 
nah ter v republiki v celoti napredovali pri samoupravnem 
organziranju združenega dela in pri zagotavljanju sredstev, 

. potrebnih za uresničevanje nalog na novih samoupravnih 
osnovah, z združevanjem dela in dohodka. 

Realizacija funkcij družbenega planiranja je eden te- 
meljnih pogojev za uresničevanje samoupravnega družbeno- 
ekonomskega položaja delavcev v temeljnih organizacija!} 
združenega dela. Zato so v nadaljnjem poglabljanju družbe- 
nega planiranja na temeljih socialističnega samoupravljanja 
vsi nosilci planiranja dolžni zagotoviti, da bodo njihovi plani 
dosledno izhajali iz realnih možnosti in da bodo obsegali 
celovito vsebino, vključujoč pri tem tudi socialno in prostor- 
sko razsežnost. Pospešiti je treba delo in povečati odgovor- 
nost, da bodo samoupravni sporazumi in dogovori o te- 
meljih pianov, s katerimi se opredeljujejo konkretne odlo- 
čitve in obveznosti, čimprej sprejeti. Sprotno ocenjevanje, 
kako se uresničujejo planske naloge, na čemer mora v vseh 
samoupravnih okoljih biti težišče nadaljnjega dela, pa je po- 
goj, da se bodo v procesu srečuj očega in kontinuiranega 
planiranja planske odločitve stalno dopolnjevale in poglab- 
ljale, z ocenjevanjem odmikov od začrtanih ra&vojnih pobi 
pa tudi povečala odgovornost za izvajanje dogovorjene poli- 
tike. 

Za uspešno izvedbo teh nalog je posebno pomembno, da 
se v njihovo uresničevanje čim širše vključujejo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela, delovni ljudje v 
krajevnih skupnostih in njihovih enotah. Njihova pokor- 
nost mora biti osredotočena na programe dela in razvoja, 
na njihov obseg in realnost glede na razpoložljiva sredstva 
ter na oblikovanje prioritet, tako v neposrednih odnosih 
med temeljnimi organizacijami združenega dela uporabnikov 
in temeljnimi organizacijami združenega dela izvajalcev kot 
tudi med temeljnimi organizacijami združenega dela in sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi ter temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi. To je pod- 
laga za oblikovanje usklajenih programov v občinah in s 
tem prvi krog srečujočega planiranja, na katerega se nave- 
zuje usklajevanje planov in družbeno planiranje v okviru 
republike. Pri tem se morata v skladu z njihovo ustavno 
vlogo bistveno bolj izraziti aktivnost in odgovornost občin 
za uveljavljanje družbenega planiranja in odločanja o dohod- 
ku na novih osnovah. Tudi v programih republiških organov 
in organizacij morajo te naloge dobiti osrednje mesto. Te 
napore pa moramo odločno podpirati tudi z usklajeno ak- 
cijo vseh organiziranih subjektivnih sil, ki bo aktivnost de- 
lavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah ter skupnostih usmerjala na naj- 
bolj bistvena vprašanja vzpostavljanja novih odnosov. S po- 
sebno pozornostjo je treba oceniti doseženo pri uveljavljanju 
solidarnosti in dosledno uveljavljati načelo ustave, da solidar- 
nost pri povečevanju sposobnosti in znanja ter kulture in 
drugih potreb raste v okviru in v skladu z rastjo naše sploš- 
ne gospodarske moči in družbene produktivnosti dela. 

Povezovanje samostojnega osebnega dela 
v sistem samoupravno združenega dela 

S prizadevanji, da se bolje organizira primarna kmetijska 
proizvodnja, predelovalna industrija in trgovina ter z raz- 
vijanjem družbenoekonomskih odnosov na področju kmetij- 
stva, gozdarstva in vasi je bil dosežen pomemben napredek 

v slovenskem kmetijstvu. Z modernizacijo, pretežno organi- 
zirano v sodelovanju s kmetijskimi zadrugami in obrati za 
kooperacijo, se je znatno povečala tudi produktivnost deia 
v zasebnem kmetijstvu. Urejena so bila nekatera pomembna 
sistemska vprašanja, ki so ob povečani produktivnosti dela v 
kmetijstvu in zagotovljeni solidarnosti med delavci in kmeti 
znatno izboljšala ekonomski in sociami položaj kmetov. 

Kljub večjemu samoupravnemu vplivu in trdnejšemu sa- 
moupravnemu povezovanju pa kmetje danes neposredno še ne 
vplivajo dovolj na oblikovanje razvojne in poslovne politike 
ter na delitev dohodka, ki ga ustvarjajo. Pomemben razlog 
za to so pretežno neustrezna organiziranost in neuveljavljeni 
samoupravni odnosi v zadrugah in obratih za kooperacijo. 
Zadruge praviloma v svojem okviru še nišo oblikovale več 
temeljnih zadružnih organizacij, zato glede na število svojih 
članov in velikost ne morejo zagotoviti neposrednosti in višje 
motiviranosti večine kmetov za samoupravno odločanje. Tudi 
v obratih za kooperacijo še ni vzpostavljena takšna samo- 
upravna organiziranost, ki bi kmetom preko ustreznih temelj- 
nih organizacij omogočala ustrezen položaj v samoupravljanju 
tako v samem obratu kot v kmetijskem kombinatu. Glede 
trajnosti in kvalitete odnosov gre v večini primerov še vedno 
samo za kratkoročne odnose, manj je dolgoročnih kooperacij- 
skih pogodb, še manj pogodb na odprt račun, odnosi iz 
skupnega prihodka pa skorajda še niso razviti. V sedanjem 
samoupravnem položaju kmetje zadrug in obratov marsikje 
ne štejejo za svoje organizacije, saj jih z njimi praviloma 
povezuje čisti kupoprodajni odnos, veliko pa je kmetov, ki 
sploh niso vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo in 
samoupravne družbenoekonomske odnose, zlasti na mešanih 
kmetijah. Skupne službe v mnogih delovnih in tudi posame- 
znih sestavljenih organizacijah združenega, dela še vedno v 
pretežni meri vplivajo na dohodkovni položaj delavcev v 
posameznih temeljnih organizacijah združenega aela ter kme- 
tov v kmetijskih zadrugah in obratih za kooperacijo. Kme- 
tijske proizvajalke, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik, 
na večini mešanih kmetij pa nosilke in organizatorke proiz- 
vodnje, še vedno niso ustrezno vključene v kmetijske zadruge, 
njihove samoupravne organe in v kooperantske odnose. 

Zakon o združenem delu odpira široke možnosti za vklju- 
čevanje kmetov v družbeno organizirano proizvodnjo na do- 
hodkovnih osnovah z združevanjem dela in sredstev kmetov v 
zadrugah in z njihovim povezovanjem s družbenimi kmetij- 
skimi posestvi in organizacijami združenega dela na področju 
predelave in trgovine, gostinstva, turizma, znanstveno-razisko- 
valnih in drugih samoupravnih organizacij. Uresničevanje te 
usmeritve mora temeljiti na načelu, da se kmetje prostovolj- 
no in svobodno odločajo o obsegu, trajanju in raznolikosti 
oblik združevanja svojega dela, zemljišča in delovnih sred- 
stev oziroma drugih sredstev, ki so lastnina kmetov. Podružb- 
ljanje kmetijske proizvodnje in višja družbena produktivnost, 
kot jo lahko daje neorganizirano Individualno, gospodarjenje 
v razmerah čedalje bolj razvite dohodkovne povezanosti z 
združenim delom, je pot za uveljavljanje takšnega samo- 
upravnega položaja kmeta in članov njegove družine, v kate- 
rem bo povečeval proizvodnjo in svoj dohodek, dejansko 
razpolagal z rezultati svojega dela, zadovoljeval na takih te- 
meljih svoje osebne in skupne potrebe ter si zagotavljal so- 
cialno varnost in stabilnost. Na teh osnovah bomo tudi hitreje 
ustvarjali možnosti, da se dejansko spremeni položaj kmečke 
žene proizvajalke in mladine na vasi. 

Ustava in zakon o združenem delu sta ustvarila možno- 
sti za. stabilnejši razvoj samostojnega osebnega dela s sred- 
stvi v lasti občanov in za njegovo povezovanje z združenim 
delom. Tako se je izboljšalo splošno vzdušje za razvoj obrti, 
gostinstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ni pa še dovolj 
prodrlo v vseh okoljih. Premalo je predvsem konktretnih 
akcij občinskih skupščin, njihovih izvršnih svetov in družbe- 
nopolitičnih organizacij in tudi drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, toda tudi tam, kjer so, med njimi ni 
zadostne, usklajenosti. Nerešeni ostajajo številna problemi, od 
zagotavljanja poslovnih prostorov v novih stanovanjskih sose- 
skah do zaostrovanja problema deficitarnih obrti, zlasti v sto- 
ritvenih dejavnostih. Na razvoj tega dela vpliva nerazumeva- 
nje funkcije samostojnega osebnega dela v družbeni repro- 
dukciji, konservativni in ponekod celo zelo ozki pogledi na 
samostojno osebno delo. V nekaterih okoljih se lotevajo te 
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problematike predvsem s stališča davčnih obveznosti in po- 
treb, ki jih želijo po tej poti pokriti. 

Srednjeročni družbeni plani kot podlaga celotnega raz 
voja teh dejavnosti so preveč splošni ter ne upoštevajo de- 
janskih interesov ožjih okolij, kot so interesi delovnih ljudi 
v krajevnih skupnostih. Kooperacija je dokaj razvita in tudi 
pogosto dejansko trajna, vendar pravno in družbenoekonom- 
sko v večini primerov ni urejena ko; dolgoročna kooperacija 
zasnovana na dohodkovnih odnosih. Določeni rezultati so bili 
doseženi tudi pri organiziranju l.osilcev samostojnega oseb 
nega dela, ne moremo pa biti zadovoljni z dosedanjim uveljav- 
ljanjem pogodbenih organizacij združenega dela. Zakon o 
združenem delu in republiški zakon o obrti daje široke mož- 
nosti za tako povezovanje, od neposredne kooperacije, zasno 
vane na dohodkovnih odnosih, do združevanja ciela in sred- 
stev v pogodbenih organizacijah združenega dela. S takojšnjo 
in jasno opredelitvijo razvojnih planov ob hkratnem nepo- 
srednem reševanju konkretnih vprašanj razvoja obrti z ustre- 
znimi ukrepi je zato potrebno okrepiti praktične temelje za 
stabilnejši, hitrejši in skladnejši razvoj osebnega dela in nje- 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

Delegatski sistem 
Delegatski sistem, zgrajen na delegacijah krajevnih skup- 

nosti, temeljnih organiziacij združenega dela ter na delegaci- 
jah družbenopolitičnih organizacij v okviru Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva, je ena najpomembnejših sprememb 
v našem političnem sistemu, vpeljana z ustavo iz leta 1974. 
Na podlagi dosedanjih, čeprav kratkotrajnih izkušenj iz de- 
lovanja delegatskega sistema lahko ugotovimo, da ie nje- 
govo delovanje kljub začetnim težavam odprlo pro- 
ces neposrednega vključevanja delovnih ljudi in občanov v 
odločanje o vprašanjih, o katerih odločlajo skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Delegacije in delegati za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti v vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih so vključeni v reševanje vseh družbenih vpra- 
šanj, tako v svojih okoljih, kjer delajo in živijo, kot tudi 
pri odločanju o ztedevah iz pristojnosti občine, republike in 
federacije. Ugotavljamo, da so bili člani delegacij dejavni 
in tudi iniciativni pri opravljanju svoje funkcije. To se ka- 
že v sodelovanju pri pripravah za seje zborov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, v neposredni udeležbi v skup- 
ščinskem delu, v razpravah o pogojih za delo delegacij, v 
informiranju okolij, ki so jih delegirale. 

O uspehih in prav tako o slabostih v delovanju dele- 
gatskega sistema so že bile izrečene prve ocene v Skup- 
ščini SR Slovenije, na seji Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije, pa tudi v občin- 
skih skupščinah in družbenopolitičnih organizacijah v ob- 
činah. Delegatski sistem in njegovo delovanje kot tudi de- 
lovanje skupščinskega sistema je tesno povezano z razvo- 
jem samoupravnih odnosov v temeljnih organizaci j&h in skup- 
nostih. Številni problemi pri delu delegacij so posledica ne- 
ustreznega samoupravnega organiziranja temeljnih organiza- 
cij združenega dela in krajevnih skupnosti, Dosledno uvelja- 
vitev delegatskega sistema ovira tudi to, da se razprave o 
vprašanjih, ki so na dnevnih redih sej skupščin, omejuje- 
jo predvsem na konference delegatov ali delegacij, prema- 
lo pa so povezane s samoupravnimi orgiani in delavci ozi- 
roma občani v temeljnih organizacijah združenega dela in 
v krajevnih skupnostih. Delegacije pogosto nastopajo le kot 
posrednik interesov delovnih ljudi in občanov. 55ato se v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ne izražajo vedno 
njihovi deijanski interesi, izoblikovani v njihovih samoup- 
ravnih organizacijah in skupnostih. Deloma je to tudi po- 
sledica dejstva, da v samoupravnih aktih krajevnih skup- 
nosti in temeljnih organizacij združenega dela nista ureje- 
na položaj in odgovornost delegacij. Jasno je treba opre- 
deliti vprašanja, o katerih mora delegacija oblikovati sta- 
lišča na podlagi smernic zborov delovnih ljudi in občanov 
oziroma zborov deVovcev, vprašanja o katerih se odloča na 
podlagi referenduma v temeljnih organizacijah združenega 
dela oziroma v krajevni skupnosti v skladu z zakonom o 

govo povezovanje z združenim delom Tako bomo zagotovili, 
da se bodo popolneje zadovoljevale potrebe delovnih ljudi 
in njihovih samoupravnih skupnosti, hkrati pa pospešili p-o- 
cese za izenačevanje položaja teh delovnih ljudi z delavci v 
združenem delu. S tem bodo tudi mladina m delavci na začas- 
nem delu v tujini v večji meri videli realne možnosti in per- 
spektivo za delo v teh dejavnostih. 

Tudi družbenoekonomski položaj delovnih ljudi, ki z 
osebnim delom samostojno, poklicno opravljajo znanstveno, 
književno, likovno, glasbeno, jlsdališk.), filmsko in drugo 
umetniško ali kulturno dejavnost, še vedno v veliki meri 
ostaja v okvirih starih odnosov, ko nimajo možnosti v celoti 
uresničevati pravic in obveznosti na podlagi svojega dela. 
Zato je treba odločneje vzpostavljali samoupravno organizi- 
ranost teh delavcev, da bodo v organizacijah združenega deJa, 
pa tudi v samoupravnih interesnih skupnostih kot ustvarjalci' 
oziroma nosilci osnovne dejavnosti odločali t vseh zadevah, 
ki se nanašajo na način in obseg njihovega sodelovanja s 
temi organizacijami, vštevši tudi upravljan-e rezultatov skup- 
nega dela. 

združenem delu, kot tudi vprašanja, o katerih lahlko obli- 
kuje stališča z«a delo delegatov delegacija sama ali pa s 
samoupravnimi organi v temeljnih organizacijah združenega 

®. !n. v skupnostih oziroma z organi družbeno- političnih organizacij. Poleg tega pa so bili delegati pri svo- 
jem delu v glavnem usmerjeni na tisita vprašanja in pro- 
bleme, ki so jih imele na dnevnem redu svojih sej skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitič- 
nih skupnosti ali ki so jim jih predložili strokovne službe, 
politično-izvršilni in upravni organi; manj pa so obravna- 
vali in opozarjali na tista vprašanja in probleme, š kateri- 
mi se vsak dan neposredno srečujejo. Neposredna pobuda 
delegatov zato še ne pride dovolj do izraza. Skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti pa še vedno obravnavajo vpraša- 
nja, o katerih bi morali odločati delovni ljudje v samoup- 
ravnih organizacijah in skupnostih, ali pa bi jih morali 
urejati z izvršilnimi predpisi politično-izvršilnih oziroma up- 
ravnih organov. Tudi razmejitev pristojnosti in odgovorno- 
sti med republiškimi in občinskimi organi oziroma organi 
mesta Ljubljane in obalne skupnosti občin ni dosledno iz- 
vedena. To je eden izmed poglavitnih razlogov, da so de- 
legacije in delegatske skupščine v občinah in republiki še 
vedno preobremenjene s številnimi vprašanji, ki se lahko 
učinkovito rešujejo le v samoupravni bazi, v krajevni skup- 
nosti, v temeljni organizaciji združenega dela, v samouprav- 
ni interesni skupnosti in njihovih enotah oziroma v obči- 
nah in z neposredno dejavnostjo in odgovornostjo ustrez- 
nih politično-izvršilnih in upravnih organov. 

Slabosti, ki se kažejo v delu delegacij in delegatov, se 
neposredno odražajo tudi v delovaniu delovnih teles in zbo- 
rov skupščin. Zato delo zborov občinskih skupščin in re- 
publiške skupščine v praksi še vedno ni povsem zaživelo 
v skladu z opredelitvijo delegatskega sistema. To ugotavlja- 
mo tako pri konkretni opredelitvi pristojnosti med zbori 
skupščine kot tudi v odnosih skupščin do samouprarvnih in 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Zbor združenega dela še vedno ne odloča o vseh vpra- 
šanjih, ki se nanašajo na dohodek in delitev dohodka. Ta 
zbor bo moral imeti skupno s skupščinami samoupravnih 
interesnih skupnosti odločujočo vlogo tudi pri odločanju o 
sredstvih, potrebnih za delo in razvoj posameznih samoup- 
ravnih interesnih skupnosti, v zadevah, za katere sredstva 
ne bodo Ugotovljena s samoupravnimi sporazumi med upo- 
rabniki in izvajalci oziroma v samoupravnih interesnih skup- 
nostih ali preko njih. Prav tako bo moral zbor združene- 
ga dela neposredneje sodelovati pri spremljanju in uresni- 
čevanju osnovnih nalog in razvojnih riliev družbenih dejav- 
nosti, določenih v družbenem planu SR Slovenije in v do- 
govorih o temeljih tegH plana. Poleg tega bo moral zbor 
združenega dela ob premagovanju podjetniških interesov ugo- 
tavljati in dosledno uveljavljati skupne interese združenega 
dela. 
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Spremeniti moramo namreč dosedanjo prakso, da se o 
bistvenih vprašanjih delovanja in i^&zvoja družbenih dejav- 
nosti odilooa izven skupščin družbenopolitičnih skupnosti, saj 
moramo doseči, da bo njihov razvoj odvisen od razvoja 
gospodarske baze ter od tega, koliko te dejavnosti prispe- 
vajo h gospodarskemu in splošnemu družbenemu razvoju in 
družbeni produktivnosti dela. V družbenem pilanu SR Slo- 
venije in v dogovoru o temeljih plana morajo določene os- 
novne naloge in cilji pa tudi ustrezne dopolnitve zakonskih 
določil o delu samoupravnih interesnih skupnosti zagotovi- 
ti potrebno samostojno odgovornost v vsaki od samouprav- 
nih interesnih skupnosti pri uresničevanju te politike in 
pri Razpolaganju s sredstvi, ki jih pridobivajo na podlagi 
družbenih planov samoupravnih organizacij In skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Na dosedanje delo zbora občin so v precejšnji meri 
vplivali delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, sa- 
moupravnih Interesnih skupnostih in v občinah. Preko dele- 
gatov v zboru občin so se občine kot temeljne družbeno- 
politične skupnosti lahko neposredneje vključevale v proces 
oblikovanja politike na ravni republike, s tem pa so tudi 
sprejemale odgovornost za izvajanje te politike. Čeprav je 
bil eden od pričakovanih smotrov v delovanju tega zbora 
povezovanje in sodelovanje občin ter usklajevanje njihovih 
stališč, ugotavljamo, da v delu zbora občin niso bile vse- 
lej presežene lokJalistične težnje in tisti interesi občin, ki 
So bili najpogosteje opredeljeni pod vplivom politike izvrš- 
nih .svetov in upravnih organov občinskih skupščin. V pri- 
hodnje bo potrebno zagotoviti, da bodo delovni ljudje in 
občani neposredneje vplivali na oblikovanje stališč delega- 
tov v zboru občin, s tem pa tudi na oblikovanje politič- 
nih odloč'tev v širšem nacionalnem okviru. 

Pri delovanju zborov krajevnih skupnosti v občinskih 
skupščinah bi bilo treba bolj kot doslej zagotoviti, da ti 
zbori ne bodo samo spremljali problematike, ampak tudi 
usklajevali in vplivali na razvoj in delo krajevne skupno- 
sti in njihovo povezovanje z drugimi samoupravnimi skup- 
nostmi in organizacijami. Zbori krajevnih skupnosti bi mo- 
rali tudi več prispevati k usklajevanju tistih pobud delov- 
nih ljudi in občanov, ki jih le-ti uresničujejo v občini kot 
temeljni družbenopolitični skupnosti, ko gre bodisi za^ inte- 
rese v posamezni občini bodisi za oblikovanje politike v 
širših družbenopolitičnih skupnostih. 

Družbenopolitični zbor je v svojem dosedanjem delu ob- 
ravnaval temeljna politična vprašanja, ki so pomembna za 
razvoj političnega sistema in so kot teka opredeljena v usta- 
vi. čeprav so preko delovanja tega zbora v sistem politič- 
nega odločanja vključene družbenopolitične organizacije, pra- 
ksa opozarja na nevarnost, dia postane ta zbor zlasti v po- 
sameznih občinah edina oblika vključevanja družbenopolitič- 
nih organizacij v skupščinski sistem, namesto da. bi se te 
organizacije ustvarjalno vključevale tudi v delo delegacij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Izkuš- 
nje iz delovanja celotnega skupščinskega in družbenopolitič- 
nega sistema kažejo, kako pomemben je ta zbor pri opre- 
deljevanju družbenopolitične vsebine vprašanj, ki jih obrav- 
navajo skupščine, pri takem opredeljevanju ob različnih 
predlaganih rešitvah, kako pomemben je pri neposrednejši 
povezaivi z ustreznimi organi Socialistične zveze delovnega 
ljudstva kot njegove delegatske baze in pri obravnavanju 
odprtih vprašanj in dilem s politično-izvršilnimi in uprav- 
nimi ter drugimi organi, ki pripravljajo analitične ocene in 
predloge za rešitev teh vprašanj, pri sodelovanju z Repub- 
liškim svetom za vprašanja družbene ureditve in z Repub- 
liškim svetom za gospodarski razvoj in ekonomsko politi- 
ko, pa tudi z ustreznimi strokovnimi in raziskovalnimi or- 
ganizacijami in institucijami. Z izpopolnjevanjem teh svo- 
jih nalog fehko ta zbor bistveno prispeva, da se bodo od- 
prta vprašanja in predlagana stališča in rešitve celoviteje 
obravnavale ter ustrezneje politično ocenile. če bo družbe- 
nopolitični zbor usmerjen na svojo družbenopolitično bazo, 
se bo zmanjšala, zlasti v občinskih skupščinah, nevarnost, 
ponekod pa tudi praksa, da bi v skupščinskem sistemu de- 
jansko deloval poleg zbora združenega dela kot drugi, sploš- 
no pristojni zbor. 

čeprav je enakopravno odločanje skupščin samouprav- 

nih interesnih skupnosti s skupščintali družbenopolitičnih 
skupnosti po ustavi in republiških zakonih obvezno za ti- 
ste samoupravne interesne skupnosti, ki so sestavni del 
skupščinskega sistema, se vključujejo v to le občasno. To 
je razvidno tako iz števila skupnih zasedanj in sej pristoj- 
nih zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti in skup- 
ščin 1 samoupravnih interesnih skupnosti kot tudi iz števila 
predlogov in pobud samoupravnih interesnih skupnosti zk 
sprejemanje zakonov oziroma občinskih odlokov. Problem 
vključevanja skupščin samoupravnih interesnih skupnosti v 
delo skupščin družbenopolitičnih skupnosti je opazen tako 
v delu republiške skupščine, še bolj pa v delu občinskih 
skupščin. To je tudi eden izmed razlogov, da delovni ljud- 
je še vedno skušajo urejati probleme na področju družbe- 
nih dejavnosti preko upravnih organov, ne pa preko skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti in skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Dosedanje izkušnje iz delovanja delegatskega sistema ka- 
žejo, da je dala uvedba sistema zamenljivih delegatov po- 
zitivne rezultate. S tem se uveljavlja n&čelo, ki omogoča, 
da se v delo skupščin vključuje čimveč delovnih ljudi in 
občanov. Na seje zborov skupščin prihajajo tisti delegati, 
ki so najbolj seznanjeni z vprašanji, ki so na dnevnem 
redu sej, in ki so prav tako najbolj kvalificirani uveljav- 
ljati pristne interese delovnih ljudi in jih usklajevati. De- 
legati so zamenljivost sprejeli tudi kot spodbudo, da bodo 
člani delegacij neprekinjeno dejavni in enakomerneje obre- 
menjeni. Delegati so na sejah skupščinskih zborov tudi bolj 
dejavni in se bolj udeležujejo sej kiakor ob prejšnjem skup- 
ščinskem sistemu. Ovire, da se zamenljivost delegatov ne 
uveljavlja dosledno, se kažejo zlasti v tem, da so skupščin- 
ski zbori preobremenjeni in da ostaja delegatom in dele- 
gacijam le malo časa za pripravo in oblikovanje ustreznih 
smernic in stališč. 

Informiranje delegatov je eden temeljnih pogojev, da 
bo delegatski sistem uspešno deloval. Osnovni vir informi- 
ranja delegatov in delegacij je skupščinski »Poročevalec«, 
medtem ko prispevek drugih sredstev javnega obveščanja 
v tem pogledu ni zadosten. Zato je treba nadaljnjo akcijo 
informiranja delegatov usmeriti predvsem na ustrezno šir- 
jenje in organiziranje virov informiranja. Predvsem je po- 
membna vloga informacijsko dokumentacijskih centrov. Ti 
se morajo organizirati za območje ene ali več občin, tako 
da bodo organi v temeljnih organizacijah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skup- 
nostih lahko prevzeli tudi dejansko odgovornost za vsestran- 
sko in objektivno informiranje delavcev, občanov in dele- 
gatov o vseh bistvenih vprašanjih dela, družbenega življe- 
nja in razvoja kot tudi o vseh vprašanjih, o katerih so- 
odločajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s pri- 
stojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Ust- 
rezna orientacija pri informiranju delegatov je v največji 
meri odvisna od tega, kako aktivne so družbenopolitična 
organizacije, predvsem organizacije Zveze komunistov, So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov ter 
Zveze socialistične mladine v delegacijah in v njihovi ba- 
zi. Z ustreznim informiranjem delegatov je treba zagotav- 
ljati, da se spoznavajo resnična družbenia in politična vse- 
bina vprašanj v vsej protislovnosti interesov, objektivno da- 
ni temelji, iz katerih rastejo razlike v interesih, pa tudi 
objektivno dane skupne osnove različnih interesov ter real- 
ne možnosti za njihovo usklajevanje in uveljavljanje. Tako 
informiranje delegatov in delo družbenopolitičnih organiza- 
cij v delegacijah in z delegati je pogoj za to, da bodo skup- 
ščine delale in odločale v še večji meri predvsem na podla- 
gi dogovarjanja delegatov, ne pa predvsem s preglasovanjem 
in ugotavljanjem večine. 

Izobraževanju delegatov je treba zato tudi v bodoče po- 
svečati veliko pozornost s predavanji in seminarji, ki jih 
pripravljata Republiška konferenca Socialistične zveae de- 
lovnega ljudstva in Republiški svet zveze sindikatov Slove- 
nije z Zvezo delavskih univerz in v katere je bilo že do- 
slej vključeno veliko število delegatov, ter tako še bolj 
usposabljati delegate za njihovo ustvarjalno in aktivno so- 
delovanje pri odločanju. 

Kar zadeva delovanje delegatskega sistema v samoup- 
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ravnih Interesnih skupnostih, lahko ugotovimo, da je nje- 
gov razvoj v glavnem odvisen od tfazvoja samoupravnih od- 
nosov v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma 
v delovnih organizacijah in v krajevnih skupnostih. Težave 
pri uveljavljanju funkcije samoupravne interesne skupnosti 
v svobodni menjavi dela in v celoti siamoupravnega družbe- 
noekonomskega in političnega sistema so predvsem odsev 
slabosti v družbeni bazi. V zadnjem obdobju so bili storje- 
ni prvi pomembnejši koraki, da se odnosi med izvajalci 
družbenih dejavnosti in uporabniki njihovih storitev v zdru- 
ženem delu, krajevnih skupnostih in drugod razvijajo na na- 
čelih svobodne menj'-ave dela. S tem se postopoma prese- 
ga pojmovanje o dveh delih združenega dela, za katerih 
povezovanje v enoten proces družbene reprodukcije na pod- 
lagi skupnih interesov skrbijo državni organi, ne pa delav- 
ci v združenem delu sami. Vendar v zavesti delavčev v go- 
spodarstvu kot tudi v družbenih dejavnostih še vedno niso 
presežena proračunska pojmovanja. K temu prispevajo tudi 
sedanji odnosi med uporabniki in delavci na teh področ- 
jih, predvsem pri' določanju povečevanja splošnega obsega 
porabe v primerjali s prejšnjim letom, ne glede na pro- 
grame dela in razvoja vsake od teh dejavnosti in ne gle- 
de na določene prioritete v izvajanju teh programov. Pri 
uresničevanju in usklajevanju interesov delovnih ljudi v po- 
sameznih družbenih dejavnostih je treba pospešiti spora- 
zumno in skupno odločanje uporabnikov z delavci v orga- 
nizacijah združenega della družbenih dejavnosti predvsem s 
svobodno menjavo dela. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju vseh druž- 
benih dejavnosti so že konstituirane tako v republiki kot 
v občinah. Pri nadaljnjem organiziranju samoupravnih inte- 
resnih skupnosti je treba predvsem spodbujati že začete 
procese oblikovanja posebnih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki znotr&j posamezne družbene dejavnosti združuje- 
jo izvajalce in njihove neposredne uporabnike; tako bi lah- 
ko že v temeljnih skupnostih reševali in usklajevali neka- 
tere skupne interese izvajalcev in uporabnikov, v zvezi teh 
skupnosti pa odločaili o tistih vprašanjih, ki imajo širši 
družbeni pomen. Z organiziranjem enot samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in z organiziranjem temeljnih skupnosti v 
okviru občinskih samoupravnih interesnih skupnosti je tre- 
ba zagotoviti čimbolj neposredno zagotavljanje interesov in 
skupnih potreb v skladu s skupno ugotovljenimi možnost- 
mi in prednostnimi nalogami. 

Analiza dosedanjega delovanji delegacij za skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti kaže, da le-te v praksi še 
niso zaživele v zadostni meri in da so manj aktivne kot de- 
legacije za zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Le 
počasi se uresničujejo sklepi Republiške konferece Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstvi Slovenije o razvoju samo- 
upravnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih na 
področju družbenih dejavnosti. Spremeniti je treba sestavo 
deleglacij uporabnikov, tako da bo resnično lahko preko 
njih prišel do izraza dejanski interes uporabnikov. Številne 
slabosti v delovanju skupščin samoupravnih interesnih skup- 
nosti so tudi posledica dejstva, da se delegacije za samo- 
upravne interesne skupnosti še niso uveljavile kot organ- 
ski del samoupravljanja v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in krajevnih skupnostih, še vedno se v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ne oblikujejo po- 
sebne delegacije za skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti, temveč so v glavnem povsod za vse samoupravne in- 
teresne skupnosti izvoljene splošne delegacije. Dalje, še ved- 
no se namreč stališčta oblikujejo pretežno ali izključno le 
na konferencah delegacij za Skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in ne v delegacijah. Načelne in praktične 
potrebe narekujejo, da z ustrezno organizacijo delegatskega 
sistema omogočimo, dla se posebni interesi delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in občanov v krajev- 
nih skupnostih za posamezne družbene dejavnosti tudi in- 
stitucionalno izrazijo kot poseben interes, in sicer povsod 
tam, kjer imamo objektivne pogoje za to. Poleg tega je 
treba stremeti za tem, da bi bila vsaka krajevna skupnost 
neposredno zastopana v zboru uporabnikov v skupščinah te- 
meljnih samoupravnih interesnih skupnosti v občinah. 

V nekaterih s&moupraivnih interesnih skupnostih usmer- 

jajo njihovo delo še vedno njihove strokovne služlbe ali ce- 
lo odločajo v njihovem imenu. To pomeni v osnovi proti- 
ustavno prevzemanje pitoic, pooblastil in odgovornosti or- 
ganov samoupravnih interesnih skupnosti, za katere oprav- 
ljajo te službe dela. Da bi se strokovne službe uveljavile 
v svoji, z ustavo določeni vlogi, moramo konkretno norma- 
tivno opredeliti njihova pooblastila, predvsem v samouprav- 
nih splosnih aktih, ter stalno preverjati njihov dejanaki po- 
ložaj in vlogo v dejavnosti samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Zagotoviti pa je tudi treba vzpostavljanje takega po- 
ložaja strokovnim službam, ki jim bo omogočal, da nepo- 
sredno na podlagi svobodne menjave dela pridobivajo do- 
hodek oziroma sredstva za osebne dohodke in za skupno 
porabo v skladu z načelom delitve po delu. 

Krajevna skupnost 
Krajevna skupnost se v povezavi s temeljnimi organi- 

zacijami združenega dela in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi vse bolj uveljavlja kot mesto samoupravnega odlo- 
čanja delovnih ljudi in občanov o vseh tistih skupnih vprta- 
šanjih in interesih, katerih narava omogoča in zahtevi, da 
se rešujejo z neposrednim sodelovanjem delovnih ljudi in 
občanov v kraju, v katerem živijo. Zato se krajevna skup- 
nost vedno bolj uveljavlja kot temeljni družbenoekonomski 
odnos samoupravne družbe. V razvoju samoupravljanja in 
dejanskega odločanja delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti in pri njenem uveljavljanju kot družbenoekonom- 
skega odnosa se kaže tudi stopnja, do katere je razvito 
samoupravljanje v temeljnih organizacijah združenega dela, 
v delovnih organizacijah in v občinah. 

Skupščina SR Slovenije in Republiška konferenca de- 
lovnega ljudstva Slovenije sta ocenili preobraabene procese 
v krajevnih skupnostih ter tudi usmerili nadaljnjo politič- 
no akcijo. 

Očiten je napredek na področju planiranja v krajevni 
skupnosti. V lanskem letu so skoraj vse krajevne skupno- 
sti že sprejele svoje srednjeročne in letne plane razvoja. 
Nadaljnje izpopolnjevanje njihovega družbenega planiranja 
mora zagotoviti, da bo plianiranje v krajevni skupnosti po- 
tekalo sočasno s planiranjem drugih nosilcev in zlasti s 
planiranjem v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
katerih delavci ustvarjajo dohodek, ne glede n& občinske 
meje oziroma kraje, v katerih žive sami ali v katerih žive 
njihove družine. Tega pa sedaj v praksi še nismo dosegli. 
Tudi tam, kjer so osnutke planov krajevnih skupnosti ob- 
ravnavale temeljne organizacije združenega dela, je bilo po- 
gosto to opravljeno le formalno, na podlagi razprav na se- 
jah delavskih svetov oziroma na zborih delavcev in brez 
ustreznega usklajevanja temeljev njihovih planov in spora- 
zumevanja o prednostnih nalogah. 

Materialna podlaga delovanja in razvoja krajevne skup 
nosti je še vedno precej odvisna od občinskega proraču 
na^ in ima še vedno v veliki meri administrativno-proračun 
ski značaj, premalo pa temelji na združevanju sredstev te 
meljnih organizacij združenega dela, da bi se uresničeval 
skupno sprejeti programi v krajevni skupnosti. Prav tako 
ruso dovolj razvite 4ruge oblike neposrednega sodelovanja 
m združevanja sredss«** »ned krajevnimi skupnostmi in te- 
meljnimi organizacijami «druženegia dela na področjih kot 
so npr racionalno izkoriščanje zemljišč, varstvo človekove- 
ga okolja,^ otroško varstvo, socialno skrbstvo, zaposlovanje 
ipd. Preseči je treba sedanjo prakso, da delavci temeljnih 
organizacij združenega dela, ki obvezno prispevajo delsred- 
s v za krajevne skupnosti, nimajo nobene možnosti soodlo- 
čanja o njihovi -porabi. Oceniti je treba, koliko je vklju- 
čevanje delegatov m delegacij delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela v samoupravne organe krajevne 
sKupnosti dejansko prispevalo k takemu medsebojnemu so- 
delovanju, kako se oblikujejo stališča za delo teh delega- 
tov in kakšna je njihova odgovornost. 

Pri dosledne«'« uresničevanju take vloge krajevne skup- 
nosti je treba zagotoviti, da se podružbljajo tiste funkci- 
je družine na področju »ospodinjstva in skrbi za otroke, ki 
najbolj obremenjujejo zaposlene starš", zlasti. ženske, in ne- 
ugodno vplivajo na družbeno produktivnost dela, se pa gle- 
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de na svojo naravo najuspešneje rešujejo v krajevni skup- 
nosti. 

Poleg tega so še vedno odprta vprašanja velikosti in 
samoupravnega organiziranja krajevnih skupnosti. Za usta, 
novitev krajevne skupnosti mora biti odločilno, da krajev- 
na skupnost predstavlja naravno zaokroženo življenjsko skup- 
nost delovnih ljudi in občanov, v kateri bodo resnično lah- 
ko neposredno in učinkovito zadovoljevali osnovne skupne 
interese in pogoje za življenje in razvoj kraju, v katerem 
živijo. Toda obstoji še vedno veliko krajevnih skupnosti, ki 
pokrivajo območja bivših občin, še vedno imamo 2/3 mest 
nih krajevnih skupnosti z nad 6.000 prebivalci. Oblikovanje 
uličnih svetov, svetov sosesk, vaških svetov in podobno, lah- 
ko le delno rešuje iz tega izvirajoče probleme, ne more 
pa jih v celoti odpraviti. 

Pospešiti je treba ustanavljanje skupnosti krajevnih 
skupnosti, da bi na podlagi skupnih interesov reševale vpra- 
šanja, ki presegajo okvir posamezne krajevne skupnosti. Me- 
je občine ne bi smele biti ovira za oblikovanje teh skup- 
nosti. Nesprejemljivi' pa so pojavi, ko se krajevne skupno- 
sti povezujejo v skupnost krajevnih skupnosti za območje 
občine ^a,to, da bi združevale sredstva, ki se dejansko ste- 
kajo v enoten občinski sklad in se o njih na tak način 
centralizirano tudi odloča in z njimi razpolaga. 

Za učinkovito uresničevanje navedenih nlalog krajevnih 
skupnosti je nujno prilagoditi in usposobiti vse družbene 
dejavnike, zlasti družbenopolitične organizacije v temeljnih 
organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. Or- 
ganizirati je treba in zagotoviti ustavni položaj in z zako- 
nom o združenem delu določeno funkcijo, ki jo imajo hiš- 
ni sveti, sveti potrošnikov, vaški sveti, družbene organiza- 
cije in društva ter druge oblike neposrednega vključevanja 
delovnih ljudi in občanov v krajevne skupnosti v ure'anje 
oziroma reševanje skupnih vpraSanj ter zadovoljevanje skup- 
nih interesov. 

Državna uprava 
Po sprejetju republiške ustave je prišlo tudi na področ- 

ju državne uprave do prilagajanja njene organizacije spre- 
membam v združenem delu in družbi kot celoti. To zago- 
tavlja, da se bodo tudi v njenem delovanju hitreje uveljiiv- 
Ijali novi odnosi in njena vloga v našem družbenem siste- 
mu. To velja tudi za delovanje in vlogo izvršnih svetov. Na 
ta način bodo namreč prerasli iz organov, ki morajo se- 
daj pretežni del svojega dela posvečati materialnim in dru- 
gim vprašanjem gospodarskega razvoja, v politično-izvršilna 
telesa delegatskih skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ki 
so odgovorna za stanje na vseh področjih družbenega dela 
in življenja, za izvajanje politike in izvrševanje predpisov 
in drugih splošnih aktov skupščin ter za usmerjanje in uskla- 
jevanje dela upravnih organov. Na republiški ravni je te 
procese spodbudilo to, da so bili sprejeti republiški zako- 
ni o izvršnem svetu, o republiških upriavnih organih in o 
republiških svetih. ' 

Dosedanje izvajanje sprejetih usmeritev je v osnovi po- 
trdilo njihovo pravilnost, čeprav smo v splošnem šele na 
začetku njihovega uveljavljanja. 

Usmeritev, da uvajajo organizacijske oblike in metode 
povezovanja republiške državne uprave s sanKmpravnimi or- 
ganizacijami, z družbenopolitičnimi organizacijami, ki ima- 
jo po ustavi posebno odgovornost za družbeni razvoj, ter 
z znanstveniki in s strokovnjaki, torej usmeritev k odpira- 
nju uprave, je v nekaterih vidikih predvsem glede usklaje- 
vanja in sprejemanja skupnih stališč že v precejšnji meri 
uresničena. Republiški komiteji so kot novo vpeljana obli- 
ka kolegijskih upravnih organov omogočili samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim ter združenjem, družbenopolitič- 
nim organizacijam in strokovnjakom, da se vključijo v raz- 
lične dejavnosti teh organov, dla vplivajo na njihovo delo 
in da se bolje seznanjajo z njihovo politiko. V tem okvi- 
ru so tudi bili doseženi začetni uspehi pri usklajevanju de- 
la teh upravnih organov s strokovnimi službami ustreznih 
šimoupravnih interesnih skupnosti. Vendar je še vrsta po- 
javov, ki opozarjajo na pomanjkljivosti pri tem sodelova- 
nju. Predvsem še ni opredeljena oziroma uresničena odgo- 

vornost za izvajanje skupno sprejetih stališč in tudi ni iz- 
peljano, da bi spremljali uveljavljanje teh stališč v praksi. 

Podobne oblike sodelovanja je treba razviti tudi pri up- 
ravnih organih, ki niso organizirani kot komiteji. Pri njih 
je treba oblikovati družbene svete kot strokonvoposvetoval- 
na telesa teh orgianov. Takšne rešitve ne narekujejo le do- 
sedanje izkušnje v republiki, temveč izhaja tak predlog tu- 
di iz skupnih izkušenj in dogovorov v Jugoslaviji pri ob- 
likovanju temeljev sistema državne uprave, ki bodo ureje. 
ni z novim zveznim zakonom. 

K odpiranju državne uprave so pripomogli tudi repub- 
liški sveti, pri čemer so se republiški organi državne up- 
rave največ obrtačali na Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve ter na Republiški svet za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko. Sveti .so usklajevali stališča o raz- 
ličnih pomembnih vprašanjih razvoja družbenih odnosov in 
materialnega razvojia v republiki, oblikovana pa so tudi mne- 
nja za sodelovanje v zveznih svetih. V svetih sodelujoči de- 
legati organov in organizacij pa največkrat le kot posamez- 
niki izražajo stališča do obravnavanih vprašanj, saj le red- 
kdo predhodno razpravljajo o teh vprašanjih organi in or. 
ganizacije, v katerih ti delegati delajo, čeprav bi bilo to 
vsaj v večini primerov nujno, še bolj kot doslej je treba 
zagotoviti, da se v svetih usklajujejo stališča, ki jih pred- 
hodno sprejemajo orgiani in organizacije, ki delegirajo svo- 
je delegate v svete. 

Razvilo se je tudi sodelovanje organov državne uprave 
z družbenopolitičnimi ter samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, da skupno, enakopravno urejajo različne druž- 
bene probleme z družbenimi dogovori in s samoupravnimi 
spcriazumi. Sklenjeni so bili številni družbeni dogovori, kar 
je na mnogih področjih zmanjšalo potrebo, da bi se ta 
vprašanja urejala z ukrepi državne oblasti. Vendar velja 
za nekatere družbene dogovore zlasti na področju skupne 
in splošne porabe, da posegajo v. področje odgovornosti de- 
legatskih skupščin, mnoge pa spremljajo težave in pomanj- 
kljivosti pri njihovem izvajanju oziroma izpolnjevanju njiho- 
vih določb. Prav tako se pogosto dogaja, da imajo uprav- 
ni organi glavno odgovornost zla njihovo pripravo in vse- 
binsko zasnovo, čeprav to prav gotovo ni vedno v korist 
vsestranskemu značaju analize in predlaganih rešitev. 

Upravni organi se bodo morali še bolj usposobiti za 
sodelovanje z različnimi družbenimi dejavniki. Sem sodi tu- 
di širše sodelovanje z znanstvenimi institucijami, saj se je 
do sedaj sodelovanje razvijalo pretežno s posameznimi ra- 
ziskovalci in strokovnjaki. Zahtevne naloge n'a tem področ- 
ju so povezane tudi z uresničevanjem planov, ki jih nala- 
ga nov zvezni zakon o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in družbenem planu Jugoslavije. 

Povečanje števila republiških upravnih organov s tem, 
da so se nekateri upravni organi ločili oziroma so bili ob- 
likovani upravni organi za nova področja (varstvo okolja 
idr.), je prispevalo k jasnejši opredelitvi odgovornosti vod- 
stvenega kadra v upravnih organih, obenem pa tudi k več- 
ji kolektivni odgovornosti teh organov za stanje na njiho- 
vem področju. Takšna orgtaizacijska razčlenitev teh orga- 
nov naj bi ostala tudi v prihodnjem obdobju, pri čemer bo 
treba glede na nove odgovornosti republik oblikovati nov 
republiški upravni organ za mednarodne ekonomske odno-. 
se ter ustrezneje opredeliti v sistemu republiških upravnih 
organov in organizacij tako sistem informacij kot sistem 
urejanji in gospodarjenja s prostorom. 

Pri nadaljnjem delu je treba še bolj kot doslej krepiti 
te organe kot politično odgovorne dejavnike, saj so izvršilno 
upravne funkcije izrazito političnega značaja ter se v vse 
njihovo delovanje vključuje tudi politični vidik. 

Pri uresničevanju sprejetih usmeritev in pri dograjevar 
nju sistema državne uprave je treba nadaljevati s sprememba- 
mi, ki pomenijo prilagajanje teh organov uveljavljanju in raz- 
vijanju delegatskega skupščinskega sistema. \ 

Pr; uresničevanju teh usmeritev je treba reševati tudi 
kadrovske probleme in materialne pogoje dela upravnih orga- 
nov. Zagotoviti je treba, da se bodo vsi problemi splošne po- 
rabe ter dela in razvoja upravnih organov reševali kot se- 
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stavni del oblikovanja in delitve dohodka ter kot pravica in 
odgovornost delavcev v združenem delu ter drugih delovnih 
ljudi, da se učinkovito rešujejo vprašanja, ki pomenijo splošen 
pogoj tako njihovega dela in življenja kot tudi razvoja celotne 
družbe. S samoupravnim položajem delavcev v delovnih skup. 
nostih upravnih organov ter z razvijanjem svobodne menja- 
ve dela, na podlagi katere naj pridobivajo dohodek, se bo tudi 
pospeševala integracija delavcev v upravnih organih v združe- 
no delo. Potrebno bo razširiti tudi sodelovanje med republi- 
škimi in občinskimi organi državne uprave, še posebej pri 
skupnem oblikovanju predlogov za nove rešitve. 

K urejanju vprašanj ,na tem področju bo razen bodoče- 
ga zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave pri- 
speval tudi republiški za-kon o državni upravi, ki bo postavil 
temeljna načela tudi za organizacijo občinskih upravnih or- 
ganov. Na podlagi dosedanjih izkušenj iz dela zveznih in 
republiških svetov bo treba pripraviti predlog, da se spo- 
polnijo zakonske rešitve o vlogi družbenih svetov, pri čemer 
bodo opredeljena tudi načela za delovanje takšnih svetov v 
občinah. 
Samoupravna delavska kontrola 

V našem sistemu je funkcija samoupravne delavske kon- 
trole opredeljena kot pravica in dolžnost delavcev, da z njo 

varujejo in uresničujejo samoupravne pravice. Kljub tej 
pomembni vlogi samoupravne delavske kontrole pa ugotav- 
ljamo, da njeno delovanje doslej še ni pokazalo pričakovanih 
rezultatov. Organi, ki jo izvajajo, ne izpolnjujejo svojih na- 
log predvsem zato, ker ni potrebne kontinuiranosti in širine 
delovanja, ker ni jasnih in doslednih zaključkov njihovih 
akcij, pa tudi zato, ker ni zadostne delovne povezanosti z 
organi upravljanja, družbenimi pravobranilci samoupravlja- 
nja in s sodišči združenega dela. Brez dvoma pa je eden glav. 
nih vzrokov za tako stanje v tem, da delovanju samouprav- 
ne delavske kontrole niso dajale dovolj organizirane, odločne 
in sistematične podpore organizacije Zveze komunistov in 
Zveze sindikatov ter samoupravni organi organizacij združe- 
nega dela. Nejasnosti v zvezi z vlogo, položajem in področ- 
jem delovanja organov samoupravne delavske kontrole in 
tudi nekatere druge dileme, ki so zavirale njihovo delo, je 
odpravil zakon o združenem delu. Na njegovi podlagi je 
treba, ob pomoči družbenopolitičnih organizacij, tudi ustrez- 
no samoupravno normativno opredeliti funkcije in organizira- 
nost samoupravne delavske kontrole in jo uveljaviti na vseh 
stopnjah in v vseh oblikah združevanja dela in sredstev ter 
samoupravnega odločanja kot bistveni sestavni del samo- 
upravljanja. 

URESNIČEVANJE IN VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC TER USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 

Uresničevanje človekovih pravic 

Od sprejetja nove ustave se vse bolj uveljavljajo poseb- 
ne prvine naše socialistične samoupravne demokracije pri 
uresničevanju človekovih pravic in pri ustvarjanju materialnih 
in drugih možnosti za njihovo uresničevanje in varstvo. Nji- 
hov temelj je neodtujljiva človekova pravica do samouprav- 
ljanja. To daje realno družbenoekonomsko in politično osno- 
vo njegovi svobodi in neodtujljivosti njegovih samoupravnih 
ln drugih pravic ter svoboščin, bodisi tistih, ki so pridobitev 
meščanskih revolucij, bodisi tistih, ki so pridobitev boja 
delavskega razreda in naše revolucije. O teh svojih pravicah 
in o svojem položaju sploh odloča delovni človek neposredno 
v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skup- 
nostih in v samoupravnih interesnih skupnostih ter v družbe- 
nopolitičnih skupnostih. 

Zakon o združenem delu ter drugi iz ustave izvirajoči 
zakoni, predpisi in samoupravni splošni, akti čedalje bolj 
dosledno uveljavljajo tak položaj človeka pri nas. V števil- 
nih primerih izkazana solidarnost ter humanizacija človeka in 
okolja, v katerem živi, v praksi potrjujeta pridobitve našega 
sistema in dokazujeta, da so v tem sistemu samoupravne in 
druge pravice ter svoboščine ljudi njegova neločljiva setavina 
in izraz ter da je uresničevanje pravic predvsem rezultat 
lastnega delovanja in odločitev ljudi. Tako postaja tudi ved- 
no bolj očitno, da sta uresničevanje pravic in stopnja izpol- 
njevanja dolžnosti in odgovornosti ljudi neposredno poveza- 
na in soodvisna. 

Pomemben napredek smo dosegli predvsem pri institu- 
cionalnem izpopolnjevanju teh prvin našega družbenega siste- 
ma, manj pa smo napredovali pri doslednem uveljavljanju 
tega sistema v praksi. Naša nadaljnja prizadevanja morajo 
biti zato usmerjena tako, da praktično uveljavimo sistem, 
predvsem da odstranjujemo vse ovire, ka preprečujejo dosled. 
no uveljavljanje takega človekovega položaja v družbi. Kažejo 
se kot samovolja, prisiljevanje, birokratske, tehnokratske in 
druge monopolne težnje, kot težnje privatnega ali skupin- 
skega prisvajanja družbene lastnine, kot ostanki mezdnih 
razmerij, pogosto pa tudi kot bistvene pomanjkljivosti pri 
delu organov in organizacij, ki odločajo o pravicah delov- 
nih ljudi, o njihovih potrebah in interesih. Zato si moramo 
prizadevati, da poleg premagovanja odporov, izvirajočih iz 
starih preživelih in podedovanih odnosov ali iz konkretnih, 
uveljavljanju ustavnega položaja delovnega človeka nasprot- 
nih interesov, nenehno izboljšujemo kakovost dela, učinko- 
vitost in odgovornost pri delu vseh organov in organizacij, 
ki odločajo o pravicah, interesih oziroma o zadovoljevanju 

potreb ljudi. Organizacijo dela teh organov in organizacij je 
treba prilagoditi potrebam ljudi, izboljšati odnos do njih ter 
izostriti posluh in odzivnost na človekove vsakodnevne živ- 
jenjske potrebe in interese. To pa terja precejšnje in dolgo- 
ročnejše družbene napore. 

Da se v praksi še krnijo pravice ljudi in da še ni pre- 
magan birokratski odnos pri odločanju o njihovih pravicah 
in interesih, kažejo številne vloge in predlogi, ki jih ljudje 
pošiljajo organom družbenopolitičnih skupnosti in odgovor- 
nim posameznikom. Ugotavljamo namreč, da je mnogo teh 
vlog in pritožb vsebinsko utemeljenih. Zato moramo pozor- 
neje spremljati delo organov, ki te vloge obravnavajo in pri- 
pravljajo rešitve zanje. Po sprejetju nove ustave se je sode- 
lovanje med temi organi izboljšalo in se je tudi okrepil nji- 
hov družbeni položaj. V prihodnje bo treba njihovo delo in 
tudi organiziranost še utrditi in sprejeti v ta namen potreb- 
ne splošne akte. Tudi to naj v celoti zagotovi vsebinsko ust- 
rezno uresničevanje ustavne pravice delovnih ljudi in obča- 
nov, da se z vlogami in predlogi obračajo na organe družbe- 
nopolitičnih skupnosti in na druge organe in organizacije in 
da dobe ustrezen odgovor. Prav tako pa je treba tudi zagoto. 
viti, da organi za vloge in predloge s svojo dejavnostjo in 
analitično usposobljenostjo pripomorejo, da bodo čimbolj 
učinkovito in odgovorno delali tisti organi in organizacije, 
katerih temeljna družbena naloga je varstvo pravic in inte- 
resov delovnih ljudi in občanov. 

Uresničevanje ustavnega položaja italijanske in madžar- 
ske narodnosti in njunih pripadnikov kot tudi pravic pripad- 
nikov etničnih skupin je zelo pomembna naloga celotne 
družbene skupnosti. Poleg zagotovljene enakopravnosti vseh 
ljudi ne glede na narodnostne in druge etnične razlike zago- 
tavlja ustava tudi posebne pravice in posebno varstvo obeh 
narodnosti, da lahko ohranjata in razvijata svoje narodnost- 
ne značilnosti. Po uveljavitvi nove ustave smo dosegli bistven 
napredek pri uresničevanju posebnih pravic narodnosti, pri- 
padniki narodnosti se povsem enakopravno in povsod vklju- 
čujejo v vse oblike samoupravnega in delegatskega odloča- 
nja. Predvsem dvojezična slovensko-madžarska vzgojnoizobra- 
ževalna dejavnost v Prekmurju, pa tudi vzgojnoizobraževalna 
dejavnost v italijanskem jeziku dosegata pomembne rezultate. 
Bogati se kulturno življenje narodnosti. Napredek je dosežen 
tudi pri uveljavljanju enakopravnosti obeh jezikov na na- 
rodnostno mešanih območjih. Prav zaradi teh dosežkov si 
moramo prizadevati, da pomanjkljivosti pri uresničevanju 
posebnih pravic narodnosti dosledno in odločno odstranju- 
jemo. Še posebej pa si moramo prizadevati, da se že delujoče 
samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo pri- 
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padnikov obeh narodnosti razvijajo in potrjujejo kot dejav- 
nik samoupravnega soodločanja narodnosti o lastnih etnič- 
nih interesih in s tem tudi kot pomemben in soodgovoren 
dejavnik lastnega razvoja. 

Naša dejavnost je bila in mora biti tudi v prihodnje 
usmerjena tako, da bo z aktivnostjo delovnih ljudi in obča- 
nov, predvsem v socialistični zvezi delovnega ljudstva, z de- 
mokratičnim soočanjem njihovih pogledov in potreb zago- 
tovljeno popolno spoštovanje svobode veroizpovedi in oprav- 
ljanja verskih zadev in obredov ter obenem preprečeno ka- 
kršnokoli zlorabljanje vere v politične namene. Ta načela 
dosledno uveljavlja novi zakon o pravnem položaju verskih 
skupnosti v SR Sloveniji, ki s tem potrjuje našo stalno druž- 
benopolitično usmeritev ter razširja možnosti, da redno raz- 
vijamo odnose z verskimi skupnostmi preko koordinacijskih 
odborov v Socialistični zvezi delovnega ljudstva ter preko 
komisije SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi ozi- 
roma preko verskih komisij skupščin drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Z okrepljeno dejavnostjo teh organov ter 
drugih družbenih dejavnikov pri razvijanju takih odnosov 
z verskimi skupnostmi, zlasti v krajevnih skupnostih in ob- 
činah, moramo tudi preprečevati, oziroma odpravljati od- 
stopanja od te naše načelne družbenopolitične usmeritve, pa 
čeprav gre le za posamezne primere zlorabljanja vere za 
politično delovanje oziroma le za posamezne kršitve katerih- 
koli z ustavo zagotovljenih svoboščin in pravic pripadnikov 
verskih skupnosti. 

Delovni ljudje in občani imajo v našem družbenem si- 
stemu vse možnosti, da s prostorskim planiranjem in obvla- 
dovanjem urbanizacije, s samoupravnim povezovanjem in de- 
lovanjem ter z neposredno dejavnostjo uresničujejo tudi svo- 
jo ustavno pravico in dolžnost, da ohranjajo in razvijajo vse 
prvine zdravega življenjskega okolja. Interes za zdrav raz- 
voj okolja postaja eden izmed osrednjih interesov delovnih 
ljudi in vse bolj pravladuje nad ozkimi podjetniškimi interesi 
in tehnokratskimi gledanji. Delovni ljudje so na podlagi vi- 
soke stopnje solidarnosti omogočili, da smo začeli sanirati 
nekatere najbolj kritične vire onesnaževanja okolja in da bo- 
mo lahko preprečila nastajanje novih onesnaževanj. Precej- 
šnja vlaganja na tem področju ponekod že dajejo prve rezul- 
tate. Sprejeli smo več zakonov, ki urejajo odnose in odgo- 
vornosti na tem področju, in omogočajo vsem dejavnikom 
ustrezno varstvo okolja, o nekaterih teh zakonov (npr. o rav- 
nanju z odpadnimi snovmi) še teče razprava. Pripravljajo pa 
se tud: novi izvršilni predpisi. 

Naša nadaljnja prizadevanja na tem področju morajo težiti 
predvsem v naslednjih smereh: zagotoviti moramo čimboljše 
pogoje za ohranjanje in razvijanje vseh prvin zdravega živ- 
ljenjskega okolja, predvsem zdrave vire pitne vode, hrane 
in čist zrak; varstvo okolja moramo uveljaviti kot popolno 
in nedeljeno odgovornost in nalogo vsakega dejavnika v 
okolju, tako pristojnih in odgovornih organov kot delavcev 
v organizacijah združenega dela in občanov v krajevnih 
skupnostih ter delegatov v samoupravnih interesnih skupno- 
stih in v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti; celotna 
družbena dejavnost na tem področju mora biti celovita, 
usklajena in učinkovitejša kot doslej. V ta namen moramo 
uskladiti delovanje vseh upravnih, strokovnih in drugih orga- 
nov in organizacij pri varstvu okolja. Raziskovalno dejavnost 
je treba bolj kot doslej vključiti v urejanje prostora in v ob- 
likovanje okolja. Učinkoviteje kot doslej moramo v okviru 
družbene samozaščite, pa tudi z ukrepi ter dejavnostjo držav, 
nih organov nadzorovati in preprečevati pojave onesnaževa- 
nja okolja, okrepiti moramo inšpekcijsko dejavnost oziro- 
ma jo takoj zasnovati, kjer ne deluje, ter zdravo okolje, v 
katerem so nepogrešljivi vini našega obstoja, tudi z ustrez- 
nimi kazenskimi in upravno-kazenskimi sankcijami zavarovati. 

Zaradi uresničevanja dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in ciljev, ki jih je 
z družbenim planom razglasila Skupščina SR Slovenije, pa 
je treba čimprej sprejeti ustrezne samoupravne splošne akte. 

Tako bi se bilo treba neutegoma dogovoriti o tem, kako 
preprečevati onesnaževanje Save in njenih pritokov, še pose- 
bej Sore, Ljubljanice, Savinje, Krke ter dudi Meže. V SR Slo. 

veniji moramo okrepiti prizadevanja in se zavzemati preko 
organov federacije, da se čimbolj zmanjša onesnaženost med. 
narodnih vodnih tokov Mure in Drave. Zastrupljenost voda se 
namreč že kaže v tem, da se slabšajo izviri pitne vode in se 
večajc težave pri oskrbi industrije z vodo. Ugotovljena višja 
stopnja onesnaženosti morja na območju Izole in Pirana 
terja nadaljnje napore, da se v povezavi z ukrepi za varstvo 
okolja v celotnem Tržaškem zalivu, na Krasu in v Istri 
zmanjšuje onesnaženost morja in morske obale. Potrebno 
je pospešiti ustanavljanje skupnosti za varstvo zraka v tistih 
industrijskih in mestnih središčih, kjer bi te morale največ 
storiti za dogovore in ukrepe, da bi se zmanjšala onesnaženost 
ozračja. 

Varstvo ustavnosti in zakonitosti 
Pri družbenih prizadevanjih za varstvo ustavnosti in za, 

konitosti ima Ustavno sodišče SR Slovenije kot nosilec var- 
stva ustavnosti in kot organ, ki zagotavlja zakonitost v skladu 
z ustavo, zelo odgovorno nalogo. S svojimi odločitvami je 
pomembno prispevalo k uresničevanju nove ustave, zlasti pri 
uveljavljanju samoupravnega položaja delovnega človeka v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in pri 
uveljavljanju načela delitve po delu. S tem je spodbujalo 
prizadete delovne ljudi in občane, da kot pobudniki postop- 
kov pred tem sodiščem prispevajo k vzpostavljanju ustavnosti 
in zakonitosti. V bodoče moramo zagotoviti, da se bodo bolj 
vključevali tudi drugi iniciatorji postopka za varstvo ustav- 
nosti in zakonistosti, ter s tem dati Ustavnemu sodišču mož- 
nost za še širšo dejavnost pri celovitem varstvu ustavnosti 
in zakonitosti, ki zajema tudi dograjevanje in izpopolnjevanje 
celotnega pravnega sistema na ustavnih temeljih. 

V našem družbenem sistemu je izredno pomembno var- 
stvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, 
pri tem pa delo sodišč združenega dela in družbenih pravo- 
branilcev samouparvljanja. Te nove ustavne institucije se vse 
bolj uveljavljajo kot vsebinski razreševalci sporov in proti- 
slovij, ki izvirajo iz družbenoekonomskih in drugih samo- 
upravnih odnosov. Pospešiti je treba preobrazbo sodišč združe, 
nega dela v institucije, v katerih se sojenje o sporih s pod- 
ročja družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov 
opravlja kot posebna oblika samoupravnega odločanja delav- 
cev v združenem delu. Povečati je treba učinkovitost in ažur- 
nost dela teh sodišč, predvsem pa je treba z ustanavljanjem 
in delovanjem posebnih sodišč združenega dela in drugih 
samoupravnih sodišč razširiti njihovo dejavnost na vsa pod- 
ročja družbenoekonomskih odnosov. Zagotoviti moramo vsa 
možnosti, da družbeni pravobranilci samoupravljanja kot sa- 
mostojni organi družbene skupnosti okrepijo predvsem svojo 
preventivno, pa tudi potrebno intervencijsko dejavnost pri 
varstvu samoupravljanja in družbene lastnine kot izvirnih 
temeljev naše družbene ureditve. 

Ko bomo poleg že delujočih sodišč združenega dela uve- 
ljavili vse druge vrste samoupravnih sodišč, bomo naredili 
nadaljnji pomemben korak pri razvoju podružbljanja soje- 
nja. Po uveljavitvi zakona o samoupravnih sodiščih, ki se 
pripravlja in ki naj bi usmerjal delovne ljudi pri sojenju 
kot eni njihovih samoupravnih funkcij, bo treba z družbeno 
akcijo okrepiti delo samoupravnih sodišč in ga vsebinsko 
usmeriti oziroma spremeniti v posebno obliko samoupravne- 
ga odločanja. Delovanje vseh vrst samoupravnih sodišč pa 
mora zajeti reševanje čimvečjega števila samoupravnih in 
drugih sporov oziroma usklajevanje čimvečjega števila na- 
sprotujočih si interesov že v začetku spora. Tako se bodo 
samoupravna sodišča uveljavljala kot samoupravne institucije 
delovnih ljudi. 

Redna sodišča so in bodo tudi v prihodnje pomemben 
sestavni del celotnega sistema varstva ustavnosti in zako- 
nitosti. Zato si moramo prizadevati, da povečajo učinkovi- 
tost svojega dela in da hitreje rešujejo spore, za katere so 
oziroma bodo pristojna, ter za to ustvarjati možnosti, pred- 
vsem z izboljšanjem materialnih in drugih delovnih pogojev 
za opravljanje njihovega dela. Tem ciljem, stopnji in pred- 
videnemu razvoju podružbljanja sodne funkcije ter kar naj- 
bolj dostopnemu varstvu pravic in interesov delovnih ljudi 
mora biti podrejena tudi organizacija rednih sodišč kot or- 
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ganov državne oblasti. Osnova organizacije rednega sodstva 
v republiki naj bodo zato temeljna sodišča z vso prvostopno 
pristojnostjo, ki naj opravljajo sajenje preko svojih enot 
povsod tam, kjer so potrebe in možnosti. Biti morajo v vseh 
pogledih usposobljena za to, da kvalitetno, učinkovito in hit- 
ro varujejo pravice delovnih ljudi in občanov. Punkciji temelj, 
nih sodišč ter interesom varstva zakonitosti je treba prilagoditi 
funkcijo in organizacijo pritožbenih sodišč ter Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije. 

Prav sedaj tudi končujemo priprave, da bi zakonsko uredi, 
li celoten pravosodni sistem v republiki; pri tem bo nujno 
treba globlje poseči v obstoječe stanje, da bi lahko uveljavili 
ta, iz ustave izvirajoča izhodišča, o ureditvi varstva ustav- 
nosti in zakonitosti v okviru pravosodnega sistema. 

Čeprav kriminaliteta v SR Sloveniji tako kot tudi v SPR 
Jugoslaviji ne narašča in v nekaterih vrstah oziroma, oblikah 
delno oziroma relativno celo upada,, pa je po obsegu, po ne- 
katerih značilnostih svoje strukture in po posledicah pereč 
družbeni problem. Zato moramo še nadalje krepiti družbeno 
organiziranost in njeno učinkovitost pri preprečevanju pre- 
stopništva, predvsem v družbeno preventivni smeri, v vseh 
oblikah in stopnjah njene samoupravne organiziranosti, v si- 
stemu družbene samozaščite ter v vseh organih samoupravnega 
in družbenega nadzorstva. Organi odkrivanja, kazenskega 
pregona in sojenja se1 morajo neposredneje povezovati z organi 
samoupravne delavske kontrole in z drugimi organi samo- 
upravnega nadzora oziroma organi družbenega nadzorstva 
sploh. 

Nova zvezna oziroma pripravljajoča se republiška kazen- 
ska zakonodaja, ki bo v celoti uveljavljena sredi letošnjega 
leta, postavlja tudi glede kazenskopravnega varstva v ospredje 
samoupravni položaj delovnega človeka ter družbeno lastni- 
no, druge pravice in svoboščine »delovnih ljudi ter naš samo- 
upravni družbenopolitični in družbenoekonomski sistem, v 

katerem ljudje te pravice in svoboščine uresničujejo. Nujno 
je, da tem smotrom nove kazenske zakonodaje sledi tudi kaz- 
novalna politika sodišč. Ureditev in izvajanje sistema izvrše- 
vanja kazenskih sankcij mora kar najbolj prispevati k temu, 
da obsojence med prestajanjem kazni s prevzgojnimi meto- 
dami, ki ustrezajo humani vsebini našega družbenega sistema, 
usposobimo za normalno življenje in delo ter jim po ustrez- 
nih družbenih organih ter ob nujni družbeni podpori omo- 
gočimo, da se takoj po prestani kazni popolnoma vključijo 
v življenje in delo. 

Predsedstvo SR Slovenije izvaja svojo ustavno pravico 
pomiloščanja obsojencev kot ukrep, ki lahko predstavlja le 
izjemno spremembo kazni, v primerili, ki izvirajo iz poseb- 
nih socialnih okoliščin oziroma iz osebnosti storilca kazni- 
vega dejanja. Pomilostitev zato niti po svoji zasnovi, niti za- 
radi majhnega števila pomiloščencev, ki je posledica te zas- 
nove, ne more biti instrument korekcije kaznovalne politike 
sodišč. Sodišča morajo v neposrednih in pogostih stikih s 
skupščinami družbenopolitičnih skupnosti preverjati, ali sploš. 
na kaznovalna, politika družbeno ustreza ter jo na podlagi 
smernic skupščin po potrebi tudi ustrezno spreminjati. Za- 
radi načel in smotrov, ki jih mora dosegati sistem izvrše- 
vanja kazenskih sankcij; Predsedstvo SR Slovenije načeloma 
ne pomilošča storilcev družbeno posebej nevarnih kaznivih 
dejanj, na primer storilcev kaznivih dejanj, ki predstavljajo 
gospodarski kriminal, in vinjenih povzročiteljev prometnih 
nesreč. 

Nova zakonska ureditev, ki, bo pretežni del pristojnosti 
za dajanje pomilostitev storilcem kaznivih dejanj, obsojenih 
v republiki, prenesla na Predsedstvo SR Slovenije, izpeljuje 
načelo o pristojnosti in odgovornosti organov v republiki za 
širše področje kazenske politike, hkrati pa nalaga zahtevnejše 
in odgovornejše dolžnosti tudi vsem tistim organom, ki so- 
delujejo v postopku pred odločitvijo o pomilostitvi. 

II. GOSPODARSKI IN SOCIALNI RAZVOJ 

RAZVOJ MATERIALNIH IN PROIZVAJALNIH SIL IN PROBLEMI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

Splošne značilnosti razvoja 
Splošna značilnost razvoja za preteklo srednjeročno ob- 

dobje, za katerega drugo polovico so bili zlasti pomembni 
globoki pretresi v mednarodnih ekonomskih odnosih, je ne- 
koliko nižja, toda še vedno dinamičnla rast materialne proiz- 
vodnje in storitev. Družbeni proizvod je rasel povprečno 
po 6,5 odstotka na leto, tako da se je v petih letih po- 
večal za 37 odstotkov in v tem industrijska proizvodnja za 
50 odstotkov. Za leti 1975 in 1976 je značilno, da se v njih 
močneje kažejo tendence, problemi in protislovja iz pretek- 
lih let. To je vplivalo, da se je močneje zmanjšala dina- 
mika gospodarske aktivnosti v teh dveh letih; stopnja, ka- 
ko je slovensko gospodarstvo vključeno v mednarodno me- 
njavo, in proporci med uvozno in izvozno komponento so 
se poslabšali, tako da je delež pokrivanja uvoza z izvo- 
zom v letih 1974—1975 padel pod 60 odstotkov. 

V drugi polovici leta 1976 so se začeli spreminjati ne- 
kateri dolgoročni negativni trendi. Tako je prišlo do oživ- 
ljanja dinamike rasti, s katero stopamo v drugo leto sred- 
njeročnega planskega obdobja. Bistveno se je tudi izboljšalo 
ravnovesje v ekonomskih odnosih s tujino, saj izvoz po- 
kriva že skoraj tri četrtine (72 odstotkov) vrednosti uvo- 
ženega blaga. Po nekajletni visoki rasti cen se je v tem 
letu ta zniatno umirila ter je približno enaka, kot je bila 
povprečna rast v razvitih evropskih državah. V tem obdob- 
ju so bili doseženi potnembni premiki pri zmanjševanju 
razlik v družbenem razvoju posameznih območij Slovenije. 
Pospešeno razvijanje kapacitet je omogočilo, da je bila 
rast družbenega proizvodia in zaposlovanja na gospodar,sko 
manj razvitih območjih hitrejša od povprečja v Sloveniji. 

Ob upoštevanju težjih pogojev gospodarjenja tako na 
notranjem kot na zunanjem tržišču lahko ocenimo, da je 

bilo v celoti to obdobje gospodarskega razvoja relativno 
uspešno, posebno še, če se primerjamo z razultati v raz- 
vitih državah. 

Za razmeroma ugodne rezultata pri izboljševanju živ- 
ljenjskih in delovnih pogojev delavcev je pomembno, da 
seno dosegli visoko raven pri zaposlenosti prebivalstva. De- 
lež aktivnega prebivalstva je 48,5 odstotka, pri tem je za- 
poslenih 43 odstotkov žensk. Povečanje zaposlenosti za 24 
odstotkov je znatno preseglo naravni prirastek aktivnega 
prebivalstva, tako da smo ga lahko dosegli samo, z zapo- 
slovanjem delavcev iz drugih republik. Zlasti po letu 1973 
se je, predvsem zaradi recesije v svetu, začelo zmanjševati 
število naših delavcev, ki delajo v tujini. 

Cepriav je družbeni proizvod v preteklem petletnem ob- 
dobju naraščal, pa se pomembno zmanjšuje delež produk- 
tivnosti, tako da je znašal samo 34 odstotkov namesto pred- 
videnih 75 odstotkov. Na . ta pojav sta delno vplivala še 
vedno ekstenzivno zaposlovanje in slabša izkoriščenost pro- 
izvajalnih zmogljivosti, ki je predvsem posledica manjšega 
povpraševanja. Na slabo izkoriščenost kapacitet vpliva tudi 
njihova srukturna neusklajenost in nepovezanost ter delna 
zastiarelost, pomanjkljivo . planiranje in ne povsod dovolj 
racionalno investiranje. Toda glavni in bistveni vzroki tiče 
v dejstvu, da nam še ni uspelo močneje spodbujati interesa 
za učinkovitejše gospodarjenje. V zvezi s tem so občutni 
zastoji v graditvi sistemia notranje delitve po delu in rezul- 
tatih dela v samih temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih organizacijah in skupnostih. Visoka inflacija in 
neurejen sistem cen sta povzročala prelivanja in razvredno- 
tenje novo ustvarjene vrednosti ter s tem spodbujala tež- 
nje, da se preko premikov v cenah nadomesti nižja pro- 
duktivnost dela in tako pokrijejo visoki proizvodni in po- 
slovni stroški. 
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Ob večji zaposlenosti, zlasti glede na visok delež aktiv- 
nega prebivalstva, se je poveoal življenjski standard za 32 
odstotkov oziroma povprečno 5,7 odstotka na leto. Pred- 
vsem je hitro rastel družbeni standard, medtem ko so re- 
alni osebni dohodki na zaposlenega iz rednega delavnega 
razmerja zaostajali in to predvsem zaradi upadanj!a rasti 
produktivnosti dela, zaradi visoke rasti življenjskih . stroš- 
kov ter zaradi družbenega dogovora, da se da poudiarek 
hitrejši rasti družbenega standarda, kar je prispevalo k 
zmanjševanju socialnih razlik. Zaradi intenzivne družbenopo- 
litične Akcije se je pomembno povečal in izboljšal stano- 
vanjski standard ter obseg otroškega in zdravstvenega var- 
stva. 

V tem obdobju so se v vedno bolj zaostreni obliki ka- 
zale posledice neustrezne strukture gospodarstva in njego- 
vih enostranskih proizvodnih usmeritev v preteklosti. Pre- 
majhna je stopnja, s katero je slovensko gospodarstvo vklju- 
čeno v proizvodnjo surovin in reprodukcijskih materialov, 
pti tudi proizvodov višje stopnje predelave v drugih repu- 
blikah. Obseg vključevanja v mednarodno menjavo in pre- 
vzemanje odgovornosti za zamnjševanje deficita v plačilni 
bilanci Jugoslavije ne ustreza doseženi stopnji razvitosti 
našega gospodarstva. Zaostrujejo se problemi, ki izvirajo 
iz sprememb v notranji potrošnji ter strukturi povpraše- 
vanja, tako v proizvodni in materialni porabi kot tudi na 
področju osebne, skupne in splošne porabe. 

Ob teh začetkih novega srednjeročnega plianskega raz- 
dobja se kažejo prvi rezultati večletnih prizadevanj, da bi 
dosegli stabilnejše razmere v gospodarstvu. Dosegamo bolj- 
še rezultate v zunanjetrgovinski menjavi, z ugodnejšimi raz- 
merji v plačilni bilanci in stopnji pokrivtoja uvoza z izvo- 
zom. Gibane cen kot globalni odraz naporov za stabiliza- 
cijo gospodarstva kaže pomembno umiritev 

Strukturni problemi 
V zadnjih letih so se ob energetski krizi in gospodar- 

ski recesiji, ki je zajela pretežen del sveta, močno zaostri- 
li nekateri pereči gospodarski problemi, ki so posledica 
dosedanjega hitrega razvoja in neusklajenosti v ekonomski 
strukturi- gospodarstva. Kažejo .se zlasti v tem, da je slo- 
vensko gospodarstvo močno odvisno od uvoza energije, su- 
rovin, reprodukcijskega materiala, opreme in tehnologije ter. 
s tem povezanim deficitom v zunanjetrgovinski menjavi. 
Nekatere predelovalne industrijske kapacitete so se razvi- 
jale na osnovi nižjih uvoznih cen surovin in energetskih 
virov ter niso bile dovolj konkurenčno sposobne, da si tu- 
di z izvozom zagotovijo tržišče ter sredstva za reprodukcijo. 
Primarna in bazična proizvodnja ter gospodarska in druž- 
bena infrastruktura so zaostajale in vedno bolj ovirajo na- 
daljnji organski razvoj gospodarstva ter povzročajo deficit 
v mednarodni menjavi. 

Neskladnost med razvojem infrastrukture in proizvodr 
surovin ter med razvojem predelovalne industrije, ki je re- 
zultat nakopičenih problemov in enostranskega razvoja < 
obdobju ekonomskega liberalizma, zahteva v tekočem pet- 
letnem obdobju tudi, da se razpoložljiva investicijska sred- 
stva znatno preusmerijo na razvoj dogovorjenih prednostnih 
nalog. 

Dogovorjene povečane potrebe po vlaganjih v ta po- 
dročja bodo po predvidevanjih angažirale več kot polovi- 
co (52,5 odstotka) vseh razpoložljivih investicijskih sred- 
stev, medtem ko smo jih v preteklih petih letih uporabili 
le slabo tretjino (30,5 odstotka) za naložbe v te namene. 

S sprejetjem dogovora o temeljih družbenega olana SR 
Slovenije in z družbenim planom za obdobje 1976—1980 je 
bilo v središče razvojnih naporov postavljeno stabilno za- 
gotavljanje energije, surovin in hrane, itezvoj prometne in- 
frastrukture, prestrukturiranje predelovalne industrije in 
njena izvozna usmeritev. Pri reševanju teh strukturnih pro- 
blemov smo se usmerili na iskanje dolgoročnejših rešitev 
v okviru lastnih pogojev in možnosti in tudi v okviru Ju- 
goslavije ter v sodelovanju z deželami v razvoju. 

Preusmeritev investicij zahteva načrten pristop v samo- 
upravnem združevaniu dela in sredstev med ustreznimi part- 
nerji, organiziranimi v samoupravne interesne in poslovne 

skupnosti na področju materialne proizvodnje, in vzpostav- 
ljanje takih dohodkovnih odnosov med ustreznimi organiza- 
cijami združenega dela, ki bodo temeljili na dolgoročnej- 
šem interesu in poslovnih povezavah. Ob tem moramo pre- 
seči še vedno močno prisotno podjetniško miselnost in za- 
piranje organizacij združenega deia v svoje okvire ter ne- 
pripravljenost za združevanje in samoupravno povezovanje 
dela in sredstev, saj vse to le obnavlja sedanjo neustrez- 
no gospodarsko strukturo. 

Prestrukturiranje naše predelovalne industrije in njeno 
širše vključevanje v proizvodnjo in predelavo surovin v Ju- 
goslaviji in enotni jugoslovanski trg zahteva, da hitreje mo. 
demiziramo tisto predelovalno industrijo, ki temelji pretež- 
no na domači in na dolgoročnih poslovnih povezlavah zago- 
tovljeni surovinski osnovi. Hitreje moramo razvijati indu- 
strijo, ki terja visoko stopnjo znanja in kvalitete in ki je 
sposobna prevzeti tudi izgradnjo kompletnih industrijskih 
objektov in naprav. Le z nadpovprečno produktivnostjo, kva- 
liteto, kompleksnostjo ponudbe in poslovno solidarnostjo se 
bo naša predelovalna industrija uspešno uveljavljala ne ie 
nfa jugoslovanskem trgu, temveč tudi v mednarodni delitvi 
dela. V prizadevanjih za tako preobrazbo, ki bo sicer dol- 
gotrajnejši proces in pri kateri se že kažejo prvi rezul- 
tati, se moramo odločneje spoprijeti s preživelimi pogledi, 
samozadovoljstvom, z razdrobljenostjo in programsko ozko- 
stjo, pa tudi z različnimi lokalizmi in cehovstvom ter tež- 
njami po administrativni zaščiti pridobljenega položaja. 

Ko prehajamo v drugo leto novega srednjero čnega ob- 
dobja, že lahko ugotovimo, da se pomembno spreminja 
struktura investicij v smeri hitrejšega vlaganja v nekatere 
prioritetne dejavnosti na podlagi usmeritev, sprejetih v do- 
govorih in samoupravnih sporazumih o temeljih planov. V 
skladu s sprejetimi dogovori bo treba zagotoviti^ ugodnejše 
razvojne možnosti proizvodnji, ki trajno povečuje izvoz, 
enakovredno nadomešča uvožene proizvode in pospešuje do- 
mačo konjunkturo ter ne poslabšuje plačilne bilance proiz- 
vodnji, ki z učinkovitim izkoriščanjem ter modernizacijo 
obstoječih kapacitet pomaga odpravljati strukturna nesklad- 
ja v medsebojnih odnosih v gospodarstvu in njegovem raz- 
voju, pa tudi v proizvodnji, namenjeni strateškoobrambnim 
zahtevam. 

Tem razvojnim kriterijem morajo biti v celoti podreje- 
ne tudi dejavnosti, ki so skupnega pomena za uresničeva- 
nje medrepubliško dogovorjene politike skupnega razvoja., 
kot so opredeljene v srednjeročnem družbenem planu Jugo- 
slavije ter v družbenih dogovorih o razvoju posameznih 
dejavnosti. Posebej pomembno nalogo predstavlja uresniče- 
vanje dogovorov republik in avtonomnih pokrajin o poli- 
tiki zagotavljanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih repubik in avtonomne pokrajine Kosovo. V tem 
okviru moramo še posebej spodbujati samoupravno zdru- 
ževanje sredstev in skupna vlaganja organizacij združenega 
dela, v skladu z njihovimi razvojnimi interesi, in organiza- 
cij združenega dela v manj razvitih republikah in avtono- 
mni. pokrajini Kosovo, upoštevajoč njihove razvojne pro- 
grame. 

Regionalni razvoj 
Uveljavljanje že v prejšnjem obdobju sprejetega načela 

policentričnega razvoja SR Slovenije in ustrezna politika 
skladnejšega regionalnega razvoja sodita med temeljne na- 
loge za zagotovitev nadaljnjega razvoja SR Slovenije v ob- 
dobju 1976—1980. Realizacija sprejetih smernic zajema vse 
dimenzije prostorskega planiranja, politiko in naloge na po- 
dročju ravnanja s prostorom, urbanizacijo, kmetijsko in 
zemljiško politiko, celovito varstvo človekovega okolja in 
spreminjanje odnosov med manj in bolj razvitimi ofomeji 
naše republike. Relativno gosta naseljenost naše republike 
zahteva bolj odgovorno in niačrtno gospodarjenje s prosto- 
rom ter s tem obvladovanje nasprotij med interesi mate- 
rialnega razvoja in nujnostjo, da se ohrani ekološko rav- 
notežje ter zavarujejo naravni pogoji za razvoj kmetijstva. 

Skladnejši družbenoekonomski razvoj posameznih obmo. 
čij v SR Sloveniji in naloge na tem področju so opredelje- 
ne v srednjeročnem družbenem planu. Z zakonom in druž- 
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benim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvojia so ustvarjeni ustrezni pogoji, da se na novih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih osnovah začnejo še hitre- 
je uresničevati dogovorjeni cilji, ki so bili v preteklem 
obdobju na nekaterih območjih, zlasti s povečevanjem mož- 
nosti zaposlovanja, že doseženi. Potrebni so odločni napori, 
da nov sistem skladnejšega regionalnega razvoja v praksi 
hitreje zaživi. Temeljiti morajo predvsem na interesih orga 
nizacij združenega dela iz teh 'in drugih območij in na 
njihovem samoupravnem povezovanju ter združevanju dela 
in sredstev, na nalogah samoupravnih interesnih skupnosti, 
na ekonomski in poslovni politiki upravljalcev bank ter na 
ustvarjanju ugodnih splošnih pogojev v politiki družbeno- 
političnih skupnosti. 

Razvojni problemi zgornjegla Posočja, ki je po zakonu 
opredeljeno kot manj razvito obmejno območje in ga je v 
letu 1976 močno prizadel potres, nujno zahtevajo, da inten- 
zivneje sodelujejo vsi samoupravni nosilci razvoja v okviru 
širše družbene skupnosti. Poleg že sprejetih sistemskih 
ukrepov za odpravljanje posledic naravnih katastrof in iz- 
kazanega čuta dolžnosti delovnih ljudi za medsebojno po- 
moč ter visoke stopnje pripravljenosti prebivalstva Slove- 
nije, da nudi hitro in učinkovito materialno ter finančno 
pomembno solidarno pomoč, bo treba nadaljevati široko zr 
stavljeno družbeno ikcijo, da se sanirajo stanje in pogoji 
življenja in dela občanov, pospešiti je treba gospodarski 
in zlasti infrastrukturni razvoj na tem območju in razvoj 
kmetijstva, tako da bodo kmetijska gospodarstva prešla na 
sodobnejši način proizvodnje, in to v zadrugah in v pove- 
zavi z njimi ter v sodelovanju z drugimi organizacijami 
združenega defa. 

Kmetijstvo 
Zaradi družbenih potreb in razvojnih možnosti za zago- 

tavljanje zadostnih količin hrane in surovin iz kmetijstva 
za lastne potrebe ter zaradi izrednega strateškega pomena 
lastne proizvodnje hrane smo v naših načrtih razvoja že v 
preteklih letih dali kmetijstvu in živilstvu prednostno me- 
sto. 

Za preteklo razdobje so značilni hitrejša modernizacija 
in mehanizacija proizvodnih postopkov v družbenem in za- 
sebnem sektorju, prestrukturiranje proizvodnje, večja vlaga- 
nja, ki pa niso bila vedno ricionalno izkoriščena, in tudi 
znatni državni intervencijski ukrepi. Ob poudarjanju živi- 
norejske proizvodnje smo premalo pozornosti posvetili po- 
ljedelski proizvodnji, zlasti lastni proizvodnji krme. V tem 
obdobju tudi nismo v celoti dosegli povečanja kmetijske 
proizvodnje, predvsem z večjo produktivnostjo oto nižjih 
stroških in boljši izrabi zemljišč. Razlogi za to so v rela- 
tiivnem zaostajanju oziroma v počasnem razvoju družbenih 
kmetijskih gospodarstev in njihovi premajhni povezanosti s 
predelovalno industrijo kot tudi v njihovi premajhni usmer- 
jevalni, povezovalni in pospeševalni vlogi pri proizvodnji in 
sodelovanju z zasebnimi kmetijskimi proizvajailei. N&pove- 
zanost primarne kmetijske proizvodnje z živilsko industri- 
jo in zlasti s trgovino je vzrok, da vse rizike nosi primar- 
ni kmetijska proizvodnja, hkrati pa je nezadostna aku- 
mulacija kmetijske proizvodnje onemogočala, da bi hitreje 
naraščala produktivnost dela. Hitrejši razvoj kmetijstva so 
zavirale tudi neurejene tržne razmere, ki niso spodbujale 
dolgoročnejšega proizvodnega sodelovanji zadružno in ko- 
operacijsko povezanih individualnih kmetijskih proizvajal- 
cev. Kljub tem pomanjkljivostim pa se je v tem obdobju 
okrepilo združevanje kmetov v kmetijske zadruge, obrate 
zi kooperacijo in v proizvodne skupnosti ter s tem v šir- 
še družbeno opredeljene razvojne zasnove kmetijstva. 

Skupno gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdo- 
vi je v tem obdolbju dalo pomembne rezultate. Izdelani so 
bili gozdno-gospodarski načrti za v,se zasebne gozdove. Uve- 
ljavlja se strokovno gospodarjenje z gozdovi in tesnejše po- 
vezovanje zasebnih lastnikov gozdov pri upravljanju in i? 
koriščanju. Delo kmetov pri gozdnih delih pa še vedno ni 
enako ovrednoteno kot delo delavcev v gozdnih gospodar- 
stvih. čeprav bi gozdno delo lahko zagotavljalo pomembno 
dopolnilno zaposlitev na nekaterih območjih. Nezadovolji- 
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va je samoupravna povezanost in skupno planiranje raz- 
voja, na podlagi katerega bi se razvijali med lesno prede- 
lovalno industrijo in gozdarstvom tesnejša dohodkovna po- 
vezanost v gospodarjenju z gozdovi. Ob tem je pomemb- 
no, da kmetje, ki imajo gozdove, v o-kviru temeljnih orga- 
nizacij kooperantov v gozdnih gospodarstvih združujejo svo- 
je delo in sredstva za izvajanje nalog pri gospodarjenju z 
gozdovi. Potrebno je doseči, da se kmetje v okviru temelj- 
ne organizacije kooperantov sporazumevajo med seboj z 
delavci temeljnih organizacij in z delovno skupnostjo gozd- 
nega gospodarstva, kdo in v kakšnem obsegu ter pod kakš- 
nimi pogoji bo opravljal dela pri gospodarjenju z gozdovi. 
Zagotoviti je treba, da v temeljni organizaciji kooperantov 
kmetje in delavci enakopravno odločajo o delitvi dohodka, 
ustvarjenega v skupnem poslovanju. Udeležba v delu dohod- 
ka, izvirajočegia iz skupnega gospodarjenja in združevanja 
dela in sredstev, v sorazmerju s prispevkom, ki ga kmet- 
je dajejo s svojim osebnim delorn, bo omogočila, da se 
bodo kmetje postopoma izenačevali v vseh pravicah in ob- 
veznostih z delavci. 

Postavljene so zakonske osnove, da bi bila kmetijski 
zemljiška politika bolj smotrna m cia bi z zemljišči razpo- 
lagali predvsem tisti, ki jim ta zemljišča pomenijo pogoj 
dela in življenja. Da bi uresničevali racionalnejšo kmetij- 
sko zemljiško politiko, so bile ustanovljene kmetijske zem- 
ljiške skupnosti. Njihovo učinkovito delovanje pa poleg po- 
manjkanja sredstev ovira to, da še ni prostorskih planov 
razvoja v republiki in v občinah in ustreznih odlokov, s 
katerimi bi zaščitili obseg in izboljšali kvaliteto produktiv- 
nih kmetijskih zemljišč in preprečili njihovo spreminjanje 
v zazidalne površine. 

Povečtana odgovornost SR Slovenije za lastno prehram- 
beno bilanco in oblikovanje rezerv narekuje, da se znatno 
poveča obseg kmetijske proizvodnje, ki bo. temeljil na tem, 
da se bolje izkoristijo vse zmogljivosti kmetijstva v Slove- 
niji, da se povečajo produktivnost dela in naložbe in zni- 
žajo stroški proizvodnje kvalitetne in cenene hrane in su 
rovin za živilsko industrijo. Te cilje bo možno doseči le, 
če se bodo posipeseno uveljavljali dohodkovni samouprav- 
ni družbenoekonomski odnosi v kmetijskih delovnih organi- 
zacijah in kmetijskih zadrugah ter njihovih temeljnih orga- 
nizacijah. Ti odnosi naj temeljjio po eni strani na vodilni 
vlogi kmetijskih industrijskih kombinatov pri združevanju 
dela, sredstev in zemlje na podlagi skupnih interesov in 
polne enakopravnosti ter na utrjevanju temeljnih organiza- 
cij kooperantov in po drugi strani ni uveljavljanju dohod- 
kovnih odnosov in ustrezni samoupravni povezanosti kme 
tijskih proizvajalcev, predelovalcev in trgovine. 

Mednarodna menjava 
Vključevanje v mednarodno menjavo in regionalna 

struktura odnosov s tujino v preteklem petletnem obdob- 
ju nista bili zadovoljivi. Po letu 1974 je pričelo naraščati 
neskladje med uvozno in izvozno komponento naše gospo- 
darske aktivnosti v mednarodni menjavi, kar je zmanjše- 
valo dohodkovne rezultate v izvozu. Ziradi povečevanja od- 
visnosti naše predelovalne industrije od podraženih uvoz- 
nih surovin in slabšanja njene izvozne konkurenčnosti, ki 
kljub povečanju izvoznih stimulacij ni mogla premostiti po- 
ostrenih uvoznih režimov v interesno zaokroženih regional- 
nih grupacijah evropskih držav, se je povečil deficit v bla- 
govni menjavi, ki ga neblagovni priliv ni zmogel pokriti. 

Gospodarstvo SR Slovenije je v celoti preveč odvisno 
od uvoza blaga, opreme in znanja. Zlasti je močno nave- 
zano na uvoz iz razvitih zahodnih držav, ki pi ga ne po- 
kriva v zadostnem razmerju z izvozom. Delež teh držav v 
skupnem uvozu blaga znaša v zadnjih treh letih okoli 80 
odstotkov, medtem ko je pri izvozu znašal okrog 60 od- 
stotkov, v letu 1975 pa celo samo 55 odstotkov. V regional- 
ni razporeditvi in strukturi naše blagovne menjave le po- 
časi prihaja do potrebnih sprememb. V zadnjem letu smo 
sicer nekoliko napredovali pri razvijanju ekonomskih odno- 
sov z deželimi v razvoju, vendar so ti odnosi še vedno 
premalo intenzivni, saj v letu 1976 njihov delež pri uvozu 
dosega le okoli 5 odstotkov in v izvozu okoli 10 odstotkov. 
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Razvoj mednarodne menjave zahteva poleg trajnejše in 
zavestne izvozne orientacije slovenskega gospodarstva ter 
naporov za ohranitev že osvojenih trgov tudi, da se odno- 
si znotraj gospodarstva in zlasti uvoz iz posameznih držav 
dosledneje in učinkoviteje vežejo v pogledu izvoza in uvoza 
z bolj uravnoteženimi dogovori. Na tej osnovi se mora po- 
večati odgovornost organizacij združenega delia in njihovih 
skupnosti v republiki za bolj usklajeno plačilno in devizno 
bilanco Jugoslavije in položaj Slovenije v njej. V zvezi s 
povečano vlogo in odgovornostjo temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela ter socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin v celotnem sistemu in urejanju ekonom- 
skih odnosov s tujino si morfemo prizadevati, da gospo- 
darstvo naše republike poveča konkurenčnost, da dosežemo 
večjo medsebojno povezanost v izvozni ekspanziji in pri 
uvozu ter da izpopolnimo mehanizem vezave uvoza z izvo- 
zom, da zagotovimo ustreznejšo regionalno Razporeditev zu- 
nanjetrgovinske menjave in dosežemo večjo stopnjo uravno- 
teženosti v plačilni bilanci. 

Na teh osnovah moramo zagotoviti zlasti izvoz in pro- 
izvodnjo tistega dela gospodarstva, ki je sposoben izvažati 
v zaostrenih pogojih mednarodne menjave in ki je spričo 
svoje večje produktivnosti in rentabilnosti sposoben izvo- 
ziti proizvode višje stopnje predelave in finalne proizvode 
ter izboljšati plačilno bilanco SR Slovenije. Posebna pozor- 
nost velja tudi hitrejšemu razvoju neblagovne menjave, 
predvsem turizmu in mednarodnemu transportu, pa tudi 
obmejnemu gospodarskemu sodelovanju. 

V skladu s sklepi V. konference neuvrščenih držav v 
Colombu je treba stopnjevati dosedanje napore za večjo 
organiziranost združenega dela in koordinirano nastopanje 
njihovih poslovnih skupnosti na posameznih tržiščih teh de- 
žel. Poleg pospeševanja blagovne menjave je zfosti pomemb- 
no razvijati višje in trajnejše oblike gospodarskega sodelo- 
vanja, kar bo lahko prispevalo k izravnavanju deficita v 
plačilni billanci z zahodnimi državami. To sodelovanje mo- 
ramo zagotoviti v tesnejšem sodelovanju gospodarskih orga- 
nizacij iz SR Slovenije in SFR Jugoslavije ter s skupnim 
nastopanjem z drugimi deželami v razvoju in razvitimi drža- 
vami v teh deželah. 

Stabilizacija 
Značilno za obdobje, v katerem smo oblikovlali in spre- 

jemali osnove novega srednjeročnega plana, so bitka zoper 
vzroke in posledice inflacije ter napori za stabilizacijo in 
kvalitetnejše odnose v gospodarjenju z vsemi sredstvi druž- 
bene reprodukcije. 

Uspehi, ki smo jih dosegli v letu 1976 pri umiritvi na- 
raščanji cen in inflacije in pri zmanjšanju deficita v bla- 
govni menjavi s tujino, še niso predvsem posledica glob- 
ljih strukturnih sprememb v gospodarstvu in medsebojno 
samoupravno dogovorjenih novih družbenoekonomskih raz- 
merij med poslovno in dohodkovno soodvisnimi partnerji 
ter povečane produktivnosti dela in ekonomičnosti poslova, 
nja. V veliki meri so posledica administrativnih omejitev, 
politike cen in uvoza. Spontane gospodarske tokove smo 
začeli kontrolirati in usmerjati. Utrditev teh uspehov pa 
zahteva drugačen pristop, ker se težišče teh nalog prenaša 
nši organizacijo združenega dela in republike ter avtono- 
mni pokrajini in zahteva, da se prilagajajo novim sistem- 
skim rešitvam. Sprememb pa ne bomo mogli uveljaviti brez 
spopadov s sedanjo prakso in močjo tistih tehnokratskih 
skupin in posameznikov, ki delujejo in odločajo predvsem 
na podlagi ozkih in kratkotrajnih podjetniških interesov. 

Začeti moramo selektivno odpravljati nekatera nesklad- 
ja med cenami posameznih proizvodov in storitev in z uve- 
ljavljanjem dohodkovnih odnosov nla posameznih področjih 
presegati potrebo po administrativnem urejanju cen. Za- 
vračati je treba pritiske na zviševanje cen, da bi tako po- 
krivali nesposobnost pri uveljavljanju na trgu, slabo organi- 
zacijo dela in visoke proizvodne stroške. Pomemben pogoj 
za rast proizvodnje v stabilnih razmerah je, da se bolje 
in učinkoviteje organizira tržišče, kar naj temelji na zdru- 
ževanju delia in sredstev in na medsebojni dohodkovni in 
rizični povezanosti organizacij združenega dela s področja 

proizvodnje in trgovine. Še vedno je v začetni fazi trajnej- 
še sodelovanje med proizvodnjo in trgovino, ki naj zago- 
tavlja večjo organiziranost tržišča, izbor blaga in hitrejše 
prilagajanje proizvodnih programov zahtevam potrošnje. Ta- 
ki odnosi se vse prepočasi uveljavljajo in zamenjujejo pre- 
vladujoče kupoprodajne odnose znotraj posameznih proiz. 
vodno in poslovno povezanih celot. 

Osnovna predpostavka za predvideno gospodarsko rast 
v srednjeročnem planu in za izbljšanje položaja gospo- 
darskih organizacij v delitvi ter za povečanje njihove aku- 
mulacijske sposobnosti je, da se pove ča njihova in družbena 
produktivnost dela. Ta pa že drugo leto stagnira zaradi sla- 
be organizacije dela, slabega pozrfavanja potreb trga in pri- 
lagajanja proizvodnje potrebam in zaradi prepočasne moder, 
nizacije zastarele tehnologije. Zlasti pa je nezadosten in ne- 
razvit sistem nagrajevanja po delu, ki slabi ekonomsko mo- 
tivacijo delavcev, da bi povečali produktivnost in bolje go- 
spodarili z družbenimi sredstvi. 

Stabilizacija in ugotavljanje realnega dohodka zahteva, 
da se tekoče spremljajo poslovni rezultati v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in da delavci kritično 
ocenjujjeo vse elemente v strukturi stroškov in virov pri- 
hodkov, ki bistveno vplivajo na ugotavljanje poslovnega re- 
zultata in akumulativno ter reprodukcijsko sposobnost. V 
primerih, ko gre za trajnejše slabosti ali izgube v poslo- 
vanju, morajo biti razprave o sanaciji izgub in realizacija 
sanacijskih programov za trajnejšo odpravo njihovih vzro- 
kov delo vsega kolektiva in ne samo predmet razgovora 
ozkega kroga vodstva s poslovnimi partnerji, bankami in 
skladi skupnih rezerv. Upravljanje in razpolaganje s sred- 
stvi, ki jih temeljne in druge organizacije združenega dela 
združujejo za solidarnostno finančno pomoč v sklade skup- 
nih rezerv, bo treba čimprej, v skliadu z zakonom o zdru- 
ženem delu, postaviti na nove osnove ter tako zagotoviti, 
da bodo združena sredstva bolj neodtujljiva, gibljiva in 
učinkovita. 

Uveljavljanje reforme družbenega planiranja zahteva, da 
se sproti preverjajo cilji, analizirajo in usklajujejo možnosti 
razvoja z razpoložljivimi sredstvi ter s tem v postopku kon- 
tinuiranega planiranja obvladujejo protislovja razvoja z do- 
grajevanjem planskih nalog. Dograjevanje in izpopolnjevanje 
sprejetih družbenih planov in samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov terja, da se hitreje vzpostavljajo noii druž- 
benoekonomski odnosi, v katerih se bodo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in njihovih skupnostih hitreje 
vključevali v obvladovanje vseh procesov v celotnem sistemu 
družbene reprodukcije in s tem zagotavljali stabilnost druž- 
benega razvoja. 

Zaposlovanje 
V Sloveniji smo v zadnjih letih, izvzemši nekatera manj 

razvita območja, dosegli polno zaposlenost, ki se kaže v viso- 
kem deležu (48,5 odstotka) aktivnega prebivalstva, zlasti v 
intenzivni industrializaciji ter v naglih spremembah v strukturi 
prebivalstva. Kmečko prebivalstvo je predstavljalo v letu 
1974 le 18 odstotkov skupnega prebivalstva, medtem ko je v 
letu 1953 njegov delež znašal še 40 odstotkov. Zmanjšanje 
kmetijskega prebivalstva sicer spremlja urbanizacija prebi- 
valstva, ki pa zaradi policentričnega razvoja ni tako izrazita 
kot v drugih republikah, zato pa je visoka dnevna migracija 
delavcev. Hitrega naraščanja fizičnega obsega proizvodnje, 
temelječega predvsem na rasti števila zaposlenih, pa ne sprem, 
lja ustrezno visoka stopnja naravnega prirastka v delovni 
kontigent in visoka rast zaposlenosti v Sloveniji temelji na 
deagrarizaciji prebivalstva, na vedno večjem številu polkmeč- 
kih, poldelavskih kmetij, na zelo visoki stopnji zaposlenosti 
žensk in na zaposlovanju delavcev iz drugih republik in avto. 
nomnih pokrajin Jugoslavije. 

V primerjavi s sprejeto usmeritvijo k večji intezifikaciji 
v zaposlovanju kažejo dejanska gibanja, da na posameznih 
področjih in dejavnostih občutno bolj raste obseg zaposlo- 
vanja, kot je to smotrno glede na doseženo gospodarsko rast 
oziroma učinkovitost posameznih dejavnosti in da tudi zato 
hkrati zaostaja večanje produktivnosti dela. Delež visoko 
kvalificiranih dela/vcev v skupnem' številu zaposlenih se pre- 

poročevalec 15 



počasi spreminja. Zmanjšana neposredna ekonomska motivi- 
ranost delavcev za uspešnejše delo in gospodarjenje zahteva 
odločile spremembe v sistemu delitve osebnih dohodkov. Za- 
gotoviti je treba, da se stimulira kvaliteta delovnih prispev- 
kov, da se optimalno izkoristijo strokovni kadri in zlasti 
ustvarjalno in novatorsko delo in da se bolje izkorišča delov, 
ni čas, material in delovna sredstva. 

V dokaj avtonomnem gibanju osebnih dohodkov je treba 
z dograjevanjem samoupravnih sporazumov o zagotavljanju 
in delitvi osebnih dohodkov doseči organsko povezavo med 
nagrajevanjem na podlagi razult&tov tekočega in minulega 
dela terr ustvarjenim dohodkom in rastjo produktivnosti dela. 
Tako se bo povečal tudi interes za večja vlaganja v sodobno 
visoko produktivno tehniko in tehnologijo in za racionalnejše 
gospodarjenje z minulim delom ob večji stopnji izkoriščanja 
razpoložljivih kapacitet. 

Ocenjujemo, da je v Sloveniji v letu 1976 delalo več kot 
100.000 delavcev iz drugih republik in pokrajin Jugoslavije, kar 
predstavlja eno sedmino vseh zaposlenih v naši republiki. 
V nekaj zadnjih letih smo sicer napredovali pri zagotavlja- 
nju ustreznejših delovnih in življenjskih razmer za te delavce, 
prav tako pa tudi pri njihovem vključevanju v okolje, v ka- 
terem delajo in živijo. Da bi tem delavcem zagotovili tak 
samoupravni položaj in take pravice, kakršne ustrezajo nji- 
hovemu delovnemu prispevku v razvoju naše republike, ter 
druge, z ustavo zagotovljene pravice, moramo okrepiti družbe, 
na prizadevanja, da se v celoti vključijo v samoupravni druž- 
benoekonomski in družbenopolitični razvoj ter v družbeno 
življenje, v vseh oblikah samoupravno-delegatskega odločanja, 
v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
tah, samoupravnih interesnih skupnostih, v družbenih organi- 
zacijah in društvih ter v družbenopolitičnih skupnostih. Do- 
sledno moramo uresničevati družbeni dogovor o minimalnih 
standardih za življenje in kulturne razmere pri zaposlovanju 
delavcev. Prizadevati pa si moramo tudi, da v duhu ustav- 
nih načel in določb okoliščinam primerno, a dosledno zago- 
tavljamo vzgojo in izobraževanje teh delavcev in članov nji- 
hovih družin v njihovem jeziku, da izpopolnjujemo organiza- 
cijo tega izobraževanja ter jim tudi omogočimo, da s stiki 
s prosvetno-kulturnimi organizacijami in drugače sledijo druž- 
benemu in kulturnemu razvoju lastnega naroda in republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 

Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
Stanovanje in zadovoljevanje drugih potreb v zwezo s 

stanovanjem je vse bolj pomembno za. razjvoj produktivnosti 
dela ter za ekonomsko in socialno varnost delovnega človeka. 
Zato morajo postati temeljni nosilci vseh odločitev v sta- 
novanjskem gospodarstvu delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje ter občani v krajevnih 
skupnostih. 

\ V preteklih petih letih smo zgradili več kot 60.000 sta- 
novanj, od tega pa 7.000 kot solidarnostna stanovanja. Po- 
membno je, da so delavci iz neposredne proizvodnje v večji 
mera deležni stanovanj, zgrajenih z družbenimi sredstvi,, kar 
je tudi prispevalo k omiljevanju socialnih razlik na tem 
področju. 

Družbeno usmerjeno stanovanjsko graditev, obstoječi eko. 
nomski in finančni instrumenti še vedno dajejo prednost, 
graditvi stanovanj za trg. Samoupravne stanovanjske skup- 
nosti kot investitorji morajo namreč vnaprej zagotoviti celot- 
na sredstva za graditev stanovanj, medtem ko pri graditvi 
stanovanj za trg tega ni treba. Za družbeni dogovor o cenah 
stanovanjske graditve je značilen podjetniški pristop, ker 

RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Vzgoja in izobraževanje 
Na področju vzgoje in izobraževanja smo ob družbenih 

naporih dosegli precejšnje uspehe. V oblike rednega izobraže- 
vanja je bilo že leta 1975 zajetih okrog 18 odstotkov vseh 
prebivalcev SR Slovenije. Povečalo se je število otrok v orga- 
nizirani predšolski vzgoji in v mali šoli, v&i šoloobvezni 

predvsem upošteva parcialne interese podpisnikov tega do- 
govora. še vedno ni ustrezno rešeno vprašanje stavbnih 
zemljišč. Vse to vpliva na naraščanje cen stanovanjske gra- 
ditve dn jo ovira. Zato moramo v sistemu stanovanjske 
graditve in zlasti s sistemom združevanja sredstev za finan- 
ciranje te graditve zagotoviti boljše pogoje za družbeno or- 
ganizirano in usmerjeno stanovanjsko graditev. Usmerjena 
stanovanjska graditev pa terja učinkovito povezavo vseh, ki 
pri takšni graditvi sodelujejo, še posebej tistih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ki so dolžne v okviru gradnje so- 
sesk zagotoviti tudi druge skupne in splošne potrebe in druge 
interese delovnih ljudi. 

Čeprav je stanovanjsko varčevanje napredovalo, rezultati 
še niso zadovoljivi. Zato je poleg vseh obstoječih oblik tega 
varčevanja treba še posebej spodbujati nekatere nove oblike 
stanovanjskega varčevanja v organizacijah združenega dela in 
v delovnih skupnostih za pridobitev stanovanjske pravice do 
stanovanj v družbeni lastnini. 

Prehod na ekonomske stanarine poteka zelo počasi in 
postopoma. Zaradi tega stanarine še niso postale del celotne 
družbene reprodukcije in gospodarjenje s sredstvi, zbranimi 
na njihovi osnovi, še ne prispeva dovolj k razvoju samouprav, 
ljanja in k zagotavljanju interesov delavcev na področju sta- 
novanjskega gospodarstva. Tudi ti razlogi govore za, to, da je 
treba v srednjeročnem družbenem planu SR Slovenije dosled- 
no izvajati predviden prehod na ekonomske stanarine s pred- 
videnimi korektivi solidarnosti in socialne politike. 

Omejevanje pravic in materialne osnove hišnih svetov 
oziroma zborov stanovalcev ter dovsedanja praksa stanovanj- 
skih podjetij sta zavrla samoupravljanje na tem področju. 
Na to kaže dejstvo, da zbori stanovalcev v večini krajevnih 
skupnosti še ne delujejo in da dela le okoli polovica hišnih 
svetov. 

Ovira pri uresničevanju stanovanjske pravice občanov Je 
še vedno neustrezna samoupravna organiziranost na tem pod- 
ročju. Samoupravno in delegatsko odločanje v stanovanjskih 
zadevah je ločeno na. odločanje o zbiranju sredstev in o gra- 
ditvi stanovanj, na. odločanje o gospodarjenju z obstoječim 
stanovanjskim fondom in na odločanje o oblikovanju solidar- 
nostnih meril pri graditvi in uporabi stanovanj. Takšno raz- 
drobljeno samoupravno odločanje o enoviti stanovanjski po- 
litiki je eden izmfcd vzrokov, da samoupravni delegatski si- 
stem odločanja ni uveljavljen v skladu z medsebojno poveza- 
nostjo problematike, upoštevajoč različne interese in vidike 
reševanja stanovanjskega vprašanja, in s potrebami celovitega 
odločanja na tem področju. 

Sedaj tečejo postopki, da se ustanovijo samoupravne in- 
teresne komunalne skupnosti, ki so v precejšnjem številu 
občin že bile ustanovljene. S tem bo hkrati izločen iz prora- 
čunske porabe v občinah del, ki ne pomeni splošne porabe. 
Razvoj teh dejavnosti bo tako postal skupna odgovornost 
izvajalcev v različnih komunalnih dejavnostih in uporabnikov 
teh storitev ter občanov in delovnih ljudi v krajevnih skupno- 
stih in skupnostih krajevnih skupnosti, ki bodo lahko v zade- 
vah, ki se tičejo njihovih osnovnih življenjskih interesov, nepo. 
sredneje vplivali na delo in poslovanje organizacij združe- 
nega dela komunalnih dejavnosti. To pa odpira možnosti za 
boljše reševanje vsakodnevnih potreb življenja in dela obča- 
nov, pa tudi za gospodarno poslovanje ter racionalizacijo 
delovnih procesov in organizacije dela teh dejavnosti. 

Zakonski predpisi, ki urejajo to področje, so bili sprejeti 
pred uveljavitvijo nove ustave, zato jih je treba uskladiti 
z ustavo in zakonom o združenem delu in hkrati spremeniti 
samoupravno organiziranost na tem področju. 

otroci so zajeti v osnovni šoli ob široko uveljavljenem po- 
daljšanem bivanju in začetnem procesu uveljavljanja celodnev- 
ne šole; razvejana mreža glasbenega šolstva. Veliko večino 
mladih so zajele različne oblike srednjega izobraževanja;. v 
tem se kaže želja po čimvišji izobrazbi kot organska potreba 
celotne samoupravne družbe in njenega razvoja. Združeno 
delo zato zahteva širše splošno in poklicno izobraževanje de- 
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lavnih ljudi, ki naj poleg tehničnih znanj in poklicne izobrazbe 
daje tudi ustrezno humanistično znanje in poznavanje druž- 
benih ved o skupnih osnovah in zakonitostih razvoja člove- 
štva. To terja 'korenite družbene spremembe položaja, vsebi- 
ne, organizacije in sistema vzgoje in izobraževanja na osno- 
vah permanentnega izobraževanja ob delu in z delom. 

Sedanja neustrezna razmerja med profili in usmeritva- 
mi so predvsesm posledica nesistematičnega in nepravočas- 
nega poklicnega usmerjanja. Vedno bolj primanjkuje strokov 
nih kadrov v materialni proizvodnji pa tudi za nekatere po- 
klice v družbenih vedah. Majhno število diplomantov v pri- 
merjavi z vpisom in trajanjem študija je posledica neustrez- 
nega sistema srednjega šolstva in ekstenzivnega razvoja, ne- 
ustrezne organizacije in metod visokošolskega študija. 

Razpoložljive zmogljivosti domov za učence in študente 
resno ovirajo, da bi se izenačevale možnosti za šolanje in 
hitreje zadovoljevale potrebe po kadrih v združenem delu. 
Zato široko zastavljena družbena akcija za graditev domov 
terja, da se vsestransko in pravočasno angažirajo vsi družbeni 
in samoupravni dejavniki na vseh ravneh in v vseh okoljih. 

Kadrovski položaj v vzgoji in izobraževanju se kljub 
akcijam za povečanje vpisa v pedagoške šole bistveno ne iz- 
boljšuje. Skrb zbuja neustrezna izobrazbena struktura, zlasti 
v srednjem šolstvu, ter odhajanje v druge poklice. Nagrajeva. 
nje dela pedagoških delavcev, kater,ih osebni dohodki zaosta- 
jajo za osebnimi dohodki drugih primerljivih poklicev, je še 
vedno temeljna ovira, da se ne uredijo odprta kadrovska 
vprašanja. Dosedanja prizadevanja za izboljšanje stanja se 
uveljavljajo -tuđ; na škodo materialne osnove šolstva, saj se 
razmerja med osebnimi dohodki in materialnimi izdatki slab- 
šajo v korist osebnih dohodkov. 

Zaikon o visokem šolstvu je dal podlago za novo samo 
upravno organiziranost visokega šolstva, kar pa se prepočasi 
uresničuje. Ustanavljanje temeljnih organizacij združenega 
dela v visokem šolstvu bo možno pospešiti, če se bodo hkrati 
oblikovale posebne izobraževalne skupnosti, torej ob najtes- 
nejšem sodelovanju uporabnikov in ob povezovanju temelj- 
nih organizacij združenega dela visokega šolstva v asociacije 
združenega dela. Svobodna menjava dela bi morala potekati 
že v svetih temeljnih organizacij združenega dela posameznih 
visokošolskih organizacij. Ker so v svete visokošolskih orga- 
nizacij premalo vključeni delegati temeljnih organizacij, zdru- 
ženega dela. uporabnikov oziroma skupnosti temeljnih orga- 
nizacij združenega dela ali pa v svetu delujejo manj zavzeto, 
ne pride do neposrednega usklajevanja interesov in skupnih 
programov, To seveda vpliva, da se učni programi počasneje 
prilagajajo potrebam družbenega razvoja, otežuje pa tudi 
urejanje materialnih in kadrovskih vprašanj visokih šol. 
Tudi delo delegatov študentov še vedno ni zadovoljivo. 

Na vzgojnoizobraževalnem področju delujejo občinske iz. 
obraževalna skupnosti in republiška izobraževalna skupnost. 
Ustanovljenih je bilo osem posebnih izobraževalnih skupno- 
sti, ustanavlja pa se še nadalnjih osem pretežno na po- 
dročjih združenega dela in manj po potrebah delovnih or- 
ganizacij oziroma sestavljenih organizacij združenega dela 
in poslovnih ter interesnih skupnosti. Izobraževalne skup- 
nosti so še vedno preveč usmerjene v to, da- zbirajo in de 
lijo sredstva, ki avtomatično pritekajo na podlagi prispev- 
kov, manj pa v opredeljevanju razvojnih programov, v na- 
črtovanje politike na področju vzgoje in izobraževanja v 
skladu z interesi in potrebami delavcev v združenem delu 
in ustreznem združevanju dela in sredstev na tej osnovi. 

Koncept usmerjenega izobraževanja zahteva, da se od- 
pravijo splošne srednje šole, ki ne izobražujejo za, delo, in 
s tem dvojnost v sedanjem izobraževalnem sistemu z mno 
gimi škodljivimi družbenimi posledicami. V celotnem usmer- 
jenem izobraževanju pa je treba vso pozornost posvetiti 
splošnemu družbenemu in humanističnemu znanju ter uve- 
ljaviti tudi doslej preveč ali sploh zapostavljeno področje 
proizvodnojtehničnih znanj s politehnično usmeritvijo, ki 
usposabljajo delavca, da se hitreje prilagaja razvoju tehni- 
ka, tehnologije in proizvodnih procesov. Politehnična vzgo- 
ja mora biti vključena v vse stopnje in oblike vzgoje in 
izobraževanja, saj brez nje prav tako kot brez zadostne os- 

nove splošnih družbenih in humanističnih znanj ni mogoče 
odpraviti sedanje dvojnosti v sistemu izobraževanja. 

Svoje obveznosti do delovnih ljudi na začasnem delu v 
tujini uresničujemo na področju vzgoje in izobraževanja s 
tem, da razširjamo in izpopolnjujemo dopolnilni pouk os- 
novnošolskih otrok v materinem jeziku v skladu s speci- 
fičnimi potrebami republike in s skupno dogovorjenimi na- 
logami republik in pokrajin. Začeli smo tudi razvijati pred- 
šolsko vzgojo slovenskih otrok v tujini v materinem jezi- 
ku, organizirano pa bomo morali razvijata tudi njihovo do- 
polnilno izobraževanje na srednji stopnji. 

Raziskovalna dejavnost 
Raziskovalna dejavnost, organizirana na samoupravnih 

osnovah, postaja v vse večji meri aktiven dejavnik pri raz- 
vijanju proizvajalnih sil in družbene produktivnosti ter hkra- 
ti dejavnik družbenega razvoja v celoti. Storjeni so bili po- 
membni začetni korajki v združevanju in svobodni menjavi 
dela znotraj raziskovalnih skupnosti ter v neposrednih od- 
nosih med raziskovalnimi in drugimi organizacijama združe- 
nega dela. To se kaže tudi v tem, da se raziskovalne zmog- 
ljivosti preusmerjajo na reševanje nekaterih ključnih gospo- 
dar-skih problemov, v vsebini projektov, opredeljenih v druž- 
benem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1976—1980, 
ki se skladajo z neposrednimi razvojnimi interesi temelj- 
nih, organizacij združenega dela, dalje v organiziranju skup- 
nih raziskovalnih skupin ter v povečanju neposrednega so- 
financiranja in kreditiranja raziskav iz gospodarstva. 

V raziskovalni dejavnosti smo v zadnjem obdobju do- 
segli pomembne uspehe, predvsem z ustanavljanjem občin- 
skih in področnih raziskovalnih skupnosti. S tem smo ust- 
varili nove možnosti, da se raziskovalno delo pospešeno in 
organsko vrašča v združeno delo in da se samoupravno 
razvija. Vendar so področne raziskovalne skupnosti sedaj 
organizirane izključno na področjih dela, opredeljenih z za- 
konom, in ne na podlagi neposredne povezanosti interesov 
delovnih organizacij oziroma drugih interesnih skupnosti. 

Med vsebinskimi problemi, povezanimi s samoupravnim 
oblikovanjem raziskovalne dejavnosti, izstopata predvsem 
koncipiranje raziskovalne politike v področnih ter občinskih 
raziskovalnih skupnostih in republiški raziskovalni skupno- 
sti ter financiranju raziskovalnih projektov, ki predstavlja- 
jo uresničevanje te politike. Pri tem je izredno pomembna 
vloga uporabnikov raziskovalnih dosežkov, ki naj bi preko 
svojih delegatov enakopravno z delegati raziskovalcev že v 
svetih temeljnih organizacij združenega dela raziskovalnih 
organizacij odločali o koncipiranju raziskovalnih programov 
ter institucij, o vprašanjih širšega pomena pa v skupščini 
raziskovalnih skupnosti. Zato bo treba jasneje in dosled- 
neje, kot je to sedaj urejeno z zakonom o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, opredeliti vlogo zbo- 
ra uporabnikov raziskovalnih skupnosti pri oblikovanju skup- 
ne politike raziskovalne dejavnosti in pri zagotavljanju po- 
gojev za njeno uresničevanje ter pri določanju prednostnih 
nalog v razvojnih programih. 

Posebej velja opozoriti na naloge področnih raziskoval- 
nih sku(pnosti in na, njihovo medsebojno usklajevanje m so- 
delovanje v okviru konkretne funkcije riaziskovalne dejavno- 
sti v celotnem razvoju družbe/. Tudi ob ustanavljanju pod- 
ročnih skupnosti se je pokazalo, da raziskovalno delo po 
svoji naravi in na današnji stopnji razvoja proizvajalnih sil 
in družbene delitve dela zahteva, medsebojno interdiscipli- 
narno povezavo. Seveda bodo to nalogo raziskovalne skup- 
nosti lahko opravile le, če bodo zagotovile, da bodo raz- 
iskovalni programi uresničeni ob angažiranju vseh razisko- 
valnih kapcitet in uporabnikov, od katerih sta odvisni finan- 
ciranje in organizacija posameznega raziskovalnega projek- 

Eden izmed vzrokov, ki zavirajo nadaljnji razvoj razi- 
skovalne dejiavnosti, so tudi nedodelana dohodkovna, razmer. 
i.a na tem področju, ki so posledica neustrezne menjave de- 
la, pa naj gre za neposredno menjavo dela med delavci 
raziskovalnih organizacij in delavci ustreznih organizacij 
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združenega dela uporabnikov ali za menjavo dela na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov v področnih in občinskih 
raziskovalnih skupnosti ali pa 2ia menjavo dela v okviru 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

S hitrejšim uveljavljanjem dohodkovnih razmerij je tre- 
ba zagotoviti pogoje, da bodo raziskovalci, vključeni v kom- 
pleksne raziskovalne projekte, v neposrednem sodelovanju 
z uporabniki določali cene svojih raziskovalnih storitev, ali 
udeležbo v skupno ustvarjenem dohodku v skladu s svo 
jim deležem pa tudi v riziku, kakor bo to določeno v sa- 
moupravnem sporazumu. 

Pri virih financiranja raziskovalnega dela je treba upo- 
števati, da bodo tudi v prihodnje nujni obvezni prispevki 
za financiranje raziskav s področja humanisti čnih in tako 
imenovanih nacionalnih ved ter nekaterih fundamentalnih 
raziskav, s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, 
za katere bo to določeno v občinskih in republiških druž- 
benih planih. Vendar je nujno spodbujati že začeti proces, 
da tudi o raziskovalnem delu v nacionalnih vedah z med- 
sebojnim dogovarjanjem in sporazumevanjem v okviru svo- 
bodne menjave dela odločajo delavci zainteresiranih delov- 
nih organizacij, družbenopolitične organizacije in drugi no- 
silci odgovornosti in družbenega interesa na tem področju, 
ki v ta namen prispevajo del svojih dohodkov. V nadalj- 
njem razvoju raziskovalnih dejavnosti je treba za zahtevnej- 
še raziskovalne projekte uporabljati združena sredstva v 
bankah. To je lahko pomemben način pridobivanja sred- 
stev za tiste fundamentalne raziskave, ki omogočajo večjo 
osamosvojitev od tuje tehnologije in tujega znanja, kjer je 
to nujno in upravičeno. 

Z v,so pozornostjo je treba spremljati in onemogočati 
vsako obliko prisvajanja znanstvenih dosežkov v obliki pri- 
vatizacije ali v kakršnikoli obliki skupinsko lastniškega pri- 
svajanja in omejevanja. Se bolj kot na drugih področjih 
se mora v raziskovalni dejavnosti uveljaviti načelo, da je 
vse, kar je doseženo, pridobitev celotne samoupi'avne druž 
be in torej družbena lastnina. Hkrati pa je treba zagotoviti 
polni interes temeljnih organizacij, da z raziskovalnim de- 
lom in z uporabo raziskovalnih dosežkov povečujejo dohodek, 
kakor tudi nagrajevati ustrezno z njihovo udeležbo v po- 
večanem dohodku posamezne raziskovalce, raziskovalne sku- 
pine in temeljne organizacije združenega dela raziskovalne 
dejavnosti ter delavce temeljnih organizacij, ki so z združe- 
vanjem sredstev prispevali k raziskovalnim dosežkom. 

S posebno skrbjo in sistematično bo treba nacfalje uve- 
ljavljati in razvijati marksizem kot teorijo in metodo razi- 
skovalnega dela v analizi, proučevanju in ocenjevanju druž- 
bene prakse in raziskovalnih dosežkov ter teoretičnih spo- 
znanj, in to nia področju tehničnih ved in naravoslovja nič 
manj kot na področju družbenih ved, znanosti in kulture ter 
umetniške ustvarjalnosti. Marksistično metodo mišljenja in 
marksistično metodologijo je treba v prihodnje bolj izostre- 
no postaviti nasproti nemarksističnim raziskovalnim pristo- 
pom in z marksisti čno kritiko sistematično pretresati cilje 
in metode raziskovanja pa tudi raziskovalne rezultate in nji- 
hovo uporabo. 

Kultura 
Na področju kulture smo priča pomembnim premikom 

v kulturnem življenju v sami družbeni bazi. Kulturna ust- 
varjalnost se v večji meri izraža v neposredni kulturni de- 
javnosti delovnih ljudi in občanov samih, ki postajajo vse 
pomembnejši nosilec kulturne politike. S tem smo začeli 
premagovati posledice prejšnji družbenih sistemov, ki so z 
elitističnim pojmovanjem kulture odtujevali kulturne dosež- 
ke in umetniško ustvarjanje deloraemu človeku in jih spre- 
minjali v privilegij vladajočih razredov, kar je kulturo pri- 
vedlo v težko stanje in deloma tudi v razkroj. 

H kulturni vzgoji delovnih ljudi je zlasti Zveza kulturnih 
organizacij Slovenije prispevala pomemben delež z organi- 
ziranjem kulturnega življenja po posameznih območjih in 
s povezovanjem delovnih ljudi glede na njihova nagnjenja 
do delovanja na posameznih področjih kulture. V zadnjih 
letih okrepljena organizacija je načrtno spodbujala združe- 
vanje po posameznih vrstah amaterskega kulturnega delo- 

vanja in znova pridobila številne delovne ljudi (sedaj šteje 
okrog 55.000 aktivnih članov) za kulturno delo. Vse premalo 
pa so storile organizacije združenega dela za to, da bi nji- 
hovi razvojni nSačrti vsebovali tudi programe za kulturno živ- 
ljenje in delo njihovih delavcev. * 

Kulturne skupnosti so prispevale in prispevajo, da se 
hitreje premaguje ločenost kulture od delovnih ljudi in obča- 
nov, k večji kulturni osveščenosti in uveljavljanju intere- 
sov delovnega človeka na področju kulture, pa tudi k večji 
pozornosti celotne družbe do kulturnih potreb in kulture 
sploh. V njenem okviru prihajajo do izraza različna gleda- 
nja in vse bolj tudi njihova sinteza v smislu združevanja 
sil in naporov, da se v kulturi uveljavljajo osnovne vredno- 
te socialistične samoupravne družbe in skupna politika na 
področju kulture in razvoja njenih dejavnosti in da se vse 
bolj humanizirajo odnosi med ljudmi. 

Občinske kulturne skupnosti, ki konstituirajo Kulturno 
skupnost Slovenije kot svojo zvezo, so samoupravna demo- 
kratična podlaga za uresničevanje interesov delovnih ljudi 
za lastno kulturno dejavnost in za delo in razvoj kulturnih 
ustanov ter sprejemanje njihovih stvaritev. Kulturne skup- 
nosti, zlasti Kulturna skupnost Slovenije, opravljajo po- 
membno nalogo v neposrednem povezovanju in organizi- 
ranju delavcev kulturnih področij z uporabniki kulturnih 
dobrin. V tem procesu delovni ljudje preko kulturnih skup- 
nosti združujejo sredstva za skupne naloge in za kulturne 
dejavnosti širšega ali posebnega pomena. Financiranje 
kulturnih dejavnosti širšega ali posebnega pomeni ni več 
odvisno samo od občin in se ae rešuje samo na njihovi 
ravni, ampak vedno bolj in vedno širše znotraj posamezne- 
ga kulturnega področja in v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Kulturne skupnosti različno, vendar dovolj uspešno spod- 
bujajo in pospešujejo kulturne dejavnosti rta manj razvitih 
območjih s tem, da solidarno pomagajo pri razvoju knjiž- 
ničarstva, pri gostovanjih, pri vzdrževanju obveznih stro- 
kovnih služb s področja kulture, pri vzdrževanju in obnovi 
kulturnih spomenikov. S tem kulturne skupnosti in Zveza 
kulturnih organizacij Slovenije spodbujajo rast in razvoj 
kulturnih dejavnosti v številnih podeželskih centrih. 

Kulturne skupnosti so v letu 1976 prvič združevale sred- 
stva za obogatitev kulturnega programa RTV, za skupno 
dogovorjeno filmsko produkcijo RTV in Viba filma ter za 
skupno dogovorjene programe z drugimi kulturnimi organi- 
zacijami in ustanovami. 

V procesu samoupravnega oblikovanja kulture so po- 
membne pobude za ustanavljanje posebnih ali posebnih te- 
meljnih interesnih kulturnih skupnosti, v okviru katerih naj 
bi s povezovanjem interesa ustvarjalcev določenega kultur- 
nega področja in neposrednega družbenega interesa uporab- 
nikov skupno reševali vsebinske specifičnosti, materialna in 
kadrovska vprašanja in spodbujali povezovanje delovnih orga- 
nizacij določenih področij kulture preko skupnega in uskla- 
jenega delovnega programa. 

Čeprav smo že dosegli določen napredek pri usklajeva- 
nju programov organizacij združenega dela s področja kul- 
ture, saj dosegajo ali pa pripravljajo koordinacijo svojih prog- 
ramov slovenske založbe, muzeji, in razstavno-galerijske ter 
glasbene dejavnosti, moramo vendar ziagotoviti bolj nepo- 
sredno sodelovanje in odločanje delegatov uporabnikov, prav 
tako pa tudi kulturnih in umetniških ustvarjalcev samih. 
Ob tem pa je treba z doslednejšim uresničevanjem načela 
svobodne menjlave dela zagotoviti tak družbenoekonomski 
položaj kulturnih delavcev, ki jim bo omogočal, da bodo s 
svobodno menjavo dela uveljavljali svoj vpliv na delovanje 
ustreznih kulturnih ustanov, pa tudi svoje pravice do ude- 
ležbe na ustvarjenem dohodku v skladu z njihovim delov- 
nim prispevkom. 

Pomanjkanje strokovno usposobljenih ljudi, ki bi delo- 
vali na področju kulture, sodi med posebno pereča vpraša- 
nja razvoja kulturno-prosvetne dejavnosti. Za oblikovanje 
in uresničevanje kulturne politike v kulturi je treba poleg 
potrebnih organizacijskih in materialnih ukrepov prilagodti 
tudi vsebino in organizacijo dejavnosti umetniških in peda- 
goških akademij ter drugih vzgojnoizobraževalnih organiza- 
cij, v katerih se šolajo kulturno-prosvetni delavci. 
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V razmeroma dobro organizirani mreži splošnoizobraže- 
nlnih knjižnic delujejo matične knjižnice skoraj v vseh 

ubčinskih središčih s številnimi krajevnimi knjižnicami. Stag- 
nira pa odkup knjig za- sprotno obnovitev knjižničnih zalog. 
Potrebno je spodbujati enakomernejši razvoj knjižnic, po- 
skrbeti Tla njihovo sodobno opremo in strokovno vodeno de- 
lo z bralci, hkrati pa preko že zastavljenih in novih akcij 
hitreje razvijati kulturo delovnih ljudi in njihovo potrebo 
po knjigah. 

Slovenske založbe, ki skrbijo za slovensko izvirno kul- 
turno in znanstveno ustvarjalnost, za mladin.sko literaturo, 
za literaturo iz narodnosvoobodilne borbe in za družbo- 
slovna dela, imajo pomembno odgovornost, da medsebojno 
usklajujejo svoje programe in te trdneje organizacijsko po- 
vezujejo, zlasti pri izdajanju večjih in pomembnejših publi- 
kacij, kot je to že zastavljeno pri predvideni drugi izdaji 
Enciklopedije Jugoslavije in hkratni izdaji Slovenske enci- 
klopedije. Z ukrepi davčne in kreditne politike je treba še 
naprej omogočati izdajanje kvalitetnih knjig in zagotoviti, 
da tržne zakonitosti ne bodo omejevale zavestnih prizade- 
vanj družbe na področju založništva. 

Vse večja so prizadevanja tako gledališč kot kulturnih 
skupnosti in Zveze kulturnih organizacij Slovenije, da bi z 
gostovanji dosegli predele, ki so bili doslej deležni gledali- 
ških predstav le v manjši meri ali pa sploh ne. Pospešiti 
je treba medsebojno usklajevanje programov in izmenjavo 
strokovnih izkušenj ter v procesu svobodne menjave dela 
ustrezno urediti položaj gledališč ter položaj in nagrajevanje 
gledaliških delavcev. 

Pri urejanju prostorov za kulturne potrebe delovnih 
ljudi in občanov zaostajamo. To, dla je premalo večnamen- 
skih kulturnih domov in drugih prostorov, ovira razvijanje 
kulturnih dejavnosti. Z združenimi sredstvi pri kulturni skup- 
nosti Slovenije in s sredstvi občinskih kulturnih skupnosti 
so se lani začele nekatere adaptacije in gradnje. V soglasju 
z zainteresiranimi dejavniki mesta Ljubljane in republike je 
v osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeroč- 
nega plana SR Slovenije uvrščena graditev kulturnega centra 
— Cankarjevega avditorija v Ljubljani; predvidoma leta 1977 
bo v Ljubljani dokončan tudi Jakopičev paviljon. 

V programih razvoja posameznih kulturnih dejavnosti Je 
še vedno premalo konkretnih pobud, da bi bila slovenska 
kultura v vseh njenih ustvarjalnih in proustvarjalnih vidi- 
kih v večji meri znana na celotnem jugoslovanskem območ- 
ju; prav tlako naj bi bile kulture drugih narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije v večji meri prisotne pri nas. širše 
možnosti za to nudi tudi medrepubliški sporazum o skup- 
nem financiranju posameznih manifestacij s področja kultu- 
re, ki imajo vseiugoslovanski pomen. 

Kulturno življenje Slovencev v zamejstvu je razvito do 
dokaj visoke stopnje. Prepletenost s kulturnim delovanjem 
v SR Sloveniji je zlasti vidna v delovanju kulturno^prosvet- 
nih organizacij in posameznih slovenskih kulturnih institu- 
cij, ki že dolga leta deluiejo v Italiji in Avstriji. Pri tem 
je treba poudariti vlogo Zveze kulturnih organizacij Slove- 
nije. Pri bogatenju kulturnega življenja slovenskih izseljen- 
cev in naših delavcev na začasnem delu v tujini ima po- 
membno vlogo Slovenska izseljenska matica. 

Telesna kultura 
Na področju delovanja in samoupravnega organiziranja 

telesne kulture smo v zadnjih letih dosegli nekatere uspehe. 
Kažejo se v uveljavljanju in poglabljanju samoupravnih odno- 
sov v telesnokulturni dejavnosti, še zlasti pa v ustanovitvi 
in v nadaljnji ustavni preobrazbi samoupravnih interesnih 
skupnosti na tem področju in v širjenju množičnosti v po- 
sameznih zvrsteh telesne kulture. V nadaljnjem razvojti teles- 
ne kulture je treba zagotoviti, da se bo dosledno uveljavljala 
njena samoupravna organiziranost, ob tem hitreje odprav- 
lj!at.i pomanjkljivosti v delovanju telesnokultumih organizacij 
in si prizadevati, da se bo telesna kultura smotrno organsko 
vključevala v celoten sistem vzgoje in izobraževanja. 

Samoupravno oblikovana in sprejeta usmeritev telesno- 
kultume dejavnosti v SR Sloveniji, ki je dobila akcijsko 
podobo s podpisom samoupravnega sporazuma o uresniče- 

vanju nekaterih pomembnih vprašanj o nadaljnjem raavoju 
telesne kulture v Sloveniji, je izhodišče za nadaljnja priza- 
devanja m delo v tej dejavnosti. 

Pri tem mora veljati posebna skrb uresničevanju mno- 
žičnosti v telesni kulturi in v zvezi s tem uveljavljanju že 
sprejetih stališč tako glede nosilcev posameznih nalog, orga- 
niziranosti, financiranja, kot tudi analiziranja izkušenj na 
tem področju. Ob telesnokultumih organizacijah in drugih 
dosedanjih dejavnikih v telesni kulturi morajo zrasti še no. 
vi nosilci te dejavnosti v organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih ter vzgojno Varstvenih in vzgojnoizobraže- 
vainih organizacijah. Z odločnejšo akcijo za nove organizi- 
rane oblike neposrednega aktivnega vključevanja delovnih 
ljudi in občanov v telesnokulturno dejavnost je mogoče ure- 
sničiti zasnovane vsebinske in organizacijske spremembe, 
tako v telesni vzgoji v šolah kot pri razmahu športne rekre. 
acije in vrhunskega športa, ter ustvariti kadrovske in ma- 
terialne pogoje za vsestranski razvoj na tem področju. 

Zdravstvo 
Zdravstveno varstvo v naši republiki se približuje ravni, 

ki je značilna za razvite države. To velja za povprečno dolži. 
no življenja, za nizko umrljivost dojenčkov, pa tudi pre- 
bivalstvo nad 65 let starosti že dosega okrog 11 odstotkov 
vsega prebivalstva in narašča hitreje kot v industrijskih drža, 
vah. Vse to je rezultat razmeroma velikih vlaganj in druž- 
bene skrbi za področje zdravstva, uporabe sodobnih medi. 
cinskih metod, zdravstvene osveščenosti prebivalstva, pa tu- 
di rasti življenjskega standarda in vsebinsko bogatejšega 
življenja sploh. Spremenila se je tudi bolezenska slika, ki 
postaja vse bolj podobna sliki, značilni za razvite države. 
Naraščajo poškodbe, obolenja dihal, bolezni ožilja, alkoho- 
lizem in živčna obolenja. To nalaga naši zdravstveni dejav- 
nosti nove in po kvalitetah bolj zahtevne naloge. Gre pred- 
vsem za preventivno zdravstveno varstvo in tudi za druge 
družbene ukrepe na področju zdravstva. 

Ob dosežkih zdravstvenega varstva pa ne moremo spre- 
gledati, dh se delovna doba krajša, da narašča delež invalid- 
skih upokojencev in da je tudi x veliko izostankov z dela 
zaradi bolezni. 

Gre za nesorazmerje med povsem medicinskimi dosežki 
našega zdravstvenega varstva in njegove povezanosti z orga- 
nizacijami združenega dela oziroma s potrebami njihovega 
dela in razvoja. Programi na področju zdravstvenega Varstva 
v zadnjih letih sicer to v večji meri upoštevajo, vendar še 
ni dosežena zadostna in učinkovita preusmeritev. 

Pri programiranju zdravstvenega varstva bo treba dati 
večji poudarek tudi problematiki alkoholizma, ki postaja 
vse bolj pereč družbeni problem in občutno negativno vpli- 
va na produktivnost dela. 

Popolno zdravstveno varstvo vsega prebivalstva, ki je 
bilo vpeljano na podlagi odločitve z referendumom leta 1972, 
da se izenačijo pravice iz zdravstvenega varstva med delavci 
in kmeti, je šele sedaj popolnoma zaživelo. To je tudi za- 
ostrilo zdravstvene potrebe predvsem na manj razvitih ob- 
močjih, kjer je večji delež kmečkega prebivalstva, ki se 
v vse večjem obsegu poslužuje zdravstvenega varstva. Tako 
v mestih in na podeželju vse bolj občutno primanjkuje 
zdravnikov splošne prakse. Temu bo treba prilagoditi štu- 
dij medicine, obenem pa tudi povečati obseg invsticij v 
osnovno zdravstveno varstvo. V zadnjem desetletju smo si- 
cer razmeroma veliko vložili v izgradnjo zdravstvenih objek- 
tov, vendar predvsem bolnišnic. Zato bo v prihodnje ena 
izmed temeljnih družbenih nalog razvijati osnovno zdravstve- 
no službo, kar predvsem pomeni, dk moramo tudi z ustrez- 
nimi družbenimi ukrepi spodbujati delo splošnih zdravnikov. 

Izgradnja zdravstvenih kapacitet je sprožila solidarnost, 
no združevanje sredstev v zdravstvu na območju vse Slo- 
venije. To združevanje, ki je bilo sprva namenjeno zgolj 
investicijski dejavnosti, pa se čedalje bolj preusmerja v so- 
lidarnostno združevanje za zagotavljanje osnovnega zdravst- 
venega varstva na manj razvitih območjih. Nosilci tega zdru- 
ževanja so regionalne zdravstvene skupnosti, kar zahteva pre- 
livanje sredstev med njimi. Poleg ugodnih posledic pa pre- 
livanje pogosto prikriva resnično stanje rizične sposobnosti 
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posameznih regionalnih zdravstvenih skupnosti. Delavci v 
združenem delu kot nosilci solidarnosti in združevanja sred- 
stev nimajo zadostnega pregleda nad potrebami in porabo 
teh sredstev, kar omejuje njihove možnosti za odločanje. Za- 
to je treba zagotoviti, da bodo delavci v združenem delu o 
teh sredstvih odločali na podlagi dogovorjenih programov in 
za določene rfamene. 

Proces oblikovanja dohodkovnih razmerij in cen stori- 
tev na zdravstvenem področju se je začel že pred leti. 
Zadnji čas pa pri tem ni opaziti vidnega napredka. Zato je 
treba nadaljevati z nJapori, da bo cena zdravstvene storitve 
zajeta v celovit sistem družbenoekonomske reprodukcije, da 
bi tako izpolnila tudi svojo funkcijo v svobodni menjavi 
dela. 

Vse to terja, da z dogovori med organizacijami zdrav- 
stvene dejavnosti in uporabniki zdravstvenih storitev v zdrav- 
stvenih skupnostih usklajujemo razvoj posameznih oblik 
zdravstvenega varstva in dosežemo ustrezno delitev dela med 
osnovno zdravstveno službo in bolnišnicami ter na tej pod- 
lagi opredelimo vlogo in naloge kliničnega centra. Pri tem 
je treba dati večji poudarek vsem, zlasti preventivnem obli- 
kam zdravstvenega varstva prebivalstva za ohranitev njego- 
vega zdravja in njegove delovne sposobnosti. 

Pravice na področju zdravstvenega varstva so na zgornji 
meji naših družbenoekonomskih možnosti, pa tudi organizi- 
ranost in Kapacitete zdravstvene dejavnosti pogosto zaosta- 
jajo in omejujejo uresničevanje teh pravic. Poseben problem 
so dolge čakalne dobe pri uresničevanju posameznih pravic 
iz zdravstvenega varstva. 

Zlasti pomembno je uresničiti vlogo uporabnikov v skup- 
ščinah samoupravnih interesnih skupnosti zdravstvenega var- 
stva in v temeljnih organizacijah združenega dela na pod- 
ročju zdravstva, kjer marsikje delegati uporabnikov oziro- 
ma zavarovancev ne sodelujejo pri samoupravnih odločitvah 
o zadevah posebnega družbenega pomenia. Zato uporabniki 
v svobodni menjavi dela kot tudi pri oblikovanju progra- 
mov zdravstvenih skupnosti in delovnih programov organiza- 
cij združenega dela na področju zdravstva uveljavljajo še 
zelo nepopolno svoje pravice, tako v zdravstvenih ustano- 
vah kot v občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnostih 
in njihovih enotah ter v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

Socialno varstvo 
Ocena dosežkov na področju socialnega varstva izhaja 

iz ugotovitev, kako in v kolikšni meri so dejavnosti, ki se 
združujejo v skupnost socialnega varstva, prispevale k iz- 
boljšanju delovnih in življenjskih razmer delovnih ljudi in 
občanov in odpravljale socialne probleme, tako tiste, ki iz- 
virajo iz bivših izkoriščevalnih odnosov, kot tudi tiste, ki 
spremljajo naš hitri družbenoekonomski razvoj. Gre za sa- 
moupravne interesne skupnosti pokojninsko-invalidskega za- 
varovanja, zaposlovanja, socialnega skrbstva, otroškega var- 
stva in za stanovanjske zadeve. Le-te naj bi v postopkih de- 
legatskega dogovarjanja in sporazumevanja v okviru in pre- 
ko samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva skup- 
no z ustrenimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
in skupščinami posameznih samoupravnih interesnih skupno- 
sti oblikovale taka merila za delitev dohodka, ki predstav- 
ljajo družbeno dogovorjen korektiv delitve po delu in delo- 
vanja trga in ki hkrati prispevajo k delovanju našega celot- 
nega družbenoekonomskega sistemia v skladu z načeli soli- 
darnosti in socialističnega humanizma. Tako delovanje na 
področju socialne politike in socialnega varstva ter delo- 
vanju samoupravnih interesnih skupnosti socialnega varstva 
pa z dosedanjim razvojem samoupravljanja in družbeno- 
ekonomskih odnosov še ni zagotovljeno, in to kljub posamez- 
nim uspehom, ki smo jih dosegli na vseh področjih social- 
nega varstva. 

V delovanju skupnosti socialnega varstvfa še nismo do- 
segli usklajevanja programov vseh v njej delujočih skupno- 
sti v interesu socialnega varstva kot celote. Glede prograrni- 
ranjia in financiranja potreb na tem področju se namreč še 
vedno uveljavljajo delni interesi posameznih skupnosti. Vse 
te pa utesnjuje možnosti, da bi delovni ljudje celovito odlo- 
čali o svojih potrebah na področju socialnega varstva ter 

na ta način tudi določali politiko ter prednostne potrebe in 
interese. Zfoto je treba skupnosti socialnega varstva usposo- 
biti za usklajevanje socialno varstvenih prvin v programih 
vseh skupnosti, ki jo sestavljajo, ter s tem za uresničevanje 
enotne politike socialnega varstva. 

Ena izmed osnovnih slabosti delovanja skupnosti social- 
nega varstva je tudi, da se še niso zadovoljivo vključile v 
delovanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti kot ena- 
kopravni zbori v obravnavanju in odločanju o zadevah na 
podlagi ustave. S področjem socialnega varstva pa je zelo 
tesno povezano tudi zagotavljanje nekaterih pravic na pod- 
ročju osnovnega šolstva in zdravstva. Samoupravni sporazu- 
mi o skupnostih socialnega Varstva, ki naj bi opredelili 
dejavnosti in naloge posameznih skupnosti, ki Se tu združu- 
jejo, ter določali način in oblike sodelovanja skupnosti so- 
cialnega varstva s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na 
področju zdravstva in izobraževanja, niso še sprejeti, so pa 
že v razpravi. 

Na področju otroškega varstva je naloga skupnosti so- 
cialnega varstva predvsem ta, da sprejema merila, zla zago- 
tavljanje osnovnih pogojev za razvoj otrok. Pozitivni premi- 
ki se predvsem kažejo v povečanem zajemanju otrok v druž- 
beno varstvo in v družbeno pomoč ter v zagotavljanju po- 
gojev za uresničevanje materinstva. 

Na področju socialnega skrbstva skupnosti socialnega 
varstva usklajujejo program varstva in usposabljanja telesno 
in duševno prizadete mladine ter varstva invalidov in dolo- 
čajo merila za dodelitev denarne pomoči tistim, ki nimajo 
drugih sredstev za preživljanje. Tudi nia tem področju so 
očitni dosežki, čeprav še ni presežen proračunski pristop 
pri zbiranju in razdeljevanju sredstev. Zaradi tega skupnosti 
socialnega skrbstva še niso v zadostni meri nosilke politike 
na tem področju. 

Zastran zaposlovanja je v okviru skupnosti socialnega 
varstva treba zagotoviti temeljne možnosti za socialno var- 
nost nezaposlenih in tudi za usposabljanje delavcev za delo 
na novih delovnih mestih, bodisi zaradi invalidnosti bodisi 
zaradi spremenjenih proizvodnih pogojev. V naši republiki 
narašča delež invalidskih upokojencev, kar priča, da niso 
izrabljene .možnosti za delovno rehabilitacijo invalidov in 
da ne izvtajamo učinkovitega varstva pri delu. 

Na stanovanjskem področju je v okviru skupnosti soci- 
alnega varstva predvsem treba sprejeti izhodišča za sistem 
subvencioniranja stanarin, opredeliti minimalne standarde 
namenskih stanovanj za invalide in starostnike ter kriterije 
za pridobitev solidarnostinh stanovanj. Ugotavljamo, da je 
izgradnja solidarnostnih stanovanj zelo napredovala. Ni pa 
še zaživel sistem beneficiranih stanarin, ker tudi stanarine 
še niso ekonomske in vključene v celoten sistem družbene 
reprodukcije. 

Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
gre v okviru skupnosti socialnega varstva predvsem za vpra- 
šanje minimalnih pokojnin in invalidnin. S sistemom reva- 
lorizacije se ta vprašanja sproti urejajo, vendar se rešitev 
tudi te problematike navezuje na potrebo, da celoten sistem 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja uskladimo z usta- 
vo na podlagi pravic iz minulega dela. Zato bomo morali te 
elemente socialne varnosti v večji meri upoštevati pri obli- 
kovanju novega sistema pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

Socialno skrbstvo 
V skupnostih socialnega skrbstva se uresničuje poseben 

družbeni interes za socialno varnost orgroženih posamezni- 
kov in družin, ki jim je potrebna pomoč družbene skup- 
nosti. Na osnovi solidarnosti se s sistemom denarnih pomo- 
či uspešno zagotavljajo temeljne življenjske potrebe tistim 
občanom, ki zaradi starosti ali bolezni niso zmožni z delom 
si pridobivati sredstva za življenje. 

Za uspešno domsko varstvo ostarelih občanov je potreb- 
no še v večji meri kot doslej pritegniti budi krajevne skup- 
nosti. Daljšanje življenjske dobe in tudi spremenjeni soci- 
alna struktura starejših občanov narekuje potrebo po več- 
jih kapacitetah in sodobnejši koncepciji domskega varstva, 
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ki jo je treba realizirati tudi v izgradnji stanovanjskih so- 
sesk. 

V družbeno varstvo in usposabljanje za življenje in delo 
še vedno ni vključena večina telesno in duševno lažje pri- 
zadete mladine. Hitreje moramo reševati materialne pogo- 
je ustanov za varstvo in usposabljanje! teh otrok. Nujno 
je treba rešiti pereč problem varstva, usposabljanja in dela 
v duševnem razvoju srednje in teže prizadetih otrok. Za- 
radi pomanjkanja ustreznih zavodov za te otroke zanje pre- 
težno skrbijo starši, kiar obremenjuje njihovo delovno spo- 
sobnost. Ker ti otroci niso pravočasno zajeti v sistem 
usposabljanja za življenje in delo, se ne razvijajo dovolj 
njihove sposobnosti. Rešitev te problematike kot ena izmed 
prednostnih družbenih nalog nujno terja solidarnostno zdru- 
ževanje sredstev. 

V vseh občinskih skupnostih socialnega skrbstva je pot- 
rebno v zbore uporabnikov poleg delegatov krajevne skup- 
nosti vključiti tudi delegate temeljnih organizacij združene- 
ga dela, da. bi se v njih lahko usklajevali vsi interesi de- 
lovnih ljudi na tem področju. 

Družbeno varstvo otrok 
Razvoj varstva in vzgoje otrok temelji na dolgoročno 

zastavljenih ciljih in prizadevanjih, da se postopno izena- 
čijo pogoji za razvoj otrok, še posebne zahteve za varstvo 
otrok pa nerekuje tudi družbenoekonomski razvoj Slovenije, 
za katerega je značilna izredno visoka stopnja zaposlenosti 
obeh staršev. Upoštevaje to značilnost in celotno družbeno 
in politično usmeritev ter neposredno zainteresiranost in 
dejavno aktivnost temeljnih organizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti in interesnih skupnosti, so bila naša pri- 
zadevanja n>a tem področju usmerjena predvsem v to, da se 
organizira družbeno varstvo otrok. 

Na osnovi te usmeritve je treba nadaljevati politiko po- 
stopne preusmeritve denarnih pomo či v oblike neposredne- 
ga otroškega varstva, kot so prehrana,, varstvo in opremi ob 
rojstvu otroka. Kljub temu pa sta otroški dodatek in denar- 
na pomoč ob rojstvu otroka še vedno pomembni obliki druž- 
bene pomoči delavskim in kmečkim družinam z večjim šte- 
vilom otrok. Otroški dodatek prejema sedaj več kot polovici 
vseh otrok. 

V zadnjih dveh letih se povečuje število novorojenih otrok. 
V tem se kaže, da so se splošno izboljšali življenjski in 
delovni pogoji delovnih ljudi in njihovih družin in varstvo 
matere in otroka, med drugim tudi s podaljšanjem porodni- 
škega dopusta. 

Zajeli smo 23 odstotkov vseh otrok v vzgojnovarstvene 
organizacije in vsako leto na novo vključimo v to obliko 
varstva še 2 odstotka predšolskih otrok. To obliko varstva 
smo razširili tudi na kmečke otroke. To so omogočila raz- 
meroma velika vlaganja, saj smo v zadnjih petih letih ka- 
pacitete vzgojno-varstvenih organizacij podvojili. Kljub temu 
pa kapacitete teh ustanov ne zadostujejo, kar odpira številne 
probleme. Vse to nalaga vsem dejavnikom, da še učinkovi- 
teje rešujejo to problematiko, organizirati pa je treba tudi 
različne oblike družbenega varstva otrok. 

Pri vključevanju duševno in telesno prizadetih otrok v 
vzgojnovarstvene organizacije še ni zadovoljivih rezultatov. 
Zato bo treba odločneje začeti ustaniavljajti posebne enote 
za te otroke v okviru obstoječih vzgojno-varstvenih orga- 
nizacij. 

V krajevnih skupnostih se vse bolj kaže potreba po 
oblikovanju enot skupnosti otroškega varstva, v katerih se 
bodo usklajevali interesi in potrebe organizacij združenega 
dela in delovnih ljudi na področju otroškega varstva. 

Tudi na tem področju je treba pospeševati svobodno 
maniavo dela, ker bo le tako zagotovljeno hitrejše, učinko- 
vitejše ter konkretnim potrebam prilagojeno reševanje te 
problematike. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
V Sloveniji je skoraj vse prebivalstvo pokojninsko za- 

varovano, kar pomeni veliko pridobitev za socialno varnost 

delovnih ljudi. Število upokojencev presega 200.000, in če 
prištejemo še njihove družinske člane, potem živi od pokoj- 
nin in invalidnin nekaj manj kot pol milijona prebivalcev. 
Z rednim usklajevanjem pokojnin z gibanjem osebnih do- 
hodkov in življenjskimi stroški ter z varstvenim dodatkom 
smo zadnja leta občutno izboljšali gmotni položaj upoko- 
jencev, 

V letu 1972 smo ob veliki solidarnosti delavcev vpeljali 
starostno zavarovanje kmetov. S tem smo prispevali, dk 
se je izboljšal materialni položaj ostarelih, in omogočili 
kmetom, da si v času aktivnega dela na osnovi združevanja 
sredstev in solidarnosti združenega dela zagotovijo socialno 
varnost za starost. 

Leta 1973 je bil uveljavljen sedaj veljavni sistem pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Sprejete spremembe 
pa niso odprle možnosti za samoupravno urej'anje tega pod- 
ročj'tt in tudi niso zagotovile ustavnega položaja združenega, 
dela in delavca glede razpolaganja z rezultati dela. Seda- 
nji sistem ne temelji na pravici iz minulega dela in ne 
zagotavlja upokojencu takega materialnega položaja, da bi 
bila njegova pokojnina odvisna od njegovega delovnega pri- 
spevka v vsej delovni dobi in od prispevka, ki ga je dal 
celotnemu družbenemu dohodku. Zato kljub doseženim uspe. 
hom pri reševanju materialnegia položaja upokojencev z va- 
lorizacijami in usklajevanjem pokojnin nismo odpravili ne- 
skladij, ki so posledica neuresničene ustavne pravice iz mi- 
nulega dela, pa tudi nedosledno uveljavljenega načela na- 
grajevanja po delu. 

Ugotavljamo, da v zadnjem času narašča delež invalid- 
skih upokojencev v celotnem številu upokojencev. To goto- 
vo priča, da sedanji sistem invalidsko-pokojninskega zavaro- 
vanja ne spodbuja organizacij združenega dela in posamezni- 
kov k zagotavljanju varstva pri delu, k odpravljanju vzrokov 
invalidnosti in k vračanju invalidov v delovni proces. Kaže 
pa tudi, da je potrebna uspešnejša zdravstvena služba za re- 
habilitacijo invalidov. 

Vse to zahteva, da se sedaj veljavni pokojninsko-invalid- 
ski sistem spremeni. 

Varstvo borcev NOV in vojaških invalidov 
Vprašanja socialne varnosti borcev, invalidov in članov 

družin padlih borcev se uspešno rešujejo. K socialnemu var- • 
stvu borcev je veliko prispevalo republiško urejanje dopol- 
nilnega varstva borcev in invalidov in omogočilo, d& se nji- 
hov materialni položaj usklajuje z ekonomskimi gibanji v 
republiki. Da se je materialno stanje borcev izboljšalo, je 
pomembno prispeval tudi sistem priznavalnin. 

Pomembni uspehi so bili doseženi pri varstvu kmetov 
borcev z uvedbo starostnega zavarovanja kmetov in z var- 
stvenim dodatkom, z enotnim zdravstvenim zavarovanjem in 
s priznavalninami za socialno ogrožene kmete. 

V naslednjem obdobju pa bo treba odpraviti in. hitreje 
urejati probleme, ki postajajo očitnejši s staranjem bor- 
cev NOB in ki jih narekuje tudi razvoj družbenih samoup- 
ravnih odnosov. 

Sedanje materialno stanje upokojencev borcev, ki pre- 
jemajo varstveno pokojnino, zahteva, da se čimprej določijo 
višje pokojninske osnove. 

Doseženo materialno varstvo borcev NOV in vojaških 
invalidov je treba sproti uravnavati z razvojnimi gibanji na, 
še družbe. f 

Zdravstveno stanje borcev in vojaških invalidov nareku- 
je, da se dosledno uveljavlja njihovo učinkovito zdravstveno 
varstvo kot prednostna nlaloga vseh zdravstvenih skupnosti. 

Da bomo uspešno reševali socialno varnost borcev in in. 
validov, moramo celoten sistem varstva usklajevati s siste- 
mom, ki ga. uveljavljamo z novo ustavo in zakonom o zdru- 
ženem delu. Socialno varnost borcev mor'ajo zagotavljati prog- 
rami samoupravnih interesnih Skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in krajevnih skupnosti, kjer je tudi mogoče naj- 
uspešnejše zagotoviti solidarnost. 
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III. VARSTVO USTAVNE UREDITVE 
S sprejetjem ustave SFRJ in SR Slovenije so določeni 

temelji za nadaljnji razvoj in graditev družbene samozaščite 
kot sistema ukrepov in aktivnosti, ki jih izvajajo delovni 
ljudje, občani, temeljne organizacije združenega dela, kra- 
jevne skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične in druge organizacije ter družbenopolitične 
skupnosti. S sprejetjem oziroma dopolnitvami zakona o druž- 
beni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah in z družbe 
no akcijo, ki poteka na tej osnovi, postaja samozaščita funk- 
cija siamoupravno organizirano družbe in integralni del sa- 
moupravljanja. S tem se vse bolj uveljavlja kot pravica in 
dolžnost vsakega družbenega subjekta, da skrbi za varnost 
ustavne ureditve in družbene lastnine, za varno počutje de- 
lovnegia človeka in občana, za varnost njegove lastnine pred 
vsemi oblikami zlorab. V ta namen služijo obstoječi druž- 
beni dogovori in samoupravni sporazumi o družbeni samo- 
zaščiti med nosilci družbene samozaščite v občinah, krajev- 
nih in delovnih ter drugih skupnostih in organizacijah ter 
drugi njihovi samoupravni akti. 

Organizirana družbena dejavnost, predvsem vseh organi- 
ziranih socialističnih sil z Zvezo komunistov na čelu je v 
zadnjih letih močno utrdila zavest delovnih ljudi, da postaja 
varovanje pridobitev narodnoosvobodilne borbe in revolucije 
in utrjevanje samoupravnega socialističnega družbenega si- 
stemia z družbeno samozaščito sestavni del njihovega vsako- 
dnevnega dela in življenja. Utrjevanje zavesti delovnih ljudi 
in varnostne kulture, pa tudi napredek za to specializiranih 
organov omogoča zato laže odkrivati sovražne pojave, na- 
perjene proti družbeni ureditvi, bodisi da se pojavljajo znot- 
raj naše države, bodisi da so plod zunanjih dejavnikov. 

V sedanjih razmerah je varnostni položaj v SR Sloveniji 
stabilen, zlasti če ga ocenjujemo z vidika števila odkritih 
primerov kfasičnega, gospodarskega in političnega kriminala. 
Take varnostne razmere so rezultat: 

— stalne in načrtne politične akcije organiziranih samo- 
upravnih in socialističin sil, na čelu z Zvezo komunistov, 
na področju graditve celovitega varnostnega sistema, teme- 
lječega na družbeni samozaščiti, prizadevanj za uresničenje 
ustave na vseh področjih, naporov za utrditev gospodarskih 
gibanj, odpiranja dolgoročne družbenoekonomske perspekti- 
ve s srednjeročnim planom, krepitve varnostnih organov in 
njihove vključenosti v podružbljen varnostni sistem; 

— dezorientacije večine sovražno opozicijskih sil, ki iz- 
gubljajo svoje idejne vzvode in opoia med cbčani m so za- 
to čedalje bolj odvisni od podpore iz tujine, ocene sovraž- 
nih sil.v tujini o medsebojni odvisnosti, povezanosti samoup- 
ravnega in socialističnega razvoja SFR Jugoslavije in njene 
dosledne poltiike neuvrščenosti z družbeno stabilizacijo in 
enotnostjo jugoslovanskih narodov in narodnosti; zato si si- 
stematično prizadevajo zanetiti konflikte v samoupravlj'anju 
in v odnosih med našimi narodi. 

V bližnji preteklosti so posamezne redke sovražne sku- 
pinice poskušale razvrednotiti akcije Zveze komunistov in 
drugih samoupravno socialističnih sil z ekstremnimi stališči, 
češ da znova uVaja administrativne metode, da zavira de- 
mokratični razvoj in podobno. Taka stališča so v SR Slo- 
veniji razširjali posamezniki in skupinica nosilcev buržoazno- 
pluralističnih in separatističnih teženj, ki se objektivno pove- 
zujejo s cilji slovenske politične emigracije in drugo reakci- 
jo v tujini, pa tudi posamezni razširjevalci liberalizma, anar- 
holiberalizma in tehnokratizma. Drago skrajnost je pomenila 
aktivnost različnih birokratskodogmiatsko orientiranih posa- 
meznikov bodisi v inačici birokratskoetatistične in blokov- 
ske negacije samoupravljanja in politike neuvrščenosti bodi 
si z zavzemanjem za unitaristično ureditev. Te redke skupi- 
nice in posamezniki so iskali medsebojne stike in se povezo- 
vali ne glede na nazorska ln razredna izhodišča s špekulaci- 
jami o domnevnem skorajšnjem zlomu socialistične samoup- 
ravne ureditve ter neuvrščene politike in neodvisnega polo- 
žaja Jugoslavije v svetu. 

Slovenska politična emigracija usmerja svojo sovražno 
aktivnost predvsem v subverzivnopolitično propagando, iska- 
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nje somišljenikov v Sloveniji in med Slovenci v tujini, v 
tesnejšo povezavo z različnimi tujimi reakcionarnimi struktu- 
rami ter v poizkuse povečevanja njene notranje organizacij, 
ske kohezivnosti. S tem skuša uveljavljati do kraja odtujene 
in kontrarevolucionarne cilje, se vmešavati v bilateralne od- 
nose SFR Jugoslavije s sosednjima Italijo in Avstrijo, kjer 
si med tamkajšnjimi slovenskimi narodnimi skupnosti tudi 
želi okrepiti svoje pozicije. Tudi politična, zlasti eikstremistič- 
na emigracija drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti 
vse bolj poizkuša iskati oporo za svoje teroristične aktivnosti 
v slovenskih okoljih, posebno med našimi delavci na tujem. 
Proti terorističnemu delovanju tega dela emigracije je naša 
država naredila odločne korake v meddržavnih odnosih pri 
odgovornih in pristojnih državnih organih. 

SR Slovenija je izpostavljena močnim pcitiskom različ- 
nih tujih obveščevalnih služb. Te službe so raziskovale in 
zbirale podhtke z vseh področij našega družbenega življenja, 
pri čemer so zlorabljale razne oblike mednarodnega sodelo- 
vanja, od znanstveno-tehničnega sodelovanja, do turizma in 
naših državljanov v tujini. V preteklem obdobju je bilo 
odkritih več obveščevalcev in agentov tujih obveščevalnih 
služb, preprečenih je bilo več subverzivnih in obvešče- 
valnih kombinacij proti našim državljanom in naši družbi. 

To seveda ne pomeni, da najrazličnejši pritiski na Slo- 
venijo in Jugoslavijo upadajo glede na intenzivnost. Stalno 
sovražno propagandno delovanje sovražnih sil v svetu proti 
naši socialistični samoupravni skupnosti s kombiniranjem 
klasičnih metod obveščevalnega dela in metod tako imeno- 
vanega specialnega vojskovanja, predvsem psihološko propa- 
gandne narave, zahteva, da našo aktivnost in organiziranost, 
s katero se postavljamo po robu tej zvrsti sovražnega delo- 
vanja, vsebinsko in organizacijsko nenehno dograjujemo in 
krepimo. 

Gospodarska in klasična kriminaliteta stiagnira oziroma 
v nekaterih vrstah celo upada. Zagotovljeno je bilo boljše 
in učinkovitejše varstvo javnega reda in miru, družbenega 
in osebnega premoženja ter varstvo svoboščin in priavic obča- 
nov in varstvo pred kršitvami samoupravljanja. Zlasti je bila 
učinkovita akčija proti kriminalnim deviacijam, ki so se 
razrasle v Sašu širšega prodora liberalizma v gospodarstvu, 
proti spodkopavanju ekonomskih temeljev naše družbe in 
odtekanju družbenih sredstev v tujino, pri čemer še vedno 
niso do kraja raziskani nekateri težji primeri takih deliktov 
v preteklosti. 

Razvejeni zunanjetrgovinski, bančni in proizvodnokoope- 
racijski odnosi riaših organizacij združenega dela s tujimi 
podjetji, organizacijami in multinacionalnimi združenji ter- 
jajo od vseh organizacij združenega dela, da posvečajo več- 
jo pozornost in skrb varovanju občutljivih gospodarskih po- 
datkov in izbiri kadrov. 

Učinkovite so bile družbene akcije ob naravnih kata- 
strofah, zlasti ob potresu, relativno se je zmanjšalo število 
požarov in drugih nesreč. Delež delovnih ljudi in občanov, 
organiziranih v družbeni samozaščiti, pri odkrivanju in pre- 
prečevanju kaznivih dejanj vseh vrst in solidarnih pri odprav- 
ljanju posledic elementarnih in drugih nesreč je čedalje več- 
ji. Vse to odločilno vpliva na ugodno varnostno situacijo. 

Uresničevanje zakona o družbeni samozaščiti, varnosti 
in notranjih zadevah nalaga družbenopolitičnim skupnostim 
zelo odgovorne naloge, kot so: 

— enotno obravnavanje varnostnih in obrambnih vpra- 
šani ob enotni in nedeljivi odgovornosti za stanje varnosti 
in ljudske obrambe na vseh ravneh; 

— odgovornost občine za stanje varnostnih razmer in 
družbene samozaščite na njenem območju in v družbi kot 
celoti moramo še okrepiti in jo konkretizirati; 

— varstvo družbene lastnine, na kateri temeljijo samoup- 
ravna socialistična ureditev, samoupravne pravice delovnih 
ljudi in občanov kot sestavni del njihove vsakodnevne sa- 
mozaščite aktivnosti, terja, da krajevne skupnosti in temeljne 
organizacije združenega dela obiikujejo, opremijo ter uspo- 
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sobij'0 enote narodne zaščite Iz vrst delUvcev in občanov. 
Realno je pričakovati, da se cio naša družba tudi v bo- 

doče srečevala s protisamoupravnimi in protisocialističnimi 
silami, ki bodo poizkušale načenjati temeljna vprašanja raz- 
vijanja družbenih odnosov, ekonomskega razvoja in zunanje- 
politične usmeritve. Na tej osnovi tečejo priprave, da se 
vsi državni organi, samoupravni organi, družbenopolitične 
skupnosti in orglanizacije usposobijo, da v vsaki situaciji 
učinkovito preprečijo poskuse sovražnika, ki bi napadel ali 
ogrožal neodvisnost in varnost neuvrščene socialistične samo- 
upravne Jugoslavije. 

Vprašanje varnosti je treba tudi v bodoče reševati v 
sklopu naše notranje In zunanje politike, izhajajoč iz dejstva, 
da varnost družbe temelji na njeni stabilnosti in uspešnem 
uresničevanju razvojnih ciljev in socialističnih samoupravnih 
odnosov. Zato je potrebno še naprej utrjevati in dograjevati 
tudi vse tiste organe, organizacije in službe, ki so odgovorne 
za varstvo vitalnih družbenih interesov, zakonitosti in var- 
nosti. Nenehno in sistematično je treba materialno, organi- 
zacijsko, strokovno in kadrovsko krepiti varnostne organe 
in službe, skladno s srednjeročnim družbenim planem raz- 

voja republike ter ob še bolj aktivni podpori pristojnih orga- 
nov in organizacij vseh družbenopolitičnih skupnosti, da bo. 
do še učinkoviteje izvrševale naloge na teh področjih. 

Predsedstvo je v okviru svojih ustavnih funkcij rte tem 
področju usmerilo svojo aktivnost, da sproti spremlja in 
obravnava politično-varnostno situacijo v SR Sloveniji in 
SFR Jugoslaviji in z njo v zvezi varnostne probleme, ki so 
že nastopili ali pa jih je mogoče predvideti, jih ocenjevalo 
ter predlagalo ustrezne ukrepe. Redno je spremljalo tudi 
pomembnejše akcije organov in služb varnosti in druga 
aktualna vprašanja s področja varnosti in notranje politike 
ter dajalo pobude za ustvarjanje pogojev, kako preprečiti 
dejavnosti notranjih in zunanjih sovražnih sil, ki bi posku- 
sile kakorkoli ogroziti našo neodvisnost in nadaljnji soci- 
alistični razvoj naše družbe na samoupravnih temeljih. 

Glede vseh pomembnejših vprašanj varnosti in družbene 
samozaščite sta Predsedstvo SR Slovenije in Republiški svet 
zla varstvo ustavne ureditve koordinirala delovanje in sode- 
lovala s Predsedstvom SFRJ oziroma Zveznim svetom za 
varstvo ustavne ureditve kot tudi z vsemi ustreznimi organi 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

IV. SPLOSNA UIIOSKA ORBflWRfl 

Temelj varnosti in obrambe razvoja naše socialistične 
samoupravne družbene ureditve je zasnova splošnega ljud- 
skega odpora, kot je določena v ustavi in kongresnih do- 
kumentih Zveze komunistov. Zato je dograditev in uresniče- 
vanje zasnove splošnega ljudskega odpora temeljna naloga 
vseh samoupravnih in drugih družbenih subjektov. Na pod- 
lagi širšega proučevanja vojaško-politične situacije in ocene 
položaja SR Slovenije ter posameznih pokrajin v mednarod- 
nem političnem in strateškem pogledu so bila v okviru enot 
nega obrambnega sistema SFRJ v preteklem obdobju začrta- 
na izhodišča in opredeljene naloge za nadaljnji razvoj in kre- 
pitev splošne ljudske obrambe v naši republiki. Ta izhodi- 
šča in naloge so temelj razvijanja obrambnih priprav kot 
družbene funkcije, ki jo vsakodnevno izvršujejo delovni ljudje 
in občani v oboroženih silah, civilni zaščita, v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, 
družbenopolitičnih ter drugih družbenih organizacijah in 
društvih, v samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopo- 
litičnih skupnostih ter v drugih organizacijah in skupnostih. 

Pri utrjevanju in razvoju splošne ljudske obrambe so 
bili v naši republiki doseženi pomembni uspehi. Povečala 
se je aktivnost družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
ter društev, kar je odraz nove organiziranosti in vloge So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva v organizaciji in razvoju 
sistema splošne ljudske obrambe, še posebej pa utrjenega 
političnega vpliva Zveze komunistov kot vodilne idejnopoli- 
tične sile, odgovorne za ustrezno idejnopolitično naravnanost 
delovanja in razvoja splošne ljudske obrambe tako v repub- 
liki, pokrajini in občini kot tudi v vsaki samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti. 

Uspehi so doseženi pri organiziranju in zagotavljanju 
bolj povezanega in usklajenega delovanja oboroženih sil — 
JLA in teritorialne obrambe ter organov notranjih zadev in 
milice z obrambnimi pripravami družbenopolitičnih organi- 
zacij in vseh družbenih dejavnikov na področju gospodarskih 
in družbenih dejavnosti. To omogočajo neposredni mesebojni 
stiki in izvajanje skupnih aktivnosti med poveljstvi in eno- 
tami IX. armade, štabi in enotami teritorialne obrambe, uprav- 
nih organov za ljudsko obrambo in notranjih zadev ter osta- 
lih organov družbenopolitičnih skupnosti. To dokazujejo šte- 
vilne združene vaje (med njimi so najpomembnejše Jesen- 
74, Fohorje-75 in Blegoš-76) in doseženi rezultati. Vaje so 
potrdile, da je pravilna odločitev, da se reorganizira struktu- 
ra enot in štabov teritorialne obrambe, ter da se začne izva- 
jati integrirana vojaška vzgoja vseh sestavin splošnega ljud- 
skega odpora. 

Ob proučevanju doseženih rezultatov ugotavljamo, da je 
bila pri izvajanju obrambnih priprav dosežena višja stopnja 
organiziranosti na ravni republike, pokrajin in občin. To 

se izraža zlasti v uresničevanju nalog za kvalitetnejše ob- 
rambno načrtovanje in pripravljenost republiških resornih 
organov in organizacij, v določanju skupnih obrambnih za- 
dev občin, ki se opravljajo na ravni pokrajine (tudi na ravni 
mestne in obalne posebne družbenopolitične skupnosti) ter 
v organiziranosti in pripravljenosti občin. Na začetku pa je 
vključevanje programa splošne ljudske obrambe v progra- 
me samoupravnih interesnih skupnosti. 

V vseh temeljnih organizacijah združenega dela, krajev- 
nih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih ter 
tudi v nekaterih drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih so ustanovljeni odbori za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. Ti odbori so odgovorni za ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito svojih organizacij in skupnosti 
in na podlagi sprejetih obrambnih načrtov izvajajo obramb- 
ne priprave. Zato je treba težišče prizadevanj in naporov 
usmerita na samoupravno obrambno organiziranje in na 
obrambno pripravljenost delovnega človeka in občana v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Ta odgovorna vloga in naloge pa zahtevajo ustrezno kad- 
rovsko zasedbo teh odborov. Ker starostna struktura odbo- 
rov v krajevnih skupnostih ni ustrezna, se njihova sestava 
izpopolnjuje s pomladitvijo kadrov in z intenzivnejšim vklju- 
čevanjem in usposabljanjem žensk. Posebno skrb je treba 
v prihodnje posvetiti strokovnemu usposabljanju kadrov v 
teh odborih, to pa velja tudi za svete za ljudsko obrambo, 
družbeno samozaščito in varnost v občinah. To bo bistve- 
no pripomoglo k obvladovanju celotne obrambne problemati- 
ke na določenem območju. 

Pomembno dograditev v podružbljanju splošne ljudske 
obrambe pomeni organizacija narodne zaščite. V enote na- 
rodne zaščite se vključujejo vsi delovni ljudje in občani, 
ki tako organizirani zagotavljajo družbeno samozaščito v 
vseh primerih in tudi v izrednih razmerah, v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni pa opravljajo določene naloge splošne 
ljudske obrambe. Pomembno vlogo in naloge imajo v eno. 
tah narodne zaščite v temeljnih organizacijah združenega de- 
la in v krajevnih skupnostih ženske, na katerih je marsikje 
težišče aktivnosti. Temeljne in druge organizacije združene- 
ga dela in krajevne skupnosti so že začele organizirati enote 
narodne zaščite. 

Z reorganizacijo enot in štabov se je teritorialna obram- 
ba kot pomembna komponenta splošne ljudske obrambe ozi- 
roma oboroženih sil v naši republiki bistveno krepila. Gle- 
de na številčnost se je sestaja enot teritorialne obrambe po- 
večala za enkrat. Sodobnejša oborožitev enot z realizacijo 
srednjeročnega načrta za razvoj teritorialne obrambe pa za- 
gotavlja, da se bo glede na borbeno moč in spodobnost po- 
večala za trikrat. 
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Hkraifci e reorganizacijo teritorialne obrambe je potekala 
tudi politična akcija, da se pomladi kadrovska sestava enot. 
Sestava vojaških obveznikov je sedaj mlajša v povprečju za 
10 let, rezervni starešinski kader pa za, 13 let. Komandanti 
enot so vsi povojni rezervni oficirji. V sestavi enot teritorial- 
ne obrambe je danes desetina prostovoljcev iz vrst mladine, 
od tega več kot tretjina mladink, kar pomeni začetni premik 
v pojmovanju in akciji za vključevanje žensk v splošno ljud- 
sko obrambo. 

Organizacija teritorialne obrambe je materialno že dokaj 
preskrbljena, tako z osebno kot s skupno in sanitetno opre- 
mo ter materialom. Za nadaljnji razvoj teritorialne obrambe 
je pomembna pridobitev, da so bili ustanovljeni štabi teri- 
torialne obrambe v občinah in nekaterih krajevnih skupno- 
stih. Takšna organizacija štabov teritorialne obrambe zagotav. 
Ija vodenje in poveljevanje vse od republiškega štaba, po- 
krajinskih štabov in občinskih štabov do štabov v krajevnih 
skupnostih, kjer je to potrebno, in vsebinsko bogati vzgojo 
in urjenje pripadnikov teritorialne obrambe ter usposablja 
delovne ljudi in občane, tudi v obvladovanju vojne tehnike. 

Z vsemi temi ukrepi se je bistveno povečala mobiliza- 
cijska pripravljenost in borbena sposobnost teritorialne *>b- 
ramibe. 

Z zagotavljanjem materialnih pogojev za dejavnost vseh 
sestavin splošne ljudske obrambe v vojnih razmerah in za 
izvajanje vojnih akcij oboroženih sil se hkrati urejajo tudi 
pogoji za organizacijo partizanske baze ter za obrambo mest 
ob napadu in za odpor v njih, če bi bila morebiti zasedena. 

Vlogo mest in industrijskih središč ter večjih prometnih 
križišč v splošnem ljudskem odporu in njihove obrambe je 
treba v posameznih komponentah ljudske obrambe še glob- 
lje proučiti in dodelati. 

Gospodarske in zlasti družbene dejavnosti je že v miru 
potrebno organizirati tako, da bodo brez večjih zastojev 
sposobne tudi v vojni kontinuirano delovati in tako zagotav- 
ljati delovnim ljudem in občanom primerno varnost in zado- 
voljevanje njihovih in skupnih potreb. 

Civilna zaščita je sestavni del splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, v katero se vključujejo delovni 
ljudje in občani ne glede na starost in spol. Organizira in 
usposablja se za delovanje in akcije za zaščito in reševa- 
nje prebivalstva in materialnih dobrin ob vojnih akcijah, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter v drugih izrednih raz- 
merah. Izkušnje v organiziranosti in aktivnosti ci- 
vilne zaščite ob naravnih nesrečah, zlasti ob potresih v Po- 
sočju, še posebej narekujejo, da je treba nenehno izpolnje- 
vati organizacijo in usposobljenost prebivalstva in enot civil- 
ne zaščite. Še bolj sistematično in organsko se v sistem civil- 
ne zaščite povezuje delovanje družbenih organizacij in dru- 
štev, zlasti Rdečega križa, gasilstva, ljudske tehnike, tabor- 
nikov, telesno kulturnih organizacij, planincev, gorske reše- 
valne službe, lovcev ter njihovo usposabljanje za izvajanje 
akcij zaščite. Civilna zaščita in sistem opazovanja, javljanja, 
obveščanja in alarmiranja že rasteta tako kot organizacija 
teritorialne obrambe iz samoupravne baze in njenih organov, 
torej iz temeljnih organizacij združenega dela in iz krajev- 
nih skupnosti v organski povezanosti in sodelovanju njihovih 
organov. V tej smeri moramo tudi v bodoče še stopnjevati 
naše napore in prizadevanja. 

Na področju varovanja prebivalstva z zaklonišči do se- 
daj zaostajamo, še vedno je slišati mnenje, da je prebival- 
stvo v vojni možno varovati z improviziranimi zaklonišči, 
katera naj bi gradili šele v neposredni vojni nevarnosti in 
med vojno. Zaradi sodobnih napadalnih sredstev z jedr- 
skim, kemičnim in biološkim orožjem vred, zaradi potrebe 
obrambe mest in naselij, zaradi težav pri morebitni eva- 
kuaciji prebivalstva in če se hočemo izogniti žrtvam, je 
treba pospešeno graditi zaklonišča, zlasti v mestnih sredi- 
ščih, hkrati pa izdeliati posebne načrte za varovanje z za- 
klonišči ostalega prebivalstva. To je neposredna naloga kra- 

jevnih skupnosti, stanovanjskih skupnosti in hišnih svetov, 
dalje organizacij združenega dela in njihovih organov ter 
velika politična odgovornost vseh družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

Delovne ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela 
in v krajevnih skupnostih in še posebej ženske in mladi- 
no je treba intenzivneje usposabljati za izvajanje nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v ilaz- 
merah vojne nevarnosti in vojne, ob elementarnih in dru- 
gih nesrečah ter morebitnih izrednih razmerah. Delovnega 
človeka in občana je treba z različnimi oblikami obrambne 
vzgoje usposabljati, da se bo v dlani situaciji sposoben 
znajti in da bo samoiniciativno ustrezno ukrepal ter vpli- 
val na okolico, kar pa zahteva tudi njegovo psihološko pri- 
pravljenost. 

Obrambna in družbeno samozaščitna vzgojia mora posta- 
ti sestavni del učnih načrtov in študija na vseh ravneh. V 
sistem in oblike obrambne vzgoje je treba organizirano in 
aktivno vključiti tudi družbene organizacije in društva, ki 
po vsebini svoje redne dejavnosti že sicer prispevajo h kre- 
pitvi nJaše obrambne pripravljenosti. 

Z razširjanjem sistema in oblik obrambne vzgoje in 
usposabljanja delovnih ljudi in občanov je treba zagoto- 
viti, da se bodo mladina in ženske množično vključevale v 
splošno ljudsko obrambo, tako v narodno in civilno zašči- 
to ter v enote teritorialne obrambe kot v orgtane ljudske 
obrambe v temeljnih in dragih organizacijah združenega 
dela, v krajevnih in samoupravnih ter drugih skupnostih 
in v občinah. Zato je treba še posebno pozornost posve- 
titi obrambnemu usposabljanju žensk, vključno z obvlado- 
vanjem vojaških veščin, ki imlajo spričo ustavnih določil tu- 
di na področju splošne ljudske obrambe v odnosu do JLA, 
teritorialne obrambe, narodne zaščite in dragih njenih se- 
stavin enake pravice in dolžnosti. Tako vključenim in anga- 
žiranim ženskam pripada pomembna vloga v obrambnih pri- 
pravah, kar splošni ljudski odpor v vseh njegovih sesta- 
vinah še bolj krepi. 

Splošna ljudska obramba postaja v vseh svojih vidikih 
in komponentah integralni del in trajnla funkcija družbe- 
nopolitičnega in ekonomskega sistema. Kot sestavni del na- 
šega socialističnega samoupravnega sistema je vključena v 
srednjeročne razvojne načrte in usklajena z njimi ttako. 
da morajo biti z njimi zagotovljena tudi sredstva in viri 
financiranja za uresničevanje programov njenega razvoja. 

Na področju splošne ljudske obrambe deluje kot org!an 
Predsedstva Svet za ljudsko obrambo. Aktivnost Predsed- 
stva in njegovega sveta za ljudsko obrambo je bila pre- 
težno usmerjena k osnovnemu cilju — spodbuditi in anga- 
žirati organizacije združenega dela in drage organizacije, 
samoupravne interesne skupnosti in krajevne skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti za uresničevanje nalog na po- 
dročju obrambnih priprav in za njihovo ustrezno organi- 
ziranje. 

Izvrševanje svojih nalog sta tako Predsedstvo kot Svet 
za ljudsko obrambo zagotavljala z neposredno dejavnostjo 
in s sodelovanjem nosilcv obrambnih priprav in teritori- 
alne obrambe — Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Republiškega štaba za teritorialno obrambo, Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo, Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve, komisije predsedstva Centralnega ko- 
mitejla ZK Slovenije za splošni ljudski odpor in družbeno 
samozaščito, sveta SZDL za splošni ljudski odpor in draž'- 
beno samozaščito in pokrajinskih odborov — ter posamez- 
nih članov Predsedstva in Sveta za ljudsko obrambo v sti- 
kih s krajevnimi skupnostmi, skupščinami občin, pokrajin- 
skimi odbori ter s temeljnimi organizacijami združenega 
della. Predsedstvo in Svet za ljudsko obrambo pri Predsed- 
stvu sta • usklajevala svoje delo tudi s Svetom Predsedstva 
SFR Jugoslavije za ljudsko obrambo in ustvarjalno sode- 
lovala tako z IX. armadno oblastjo kot z Zveznim sekreta- 
riatom za ljudsko obrambo. 
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V. MEDNARODNI ODNOSI 

V obravnavanem obdobju je SFR Jugoslavija razvijala 
intenzivno zunanjepolitično dejavnost v razmerah zelo kom- 
pliciranih mednarodnih procesov in ob pomembnih dogod- 
kih, ki so vplivali na te procese. 

Vedno bolj se potrjuje pomembnost gibanja neuvršče- 
nosti, ki je dobilo še posebej svojo novo razsežnost in vse- 
bino ob uspehih osvobodilnih gibanj v Aziji in Afriki. Z 
aktivno udeležbo SFR Jugoslavije odpira to gibanje novo 
etapo v razvoju mednarodnih odnosov in v reševanju ključ- 
nih medniarodnih vprašanj. Kot bistveno sestavino takšne 
politike je razumeti prizadevanja, da se s konkretnimi eko- 
nomskimi usmeritvami in ukrepi pospeši uveljavljanje no- 
vega svetovnega gospodarskega reda, zavedajoč se obenem 
dolgoročnosti tega procesa, še posebej je gibanje neuvr- 
ščenosti dokazalo svoj pomen in zrelost v sposobnosti, dia 
s svojo akcijo, kot je bila opredeljena na konferenci v 

|[ Colombu s pobudo o posebnem zasedanju OZN o razoro- 
žitvi, prispeva k utrjevanju miru na svetu. Vedno bolj se 
utrjuje tudi sposobnost neuvrščenih dežel, da v zapletenih 
razmerah blokovskih pritiskov ter kolonijalne in imperiali- 
stične dediščine urejajo svoje medsebojne probleme in da 

skupno akcijo prispevajo k urejevanju predvsem bistve- 
nih nasprotij sodobnega sveta. 

Za to obdobje so še posebej pomembne taiko pripra- 
ve kot sami rezultati konference v Colombu. V pripravah 
in pri izvajlanju ukrepov na podlagi sklepov te konference, 
ki pomeni kontinuiteto politike neuvrščenosti v novih raz- 
merah, je aktivno sodelovala tudi SR Slovenija v okviru 
formiranja skupne zunanje politike SFRJ. Vedno bolj se 
ustvarjalno vključuje naša celotna družba, še posebej pa 
gospodarstvo in znanstveno-raziskovtalni potencial v proces 
uresničevanja novega mednarodnega ekonomskega sistema 
in za samostojnejšo ter enakopravnejšo vlogo neuvrščenih 
dežel pri naporih, da bi presegli polarizacijo blokovskih 
ekonomskih integracij. Prioritetna postiaja pri tem usmeri- 
tev v dolgoročno gospodarsko sodelovanje z deželami v raz- 
voju in vzpostavitev takih sistemskih okvirov znotraj drža- 
ve, ki spodbujajo to sodelovanje na načelih, ki so jih spre- 
jele neuvrščene države. V okviru takšnih prizadevanj je po- 
membna tudi ustanovitev Mednarodnega centra za upravlja- 
nje podjetij v javni lastnini v Ljubljani, ki odpira mož- 
nost za že bolj poglobljeno sodelovanje Jugoslavije s temi 
državami. 

V okvirih Evrope je še posebej pomembno nastajanje, 
poglabljanje in krepitev sistema evropske varnosti in sode- 
lovanja med državami in političnimi gibanji. V ta okvir 
sodita konferenca o evropski varnosti in sodelovanju v Hel- 
sinkih in konferenca komunističnih in delavskih strank v 
Berlinu. Le-ta ima še poseben pomen pri ustvarjanju in po- 
trditvi novih O'dnosov v mednarodnem komunističnem in 
delavskem gibanju. 

Usposabljanje samoupravno organiziranega združenega 
dela, političnih in upravnih organizmov naše družbe za 
ustrezno vključevanje v vprašanja evropskega sodelovanja 
je bistven element naše sedanje zunanjepolitične usmerje- 
nosti v tem obdobju. Pri tem je vedno bolj pomembna tu- 
di dimenzijla odnosov med Evropo in deželami v razvoju. 
Preseganje meja v smislu odprtosti, medsebojni pretok 

idej, blaga in informacij, razvoj regionalnega sodelovanja 
in preseganje blokovskih okvirov politike popuščanja — vse 
to so bistveni poudarki v okviru politike evropske varnosti 
in sodelovanja. Ob ekonomskem in globalno političnem pri- 
stopu k vprašanjem evropskega sodelovanja je potrebno še 
posebej poudarjati pomen stalne prisotnosti varstva manj- 
šin kot elementa evropske varnosti in sodelovanja, pa tudi 
sicer pomen kolektivnih in individualnih pravic in svobo- 
ščin narodov različnih skupin in posameznikov. 

Bistven prispevek k realizaciji nlačel evropske varnosti 
in sodelovanja sta Pogodba med SFR Jugoslavijo in Repu- 
bliko Italijo in Sporazum o zboljšanju gospodarskega sode- 
lovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo,- Oba 

mednarodna sporazuma dajeta možnost, da se še bolj utrdi 
dobro sodelovanje med sosedama, a tudi v praksi preveri 
deklarirano izboljšanje položaja slovenske narodne manjši- 
ne v vsej pokrajini Furlaniji — Julijski Benečiji, tako kot 
je tfe, položaj urejen z italijansko manjšino v SR Sloveniji 
oziroma v SFR Jugoslaviji. Obenem ta dva dokmenta da- 
jeta široke možnosti, da se uredijo številna vprašanja, od 
ureditve mejnega vprašanja, olajšav za ekonomski, socialni 
in kulturni položaj prebivalstva na obeh straneh meje, pri- 
stopa k ureditvi problemov komunikacij pa do že omenje- 
nih vprašanj zaščite človekovih pravic. S tem je podana 
vsebinska zaokrožena rešitev dosedaj spornih ali nerešenih 
vprašanj med dvema državama, ki dkje konkreten primer 
stvarnega in uravnoteženega uresničevanja sprejetih načel 
zaključne helsinške listine. 

Odnosi SFR Jugoslavije — Republika Avstrija pa so 
obremenjeni z vrsto odprtih in spornih vprašanj, ki ne iz- 
virajo v prvi vrsti iz problemov narodnih manjši?, v Av- 
striji. Ugotovljeni so globalni okviri tega vprašanja, ki iz- 
virajo iz srategije in taktike izvajanja pritiskov na SFR 
Jugoslavijo tako velikih sil kakor tudi iz delovanja medna- 
rodne reakcije v obliki obujanjia nacizma in fašizma. Zato 
tudi razumemo problematiko manjšin v sklopu splošne 
mednarodne aktivnosti SFR Jugoslavije kot socialistične sa- 
moupravne države in njene neuvrščene zunanje politike. Re- 
alno in dolgoročno urejanje teh vprašanj je odvisno od kre- 
pitve in uveljavljanja progresivnih sil v Avstriji, ki so Za- 
interesirane za takšno sodelovanje, in od upoštevanja manj 
šine kot subjekta, ki sam ocenjuje svoj položaj in oblike 
svoje dejavnosti za njegovo utrjevanje in boja za zaščito 
svojih pravic. Obe manjšinski organizaciji sta vzdrževali 
stike s SR Slovenijo na osnovi njunih samostojnih oprede- 
litev in odločitev. Na podlagi samostojno opredeljenega 
mnenja manjšine, upoševajoč obenem svojo mednarodno 
utemeljene pravice in obveznosti, je tudi Jugoslavija nega. 
tivno ocenila sporazumevanje treh v lavstrijskem parlamen- 
tu zastopanih strank ob enotnem nastopu do slovenske in 
hrvatske manjšine in odločno zavrnila ugotavljanje manjši- 
ne kot pogoj za njeno zaščito in pospeševanje. Zakon o 
narodnostnih skupinah je bil zlato označen ne samo kot 
flagrantna kršitev, ampak tudi kot poskus enostranske re- 
vizije avstrijske državne pogodbe, pri čemer ne gre za krši- 
tev le manjšinsko — zaščitnega dela avstrijske državne po- 
godbe, 'ampak še posebej njenih določil v členu 9 o prepo- 
vedi organiziranega nastopanja in delovanja nacizma in fa- 
šizma ter tudi členov 13 in 19, ki urejata vprašanja obo- 
rožitve avstrijske vojske in varstva partizanskih grobišč in 
spomenikov. Pri tem je pomembno omeniti tudi kršitve 
drugih določil avstrijske državne pogodbe v zvezi z ena- 
kopravnostjo državljanov republike Avstrije. Vendar je kljub 
temu v okviru splošne jugoslovanske politike dobrososed- 
skih odnosov in preseganja državnih meja porebno inici- 
ativno odpirati druga vprašanja iz odnosov med SFR Ju- 
goslavijo in Avstrijo v smislu konstruktivnega in realnega 
poskusa ureditve teh odnosov, pri tem pa stalno vztrajati 
na izpolnitvi obveznosti glede manjšin, pa tudi drugih ob- 
veznosti iz avstrijske državne pogodbe. 

Se posebej se je zaostril položaj na Koroškem po iz- 
vedenem posebnem štetju prebivalstva v Avstriji, ki naj bi 
služilo ugotavljanju in preštevanju manjšine. Koroški Slo- 
venci so na najrazličnejše načine uspešno bojkotirali pre- 
števanje. Potrdile so se dolgoletne ocene, da je edina mož- 
nost za obstanek in nadaljnji itazvoj manjšin njihova po- 
vezanost s progresivnimi in demokratičnimi silami in pro- 
cesi v državi, kjer žive. Obenem je rezultat štetja ponovno 
pokazal, da ni možno nobenega izmed manjšinskih vpra- 
šanj v Avstriji urediti brez direktnega sporazumevanji z 
manjšino. Matični narod mora še nadalje vsestransko pod- 
pirati zamejske Slovence glede vseh vprašanj — političnih, 
kulturnih, gospodarskih in drugih. 

Pomemben napredek je bil v zadnjem času dosežen v 
sodelovanju z LR Madžarsko. Pospeševanje že obstoječega 
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meddržavnega sodelovanja je bilo poglobljeno tudi z razši- 
ritvijo sodelovanja s pokrajinskimi in lokalnimi organi ter 
s skupnimi akcijami na multilateralni ravni. Vse to se je 
pozitivno odrazilo tudi na položaj slovenske manjšine v Po- 
rabju, kjer se je tako začel proces, da se nadalje zboljšuje 
njen položaj. 

Poleg bilateralnih odnosov je SE Slovenija že dalj ča- 
Sa razvijala živo multilateralno dejavnost. Pri tem gre za 
urejanje odnosov na različnih področjih skupnih interesov 
držav in dežel Alpskega, Panonskega in Jadranskega ob- 
močja, kar vse nakazuje možnosti in rezultate pri nadalj- 
njem ursničevanju načel evropske varnosti in sodelovanja. 

Preko raznih oblik zunanjepolitične usmerjenosti in de- 
javnosti je bil še posebej dan poudarek politiki odprtih 
meja, katere cilj je ustvarjati pogoje za sodelovanje z vse- 
mi sosednjimi deželami, da bi s krepitvijo skupnih realnih 
interesov pospeševali njihov in svoj nemoten in neodvisen 
razvoj. Takšnia politika hkrati zagotavlja možnosti, da se 
slovenski narod organsko povezuje na novih osnovah s slo- 
vensko narodno manjšino v sosednjih državah. 

Pomembno vprašanje uresničevanja ustavne vloge SR 
Slovenije pri kreiranju skupne zunanje politike SFR Jugo- 
slavije je tudi vprašanje organiziranosti in koordinacije 
akcij v okviru republike in vprašanje zadostnega in kvali- 

tetnega zagotavljanja kadrov, ki delajo na področju med- 
narodnih odnosov v najširšem smislu. Dogovorjene usme- 
ritve na teh področjih omogočajo, da se obstoječi poten 
ciali na področju mednarodnih odnosov bolj smiselno anga- 
žirajo. Še posebno važno je doseči, da bodo kadri, ki de- 
lajo na tem področju, stalno povezani s samoupravno orga- 
nizirano družbeno bazo. 

Predsedstvo SR Slovenije je v okviru svojih ustavnih 
pravic, dolžnosti in odgovornosti posvečalo veliko pozor- 
nost mednarodnim odnosom in zunanji politiki ter si pri- 
zadevalo prispevati k skladnemu urejanju perečih zunanje- 
političnih vprašanj, s katerimi se srečuje tako SR Slove- 
nija kot SFR Jugoslavija, kakor tudi pri določanju dogo- 
ročnih političnih prizadevanj in opredeljevanj interesov SR 
Slovenije v okviru enotne zunanje politike SFR Jugoslavije. 
Na ravni federacije se je dejavnost Predsedstva SR Slove- 
nije izrazila v aktivni udeležbi in konkretnem prispevku 
pri določanju jugoslovanske zunanje politike ter obravna- 
vanju aktualnih problemov s področja naših mednarodnih 
odnosov. Predsedstvo je posebno pozornost posvečalo zlasti 
tistim vprašanjem in elementom splošne jugoslovanske po- 
litike, ki so posebno pomembna za vključevanje SR Slove- 
nije glede na njen položaj in naloge, posebno zaradi ugo- 
tavljanja skupnih stališč. 

VI. SVET REPUBLIKE 

Skupščina SR Slovenije je na predlog Predsedstva repu- 
blike izvolila na svojem zasedanju 26. marca 1975 62 čla- 
nov Sveta republike, na zasedanju 24. julija 1975 pa še 4 
člane, skupno torej 66 članov Sveta republike — iz vrst 
priznanih družbenopolitičnih, kulturnih, znanstvenih in dru- 
gih javnih delavcev, ki so s svojim revolucionarnim ali 
dolgoletnim delom na najodgovornejših funkcijah v druž- 
benopolitičnih in samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter državnih organih, z delom in prispevkom na področju 
znanosti in kulture dali in dajejo pomemben prispevek h 
graditvi in razvoju socialističnih družbenih odnosov ter k 
boju delavskega razreda za socializem in krepitev sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov kakor tudi h krepitvi brat- 
stva ter enotnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. 

V skladu s funkcijo Sveta republike njegovi člani nepo- 
sredno sodelujejo pri obravnavanju aktualnih družbenoeko 
nomskih in političnih vprašanj in pri sklepanju o njih in 
se v ta namen vključujejo kot voljeni ali imenovani čiani 
v delo delovnih teles organov in organizacij in skupnosti v 
republiki, občini in krajevni skupnosti ali na ravni skup- 
nosti občin oziromia v dogovoru s temi organi, organizaci- 
jami in skupnostmi sodelujejo v delu njihovih delovnih te- 
les. Opravljajo tudi naloge in zadeve, ki jim jih zaupajo 

Predsedstvo SR Slovenije, Skupščina SR Slovenije ali njen 
Izvršni svet. To svojo politično funkcijo uresničujejo ustrez- 
no svojim nagnjenjem in možnostim. 

Svet republike kot politično posvetovalno telo SR Slo- 
venije je na svojih sej&h obravnaval pristojnosti in odgo- 
vornost Sveta ter sprejel svoj poslovnik, poslušal ekspoze 
predsednika Predsedstva SR Slovenije o nekaterih osnov- 
nih problemih našega družbenega in političnega življenja in 
razvoja, se seznanil z važnejšimi vprašanji s področja no- 
tranje politike, obravnaval osnutek družbenega plana razvo- 
ja SR Slovenije za obdobje 1976—1980, predlog samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov o temeljih planov 
srednjeročnega razvoja SR Slovenije 1976—1980 in osnutek 
resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v le- 
tu 1977; s področja odnosov s tujino je Svet obravnaval 
poglavitne značilnosti osnutka mednarodnega sporazuma 
med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (Osimski spora- 
zum), sprejel »Izjavo« o solidarnosti s koroškimi in štajer- 
skimi Slovenci in gradiščanskimi Hrvati v boju za njihov 
položaj in narodnostne pravice v Republiki Avstriji ter po- 
slušal informacijo o poteku razgovorov v Beogradu med 
najvišjimi predstavniki SFR Jugoslavije in Zveze sovjetskih 
socialističnih republik. 
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VII. 

PRILOGA 

k Poročilu Predsedstva Socialistične republike Slovenije 

o temeljni nolitiSnih vprašanjih družbenega življenja 

in razvoja SR Slovenije 
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ORGANIZACIJA IN METODE DELA PREDSEDSTVA 

1. Skupščina SR Slovenije je na skupni seji vseh zbo- 
rov dne 9. maja 1974 razglasila izvolitev predsednika in 
članov Predsedstva republike, ki so jih izvolile občinske 
skupščine in skupščine skupnosti občin kot posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti in katerih mandat traja "štiri leta. 

Predsedstvo republike sestavljajo predsednik, šest članov 
in po položaju predsednik Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije in predsednik Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

2. Da bi uspešneje uresničevalo naloge iz svojih ustav- 
nih pristojnosti, je Presedstvo posvetilo veliko pozornost 
organiziranju svojega dela, svojih delovnih teles — svetov, 
komisij in strokovne službe. Sprejelo je poslovnik o delu 
Predsedstva, s katerim je določilo organizacijo in pravila 
za delo Predsedstva. Hkrati je z odlokom ustanovilo svoja 
delovna telesa in določilo njihovo sestavo, in sicer: 

— Svet ■M ljudsko obrambo; 
— Komisijo za pomilostitve; 
— Komisijo za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za 

uresničevanje svoboščin, pravic in dožnosti človeka in ob- 
čana; 

— Komisijo za organizacijska in kadrovska vprašanj«!. 
Aktivnost delovnih teles Predsedstva je bila usmerjena 

na spremljanje, proučevanje in obravnavanje vprašanj iz 
delovnega področja Predsedstva ter na oblikovanje predlo- 
gov, sklepov in stališč, ki jih je sprejelo Predsedstvo na 
svojih sejah. V dosedanji praksi so se delovna telesa poka- 
zala kot zelo primerna oblika in metoda v organiziranju 
della Predsedstva, predvsem v razvijanju odnosov koordi- 
niranja in sodelovanja z drugimi organi in organizacijami. 

V tem obdobju je Predsedstvo posvetilo pozornost obli- 
kovanju republiških svetov in opredeljevanju njihove vloge 
kot tudi izvolitvi in konstituiranju ter delovanju Sveta 
republike. Na osnovi sprejetega zakona o republiških sve- 
tih je Predsedstvo s sklepom imenovalo predsednika Repu- 
bliškega sveta za varstvo ustavne ureditve in določilo se- 
stavo sveta, kakor tudi predsednika Republiškega sveta za 
mednarodne odnose in določilo sestavo koordinacijskega od- 
bora tega sveta. V skladu z zakonom o Svetu republike 
pa je Predsedstvo predlagalo Skupščini SR Slovenije v iz- 
volitev kfanddiate za člane Sveta republike. 

Predsedstvo je sprejemalo občasne orientacijske progra- 
me svojega dela, ki so služili kot orientacija za njegovo 
angažiranje na posameznih področjih s tem, da je v okviru 
orientacijskih tem izpostavilo in obravnavialo le določena 
temeljna politična vprašanja in dileme družbenoekonomske- 
ga razvoja. Poleg zadev in vprašanj, ki so bila predvidena 
v orientacijskih programih defe, je Predsedstvo po lastni 
presoji ali na pobudo zainteresiranih republiških organov 
in vodstev družbenopolitičnih organizacij obravnavalo tudi 

"" druga vprašanja in probleme, kot so jih narekovali poli- 
tična situlacija ali razvoj na posameznih področjih družbe- 
nega dela in življenja ali določena konkretna dogajanja. 

Z vsebino dela in načinom obravnavanja vprašanj, s 
katerimi se je Predsedstvo ukvarjalo, z obravnavo najpo- 
membnejših vprašanj s področja ljudske obrambe, varstva 
ustavne ureditve in mednarodnih odnosov in drugih temelj- 
nih političnih vprašanj, ki imajo splošno družbeni pomen, 
je Predsedstvo v pr&ksi izgrajevalo svojo fiziognomijo in 
vlogo ob doslednem upoštevanju pristojnosti in odgovorno- 
sti drugih političnih in samoupravnih organov in organiza- 
cij na posameznih področjih družbenega dela in življenja. 

Ob tem velja posebej omeniti, da se je Predsedstvo po 
potrebi in na ustrezen način vključevalo že v oblikovanje 
politike oziroma v spremljanje in ocenjevanje njenega izva- 
janja pri reševanju temeljnih političnih vprašanj v repu- 
bliki ali federaciji, npr. obravnavanje zunanjepolitičnih vpra- 
šanj, posebej v zvezi s sporazumom z Italijo, napori za po- 
polno Izpolnitev Avstrijske držfevne pogodbe, dalje obrambne 
priprave, obravnavanje politične in varnostne situacije, raz- 
prava o oblikovanjiu osnov politike ekonomskega in social- 
nega razvoja za. 1975 in 1976, obravnavanje fektualnih vpra- 
šanj na področju delitve dohodka — osebna, skupna in 

splošni poraba, razprava o oblikovanju in uresničevanju 
kulturne politike in programov kulturnih dejavnosti kot tudi 
o nekaterih osnovnih problemih na področju vzgoje in izo- 
braževanja ter kulture v SR Sloveniji v letu 1976 in po- 
dobno. 

3. Predsedstvo je delovalo in obravnavalo vprašanja iz 
svoje pristojnosti na načelih stalnega zasedianja, seje pa je 
imelo po potrebi. Pri uresničevanju svojih nalog je delovalo 
na rednih in korespondenčnih sejah, ha sejah svojih te- 
les, na informativnih sestankih in razgovorih predsednika 
in članov Predsedstva o posameznih vprašanjih. 

Poleg tega so posamezni člani Predsedstva po medseboj- 
nem dogovoru in glede na njihova interesna področja ter 
poznavanje problemov spremljali dogajanja na posameznih 
področjih družbenega dela in življenja s tem, da so se ne- 
posredno angažirali in udejstvovali v delu državnih orga- 
nov in družbenopolitičnih organizacij, kot tudi s tem, da 
so se z neposrednim kontaktiranjem in intervencijami 
vključevali v obravnavanje in usklajevanje stališč o kon- 
kretnih vprašanjih na posameznih področjih družbenega 
dela in življenja. 

Pri obravnavanju konkretnih vprašanj so člani Pred- 
sedstva imeli neposredne delovne kontakte z ustreznimi 
orgtai, organizacijami in skupnostmi na različnih ravneh. 
Kot primer lahko omenimo regionalna posvetovanja o vpra- 
šanjih s področja ljudske obrambe, družbene samozaščite 
in varnosti, sodelovanje predsednikov pokrajinskih odborov, 
predstavnikov občin, samoupravnih interesnih skupnosti, 
organizacij združenega dela in v delu teles Predsedstva, obi- 
ske in razgovore predsednika in članov Predsedstva v obči- 
nah, krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in 
njihovih asociacijah ter samoupravnih interesnih skupno- 
stih. 

V času od konstituiranja do konda februarja 1977 je 
Predsedstvo imelo 40 sej, med njimi tudi eno skupno sejo 
s Predsedstvom CK ZK Slovenije, na katerih je obravnavalo 
215 vprašanj z razfličnih področij svojega udejstvovanja. 

V delu Predsedstva sta redno sodelovala piedsednik 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Glede nia vprašanja, ki so bila na 
dnevnem redu sej, so bili na seje Predsedstva vabljeni tu- 
di drugi predstavniki Skupščine, Izvršnega sveta, republiš- 
kih organov in organizacij. 

Predsedstvo je delalo in odločalo na podlagi usklajenh 
stališč svojih članov. O vprašanjih, ki jih je obravnavalo, je 
sprejemalo ustrezne akte, zavzemalo stališča, dajalo mne- 
nja, pobude in predloge z»a njihovo reševanje. Svoja sta- 
lišča in sklepe je posredovalo pristojnim organom, organi- 
zacijam in skupnostim v republiki. Uresničevanje stališč in 
sklepov je spremljalo preko svojih svetov, komisij in stro- 
kovne sužbe, republiških svetov in drugih republiških orga- 
nov, organizacij in skupnosti. 

Za opravljanje strokovnega dela in za obveščanje Pred- 
sedstva in njegovih članov o dogajanjih in aktualnih vpra- 
šanjih v republiki in federaciji ter o vprašanjih, ki so po- 
membna za uresničevanje funkcije Predsedstva in njegovih 
članov, je Predsedstvo vzpostavilo strokovno službo, ki jo 
sestavljajo svetovalci za posamezna delovna področja. Pri 
izpolnjevanju svojih nalog je strokovria služba Predsedstva 
sodelovala z republiškimi upravnimi organi, s strokovnimi 
službami Izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije, s sa- 
moupravnim^ interesnimi skupnostmi, z občinami oziroma 
s .skupnostmi občin, s strokovnimi službami Predsedstva 
SFR, Jugoslavije in predsedstev socialističnih republik in av- 
tonomnih pokrajin kot tudi z družbenopolitičnimi, znanstve- 
nimi, strokovnimi in drugimi orgSanizacijami in institucijami 
v republiki. 

4. Kar zadeva način uresničevanja koordinacijske vloge 
Predsedstva v republiki pri reševanju vprašanj, ki so sploš- 
nega pomena za družbenoekonomske in družbenopolitične 
rešitve, je Predsedstvo opravljalo to koordinacijo predvsem 
v okviru obstoječih svetov, to je Sveta za ljudsko obram- 
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bo, Republiškega sveta za varstvo ustavne ureditve, Repu- 
bliškega sveta za mednarodne odnose, pa tudi republiških 
svetov za vprašanja družbene ureditve in za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko. Sveti so namreč sestavljeni 
tako, da zagotavljajo možnost za koordinacijo in sodelova- 
nje vseh pristojnih dejavnikov v republiki. Predsedstvo se 
je vključevalo v uresničevanje te naloge tako, da so nje- 
govi člani sodelovali v delu republiških svetov bodisi kot 
predsedniki svetov (za varstvo ustavne ureditve in in. med- 
narodne odnose) bodisi kot člani svetov (za vprašanja druž- 
bene ureditve ter za gospodarski razvoj in ekonomsko po- 
litiko) in da je Predsedstvo določena vprašanja obravnava- 
lo tudi nla svojih sejah in zavzemalo stališča o teh vpra- 
šanjih. Tako je Predsedstvo preko svojih članov po eni 
strani spremljalo delo republiških svetov, po drugi srani 
pa so se republiški sveti z neposrednim sodelovanjem čla- 
nov Predsedstva v delu teh svetov seznanjali z mnenji in 
stališči Predsedstva o določenih vprašanjih, ki jih je Pred- 
sedstvo obravnavalo. Tako sodelovanje članov Predsedstva 
v delu republiških svetov je omogočalo večjo informiranost 
vseh, predvsem pa tudi selekcijo perečih vprašanj, glede 
katerih je bilo treba kolektivno sklepati in odločati. Po- 
leg tega so se člani Predsedstva neposredno udejstvovali 
tudi v delu državnih organov in družbenopolitičnih organi- 
ziacij. 

Pri uresničevanju svoje ustavne funkcije je Predsedstvo 
predvsem delovalo v smeri, da vsi organi in organizacije 
neposredno izvršujejo svoje pravice in dolžnosti, ki jih opre- 
deljuje ustava, da se zagotovi čimbolj učinkovito delova- 
nje celotnega našega družbenopolitičnega sistema. 

5. K uspešnemu uresničevanju vloge Predsedstva je pri- 
spevalo sodelovanje predsednika CK ZK Slovenije in pred- 
sednika Republiške konference SZDL Slovenije, ki sta po 
položaju člana Predsedstva, kot tudi udeležba predsednika 
Skupščine SR Slovenije in predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije na sejah Predsedstva. Njihovo so- 
delovanje se je v praksi pokazalo kot zelo potrebno in 
koristno tako za uspešno uresničevanje ustavne vloge Pred- 
sedstva kot dudi za delo Izvršnega sveta in Skupščine SR 
Slovenije. Na eni strani je prispevalo k oblikovanju, uskla- 
jevanju in razumevanju stališč, na drugi strani pa je pri- 
stojnim organom in organizacijam v republiki olajšalo delo 
pri oblikovanju in uveljavljanju ustreznih predlogov in re- 
šitev ter izvajanju sprejetih odločitev, ob upoštevanju nji- 
hove samostojnosti in odgovornosti v izvrševanju njihovih 
ustavnih pravic in dožnosti. 

6. Pri izvrševanju svojih funkcij je Predsedstvo sode- 
lovalo tudi s Predsedstvom SFR Jugoslavije in s predsed- 
stvi socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. 

7. Pri izvrševanju svojih ustavnih funkcij je Predsed- 
stvo sodelovalo z ustreznimi organi in organizacijami v re- 
publiki in v okviru federacije, kar je prispevalo k obliko- 
vanju skupnih in enotnih stališč o bistvenih vprašanjih na- 
šega družbenega razvoja. Vsebino, način uresničevanja in 
dinamiko oblik medsebojnega sodelovanja karakterizira raz- 
vit sistem neposrednega in učinkovitega družbenega dogo- 
varjanja in sporazumevanja. 

Izhajajoč iz vsebine skupščinskega sistema, je Predsed- 
stvo uresničevalo različne oblike sodelovanja in koordini- 
ranja s Skupščino SR Slovenije in Izvršnim svetom. So- 
delovanje je potekalo predvsem prek dogovarjanja in med- 
sebojnega informiranja, z vzajemno udeležbo predstavnikov 
na sejah, z upoštevanjem medsebojnih pobud in predlogov, 
z izmenjavo ustreznih gradiv, z usklajevanjem delovnih pro- 
gramov in s koordiniranjem določenih aktivnosti, z izme- 
njavo mnenj in izkušenj, z medsebojnim sodelovanjem ustrez- 
nih teles, z dajanjem pobud za obravnavo in predlogov za 
reševanje pomembnih družbenopolitičnih in družbenoeko- 
nomskih vprašanj. 

Poseben pomen za uresničevanje ustavnih funkcij Pred- 
sedstvi je imelo sodelovanje z organi družbenopolitičnih 
organizacij v republiki, zlasti Zveze komunistov in Soci- 
alistične zveze delovnega ljudstva, kar je omogočalo uresni- 
čevanje ustavne intencije o skladni politični aktivnosti vseh 
organiziranih socialističnih sil v republiki. 

V skladu z ustavnimi pravicami in obveznostmi repu- 
blik in avtonomnih pokrajin pri oblikovanju in izvajanju 
enotne politike SFRJ je tudi vsestransko in vsebinsko po- 
tekalo sodelovanje s Predsedstvom SFR Jugoslavije. To so- 
delovanje je potekalo v obliki sodelovanja predsednika Pred- 
sedstva na razširjenih sejah Predsedstva SFR Jugoslavije, 
z udeležbo predsednika in posameznih članov Predsedstva 
na sejah ustreznih zveznih svetov, s sodelovanjem delovnih 
teles Predsedstva z izmenjavo mnsnj in stališč o vpraša- 
njih iz pristojnosti predsedstev, z obveščanjem Predsedstva 
o mnenjih in stališčih Predsedstva SFR Jugoslavije in nje- 
govih delovnih teles o posameznih aktualnih vprašianjih z 
izmenjavo dokumentacijskega in informativnega gradiva ta- 
ko na ravni predsedstev kot tudi na ravni strokovnih služb. 

Na razširjenih sejah Predsedstva SFR Jugoslavije, vča- 
sih tudi skup'aj z ustreznim zveznim svetom, na katerih so 
sodelovali tudi predsedniki predsedstev republik in avtonom- 
nih pokrajin, so obravnavali predvsem vprašanja in pro- 
bleme s področja zunanjepolitične dejavnosti Jugoslavije in 
mednarodnih odnosov ter s področja varstva ustavne ure- 
ditve kakor tudi določena ekonomska vprašanja, sistemske 
zakone v zvezi z razvojem nerazvitih republik in pokrajin 
itd. Predsedstvo SFR Jugoslavije v razširjeni sestavi je ob- 
ravnavalo tudi druga vprašanja, kot npr. delo pri priprav- 
ljanju in sprejemanju sistemskih zakonov, odprta vprašanja 
v zvezi s sprejemanjem srednjeročnega družbenega plana 
Jugoslavije; obravnavalo je tudi več predlogov za določene 
kadrovske rešitve ter rtazpravljalo o koordinaciji dela med 
organi federacije in republiškimi in pokrajinskimi organi 
kaikor tudi o sodelovanju Predsedstva SFR Jugoslavije s 
predsedstvi republik in avtonomnih pokrajin in o drugih 
vprašanjih. 

Predsednik in člani Predsedstva so sodelovali tudi nfei 
razširjenih sejah Sveta Predsedstva SFR Jugoslavije za ljud- 
sko obrambo, Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve in 
Zveznega sveta za mednarodne odnose. 

Posebej velja omeniti sodelovanje predsednika in članov 
Predsedstva pri delu zveznih svetov za vprašanja družbene 
ureditve ter za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko 
kot mesta koordiniranja in usklajevanja stališč v federaciji. 
Predvsem je treba ugotoviti, da so se zvezni sveti v dose- 
danjem delu uveljiavili kot posvetovalni organ najbolj odgo- 
vornih forumov federacije, republik in avtonomnih pokra- 
jin pri usklajevanju in oblikovanju stališč o izhodiščnih 
vprašanjih bodisi na zakonodajnem področju bodisi na po- 
dročju usmerjanja razvoja ekonomske politike bodisi na 
področju samoupravne prakse. 

Predsednik in člani Predsedstva, ki so sodelovali na raz- 
širjenih sejah Predsedstva SFR Jugoslavije in zveznih sve- 
tov, so obveščali Predsedstvo o razpravah na teh sejah ter 
o sprejetih stališčih in sklepih. Na podlagi teh informacij 
je Predsedstvo opredelilo svoje stališče do poslameznih 
vprašanj kakor tudi naloge pristojnih republiških organov 
za izvajanje dogovorjene politike na posameznih področjih. 

Sodelovanje s predsedstvi drugih republik in pokrajin 
je potekalo bodisi v okviru sodelovanja s Predsedstvom 
SFR Jugoslavije bodisi na skupnih sestankih predsednikov 
in sekretarjev predsedstev republik in (avtonomnih pokra- 
jin. Na teh sestankih so izmenjali mnenja in izScušnje o 
organizaciji ter načinu in vsebini dela predsedstev in nji- 
hovih služb o metodah, oblikah in vsebini informiranja v 
predsedstvih kot tudi medsebojnega informiranja med pred- 
sedstvi, o uresničevanju ustavnih funkcij predsedstev, o nji- 
hovem medsebojnem sodelovanju in o sodelovanju s Pred- 
sedstvom SFR Jugoslavije ter o dugih vprašanjih, ki so 
pomembna za delo predsedstev in njihovih služb. 

Glede sodelovanja med republikami in avtonomnima po- 
krajinama je bilo na sestankih predsednikov in sekretarjev 
predsedstev republik in avtonomnih pokrajin izraženo mne- 
nje, naj predsedstva tudi v prihodnje spodbujajo razne ob- 
like sodelovanja med republikami in avtonomnima pokraji- 
nama preko ustreznih organov; sem je šteti tudi potrebo 
po medsebojnih dogovorih dveh ali več republik o vpraša 
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njih, v katerih so interesi skupni, ali tudi o vprašanjih, v 
katerih so različni interesi, ki jih je treba uskladiti. 

Glede dosedanjih oblik oziroma pobud za sodelovanje 
predsedstev republik in avtonomnih pokrajin Nastopa Slo- 
venija stališče, naj se republike o temeljnih vprašanjih si- 
stema dogovarjajo in sporazumevajo med seboj v okviru 
pristojnih organov ln organizacij v federaciji (zvezni sveti, 
Skupščina SFR Jugoslavije in Zvezni izvršni svet ter njuni 

orgfani — odbori, komisije, medrepubliški komiteji). Po- 
dročja, katerih urejanje spada v pristojnost republik, kot 
so: izobraževanje, kultura, znanost, zdravstvo in socialna 
politika, organizacija pravosodja, naj bi predsedstva repu- 
blik in avtonomnih pokrajin spremljala in po potrebi dala 
pobudo za dogovarjanje in usklajevanje stališč med repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama preko ustreznih repu- 
bliških in pokrajinskih organov. 

STATISTIČNI PREGLED SEJ PREDSEDSTVA IN NJEGO/IH TELES 

1. Predsedstvo SR Slovenije je imelo 40 sej, na kate- 
rih je obravnavalo 215 vpraštoj. 

V tem obdobju je Predsedstvo z ukazi razglasilo 167 
eakonov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. 

Izhajajoč iz ustavne funkcije Predsedstva, da v skladu 
z zakonom daje pomilostitve za kazniva dejanja, je Pred 
sedstvo razpravljalo in odločilo na 26 sejlah o 703 predlo 
gih za pomilostitev in izoblikovalo tudi kriterije glede poli 
tike pogojnih odpustov. Od celotnega števila obravnavanih 
prošenj za pomilostitve je bilo pozitivno rešenih v rednem 
postopku, to je na prošnjo obsojencev, 45 primerov, v okvi- 
ru novoletnih in skupinskih pomilostitev, ki jih je po urad 
ni dolžnosti predlagal Republiški sekretariat za pravosodje 
organizacijo uprave in proračun, pa 85 primerov. 

V skladu s svojo z ustavo opredeljeno funkcijo, da 
predstavlja SR Slovenijo, je Predsedstvo prevzemalo pro 
tokolarne obveznosti ob obiskih tujih šefov držav, delega 
cij in diplomatsko konzularnih predstavnikov. Predsedstvo 
je bilo gostitelj štirih obiskov šefov držav v SR Sloveniji 
— predsednik Arabske republike Egipt Anvar el Sadat, pred 
sednik republike Senegal Leopold Sedar Senghor, predsed- 
nik republike Indije Fakhrudin Ali Ahmed in generialni se- 
kretar CK Delaivske partije Koreje in predsednik DLR Ko- 
reje Kim II Sung. Med svojim obiskom v SR Sloveniji je 
Predsedstvo obiskal predsednik ministrskega sveta Nemške 
demokratične republike Horst Sindermann. Predsedstvo so 
obiskale tudi tri delegacije in nekateri tuji predstavniki: de- 
legacija Vrhovnega sovjeta Estonske SSR, delegacija Dežel- 

nega odiborta Furlanije-Julijske krajine, delegacija Narodnega 
sveta koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij na 
Koroškem (oktobra 1974 in junija 1976), predsednik vlade 
LR Madžarske Timar in predsednik Palestinske osvobodilne 
organizacije Jaser Arafat. Nastopne protokolarne obiske pri 
Predsedstvu je opravilo 32 novo imenovanih veleposlanikov, 
akreditiranih v SFR Jugoslaviji. Predsednik Predsedstva je 
skupaj s predsednikom Izvršnega sveta in predsednikom 
Skupščine mesta Ljubljane vsako leto ob nastopu novega 

. eta sprejel člane konzularnega zbora, akreditirane v SR 
Sloveniji. 

2. Svet Predsedstvi SR Slovenije za ljudsko obrambo je 
mel 14 sej. 

3. Komisija Predsedstva SR Slovenije za pomilostitve je 
mela 30 sej. 

4. Komisija Predsedstva SR Slovenije za varstvo ustav- 
nosti in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic 
in dolžnosti človeka in občana je imela 13 sej, 

5. Komisija Predsedstva SR Slovenije za organizacijska 
in kadrovska vprašanja je imela 29 sej. 

6. Svet republike je imel 5 sej, komisija sveta za orga- 
nizacijska vprašanja pa 7 sej. 

7. Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, ki ga 
vodi član Predsedstva, je imel 20 sej. 

8. Republiški svet za mednarodne odnose, ki ga vodi 
članica Predsedstva, je imel 7 sej, koordinacijski odbor tega 
svefa pa 23 sej. 
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