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Predsedstvo SR Slovenije je v marcu 1977
predložilo Skupščini SR Slovenije poročilo
o temeljnih političnih vprašanjih družbenega življenja in razvoja SR Slovenije. V poročilu je Predsedstvo, izhajajoč iz svojih
ustavnih funkcij in odgovornosti, pokazalo
na tista vprašanja našega družbenega življenja in razvoja, ki so po njegovih ocenah
ključnega pomena za življenje in delo delovnih ljudi in občanov in za naš nadaljnji
družbeni razvoj, ocenilo stanje pri reševanju teh vprašanj in opredelilo svoja stališča
in usmeritve za njihovo nadaljnje reševanje.
Te ocene, stališča in usmeritve izražajo delo, ki ga je Predsedstvo opravilo v času od
njegovega konstituiranja v maju 1974 do
konca februarja 1977.
Po razpravi v temeljnih delegacijah, v občinskih skupščinah in v družbenopolitičnih
organizacijah je Skupščina SR Slovenije na
skupni seji vseh zborov v aprilu 1977 obravnavala poročilo Predsedstva ter sprejela
ocene in stališča v poročilu Predsedstva kot
podlago za usmeritev aktivnosti vseh družbenopolitičnih dejavnikov v republiki pri
obravnavanju in reševanju aktualnih vprašanj, ki jih vsebuje poročilo, kakor tudi pri
opravljanju nalog, ki jih zastavlja uresničevanje ustave in zakona o združenem delu.
Tako je poročilo Predsedstva postalo eno

od izhodišč za nadaljnjo programsko
usmeritev dela Skupščine SR Slovenije kot
tudi drugih družbenopolitičnih dejavnikov v
republiki, kar izhaja med drugim tudi iz
»Poročila o delu Skupščine SR Slovenije v
obdobju 1974-1978«.
Ocene, stališča in usmeritve za nadaljnje
reševanje temeljnih političnih vprašanj
družbenega življenja in razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje poročilo Predsedstva, so
dobile svojo potrditev tudi v dokumentih
VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije
in še posebej v kongresni resoluciji.
Za razmere, v katerih je delovalo Predsedstvo, še posebej pa za družbenopolitična dogajanja v preteklem letu, so značilna
intenzivna družbena prizadevanja za nadaljnji razvoj in poglabljanje socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
in neposredne socialistične demokracije,
kot so jih opredelili in razčlenili ustava, zakon o združenem delu in drugi sistemski
zakoni ter sprejete družbenopolitične
usmeritve, zlasti v zvezi s pripravami na VIII.
kongres Zveze komunistov Slovenije in XI.
kongres Zveze komunistov Jugoslavije.
Aktivnost Predsedstva in njegov vpliv na
gibanja in dogajanje v republiki sta tudi v
preteklem letu - od marca 1977 dalje
prišla do izraza na raznih področjih druž-

benega dela in življenja, zlasti na področjih
ljudske obrambe, varstva ustavne ureditve
in mednarodnih odnosov, kjer ima Predsedstvo neposredno odgovornost za stanje
in razvoj. Pri uresničevanju svojih ustavnih
funkcij je Predsedstvo obravnavalo pomembna vprašanja razvoja družbenih odnosov v republiki in druga temeljna politična vprašanja in pristojnosti Skupščine SR
Slovenije. Obravnavalo je tudi zadeve v zvezi z enakopravnostjo narodov in narodnosti
ter usklajevanjem temeljnih skupnih interesov SR Slovenije in drugih republik in avtonomnih pokrajin v skladu z odgovornostjo SR Slovenije pri uresničevanju pravic in dolžnosti federacije. O vseh teh vprašanjih je zavzemalo stališča in oblikovalo
usmeritve za njihovo reševanje in tako vplivalo na razvoj odnosov na teh področjih.
Predsedstvo je sklenilo, da ob izteku
prvega mandatnega obdobja dopolni svoje
poročilo o temeljnih političnih vprašanjih
družbenega življenja SR Slovenije še z nadaljnjimi ugotovitvami, ocenami in usmeritvami za reševanje vprašanj, ki so bistvenega pomena za naš nadaljnji družbeni razvoj.
Zato to gradivo obravnava, v okviru delovanja Predsedstva v preteklem letu - od marca
1977 dalje, le najpomembnejša družbeno-
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politična dogajanja na posameznih področjih, pri čemer se omejuje samo na nekatera
aktualna in odprta vprašanja, ki zaslužijo,
gledano z vidika uresničevanja sprejetih
usmeritev, posebno pozornost.
Tako gradivo skupaj s poročilom Predsedstva prikazuje delo, ki ga je Predsedstvo
opravilo v svojem prvem mandatnem obdobju na svojih sejah in sejah svojih delovnih teles, kakor tudi delo, ki so ga opravili
njegovi člani v sodelovanju z drugimi organi
in organizacijami v republiki.
Pri oblikovanju poročila je Predsedstvo
izhajalo iz svoje ustavno opredeljene funkcije in vloge v naši družbi. Poročilo Predsedstva se v določenem smislu navezuje na
»Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v
obdobju 1974 - 1978« kot tudi na delo in
naloge pri uresničevanju nadaljnjega razvoja našega družbenopolitičnega sistema
na podlagi smernic iz študije tovariša
Edvarda Kardelja »Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja«. Z usmeritvami in opredelitvijo konkretnih nalog za prihodnje delo Predsedstva pa se poročilo vključuje v uresničevanje resolucije VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije in njegovih sklepov.

Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov

in uresničevanje nalog gospodarske in socialne
politike in razvoja
GOSPODARSKA POLITIKA IN RAZVOJ
NA SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH OSNOVAH
Z dograjevanjem sistemskih rešitev kot družbeno pravne
podlage, s samoupravnim organiziranjem na novih družbenoekonomskih temeljih, še posebej pa s široko družbeno
akcijo za vzpostavljanje konkretnih odnosov v TOZD na novih
družbenoekonomskih osnovah, ki je segla praktično v sleherno samoupravno organizacijo in skupnost, smo tudi v
preteklem letu še naprej utrjevali temelje, ki so delavcu potrebni, da na podlagi družbene lastnine proizvodnih sredstev
postaja gospodar pogojev, sredstev in rezultatov svojega dela
in svojega družbenega položaja v vsaki samoupravni organizaciji in skupnosti in tudi v celotnem družbenem sistemu.
Tako bomo mogli ob aktivni vlogi subjektivnih sil, če bomo
ustvarjalno reševali ključna vprašanja konkretnih odnosov na
novih družbenoekonomskih osnovah, hitreje zmanjševati še
vedno velik razkorak med dejanskim položajem delavca in
njegovimi ustavnimi pravicami in odgovornostmi. VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije pomeni za vse subjektivne
socialistične sile pomembno vzpodbudo, hkrati pa obveznost
in odgovornost, da v realnih odnosih v neposredni družbeni
praksi še odločneje in bolj organizirano uveljavljajo nove
odnose in uresničujejo postavljene cilje in naloge.
Rezultati dosedanje aktivnosti pri spreminjanju družbeno
ekonomskega položaja delavca so po vsebini v posameznih
samoupravnih organizacijah in skupnostih zelo različni in so
neposredno odvisni od sposobnosti subjektivnih sil, da
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usmerijo in angažirajo delavca v družbeni preobrazbi. Kljub
temu, da so delavci marsikje v skupnem ustvarjalnem delovanju vseh samoupravno usmerjenih sil že začeli vsebino konkretnih odnosov med združenimi delavci in njihovimi organizacijami postavljati na nove družbenoekonomske temelje, v
številnih samoupravnih organizacijah in skupnostih te spremembe še ostajajo v mejah formalnega prilagajanja, normativizma in so brez prave povezave z vsebino konkretnih odnosov. To delavca, ne glede na novo obliko, zadržuje pri
starih odnosih. Samoupravna praksa potrjuje, da je le na
samoupravnih družbenoekonomskih temeljih moč učinkovito
in trajneje reševati vprašanja iz dela jn življenja delavcev in
delovnih ljudi in njihovo perspektivo. Številni primeri opozarjajo, da je gospodarjenje, ki ga bremenijo usedline odtujevanja sredstev družbene reprodukcije od delavcev in raznih
oblik upravljalskega monopola, vse manj učinkovito, s tem pa
tudi vse manj sposobno, da bi uspešno reševalo sodobne
občutljive in zahtevne probleme v materialno ekonomskih
gibanjih, in razvoju in s tem zagotavljalo trdno družbenoekonomsko podlago za uresničevanje resničnih interesov delovnih ljudi in njihovih potreb v družbeni reprodukciji in družbi.
Pred nami je naloga, da delavci v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih kritično ocenijo opravljeno delo, ugotovijo, kaj ovira uveljavljanje njihovega ustavnega položaja,
bodisi da je to neznanje, slaba organiziranost, omahovanje ali
odpori, in na tej podlagi konkretno opredelijo ključne naloge
za hitrejše spremembe v svojem družbenoekonomskem položaju.
Predsedstvo je probleme gospodarskega razvoja in gospodarske politike spremljalo in obravnavalo zlasti s tega
poročevalec

vidika, kako se uresničujejo temeljne ustavne opredelitve o
položaju delavca v družbeni reprodukciji. Zato Predsedstvo v
svojih stališčih, pobudah in predlogih glede teh vprašanj
najbolj poudarja to, da predvsem razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov odpira nove razsežnosti glede
možnosti za krepitev proizvajalnih sil in učinkovitejše obvladovanje tokov družbene reprodukcije. To pa terja poleg
vzpostavljanja oblik samoupravne organiziranosti predvsem
obsežno in zahtevno praktično delo, ko bo treba ustvarjalno
oblikovati samoupravno družbenoekonomsko vsebino odnosov v vsaki samoupravni organizaciji in skupnosti in v
celotni družbi.
Za to, da se delavčev položaj dejansko spremeni, tako da
postane odločujoč subjekt v celotni družbeni reprodukciji, m
da se uveljavi delegatski sistem v celotnem družbenopolitičnem sistemu, je ključnega pomena delavčev družbenoekonomski položaj v temeljni organizaciji združenega dela. Zato
smo večkrat opozorili, kako pomembna je vsebina samoupravnih sporazumov o združevanju dela delavcev v temeljni
organizaciji kot temeljni akt za uresničevanje socialistične
samoupravne ureditve v družbeni praksi. Analize sicer kažejo,
da je večina temeljnih organizacij tak akt sprejela, hkrati pa
kritično ugotavljajo, da je večina teh sporazumov po vsebini
zelo splošna, da prevzamejo zakonske določbe ali urejajo
odnose po raznih modelih, v njih pa niso konkretizirane
pravice in obveznosti delavcev kot družbenoekonomski temelj njihovega položaja in s tem samoupravne družbenoekonomske vsebine temeljne organizacije. Samoupravni sporazum je podlaga, na kateri združujejo delavci svoje delo v
združeno delo in urejajo odnose v temeljni organizaciji, in
podlaga za celotno dejavnost delavcev v temeljni organizaciji
in v vseh odnosih njihovega povezovanja v družbeni reprodukciji in v družbi. Zato moramo z organizirano družbeno
akcijo presegati sedanje polovične rešitve, še posebej, ker se
pod njihovim okriljem objektivno zadržujejo in obnavljajo
stari odnosi in se odloča mimo delavcev. Treba je izhajati iz
konkretnih razmer in vzpostaviti take odnose, ki bodo zagotavljali uresničevanje temeljnih sestavin delavčevega samoupravnega položaja v njihovi celoti. To pa pomeni ustvarjati
take odnose v temeljni organizaciji, ki bodo delavca dejansko
motivirali za produktivnejše in intenzivnejše delo ter ekonomsko učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije in povečevanje dohodka kot podlage za celovitejše
zadovoljevanje delovnih in življenjskih potreb, potreb združenega dela in družbe kot celote! Zato ima v teh sporazumih
poseben pomen konkretna razčlenitev delavčevega vpliva na
odločanje o vseh zadevah ustvarjanja nove vrednosti ter pridobivanja in razporejanja dohodka in prisvajanja osebnega
dohodka kot podlage za uresničevanje osebnih, skupnih in
družbenih materialnih in moralnih interesov. V Skupščini SR
Slovenije sprejeta stališča in priporočila o samoupravnem
sporazumevanju o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji vsebujejo temeljne opredelitve in naloge, ki so
podlaga za konkretno aktivnost na tem področju.
Samoupravno sprejete osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v nekaterih organizacijah že globlje posegajo v sedanje odnose in odpirajo
proces trdnejše povezanosti osebnih dohodkov z ustvarjenim
dohodkom in materialnega položaja delavca z njegovim osebnim prispevkom. V številnih organizacijah pa je oblikovanje
teh aktov ostalo v okviru formalno pravne uskladitve z zakonom o združenem delu. Zato sprejete rešitve marsikje ne
rešujejo osnovnega problema, ki je v tem, da je sistem delitve
organski del in v funkciji celotnega procesa ustvarjanja vrednosti ter pridobivanja in razporejanja dohodka, da se glede
na to osebni dohodki lahko gibljejo samo v mejah ustvarjenega dohodka in razmerij, opredeljenih v sporazumih o temeljih planov in v planih, in da morajo merila za delitev po
delovnem prispevku učinkovati tako, da bo vsak delavec prispeval čedalje več za to, da se izboljša njegova in celotna
družbena produktivnost dela. Zato je pred nami kot ena
osnovnih neposrednih nalog izpopolnitev ustreznih samoupravnih aktov, da bodo konkretni odnosi res zmožni utrjevati
spoznanje delavcev, da je ključna naloga in stvarna podlaga
uresničevanja njihovih interesov v ustvarjanju nove vrednosti
in pridobivanju dohodka. To je tudi najbolj zanesljiva pot do
tega, da vsi delavci začno uveljavljati take odnose, v katerih
bodo resnično z vso odgovornostjo odločali o dohodku in
pogojih njegovega pridobivanja. Zato moramo v vseh samoupravnih organizacijah okrepiti aktivnost za oblikovanje takih
poročevalec

odnosov, pri čemer morajo zlasti sindikati zagotoviti, da bodo
delavci kar najbolj sodelovali pri uveljavljanju novih kvalitet v
teh odnosih. Pri tem imajo pomembno vlogo in odgovornost
tudi poslovodni organi in. strezni organi družbenopolitičnih
skupnosti, družbeni pravobranilci samoupravljanja in sodišča
združenega dela.
Dosedanja aktivnost pri uresničevanju zakona o združenem
delu je veliko pripomogla, da so se poglobila spoznanja o
medsebojni povezanosti, odvisnosti in odgovornosti delavcev v TOZD, tako v okviru njihovih neposrednih proizvodnih
in poslovnih povezav kot v okviru celotnega združenega dela,
pri ustvarjanju nove vrednosti in pridobivanju dohodka in
ekonomsko smotrnem razpolaganju z njim. Tem spoznanjem
pa prepočasi sledijo konkretne rešitve, ki bi objektivno dane
povezave preoblikovale na samoupravnih družbenoekonomskih osnovah in jih osvobajale podjetniške omejenosti, zaprtosti in logike dobička. Kljub posamičnim uspehom delavcev
pri razčlenjevanju in opredeljevanju osnov konkretnih dohodkovnih odnosov so ti procesi tako v proizvodnji kot v prometu
blaga in denarja v vsebinskem pogledu šele na začetku. Tu se
soočamo z inercijo starih odnosov, z logiko podjetniške ali
regionalne zaprtosti, s premajhno zavzetostjo za ustvarjalno
oblikovanje konkretnih, samoupravno utemeljenih rešitev, pa
tudi z odpori, saj uveljavljanje dohodkovnih odnosov bistveno
posega v razne pridobljene pozicije in privilegije na podlagi
od delavcev odtujenega dohodka. Tudi v odnosih med delavci
v organizacijah združenega dela v temeljnih dejavnostih in
delavci v delovnih skupnostih skupnih služb e prepočasi
uveljavljajo prvine dohodkovnih odnosov na podlagi svobodne menjave dela. Zato objektivno še vedno prihaja do odtujevanja dohodka, zadržujejo se hierarhični odnosi, kar vse
zavira proces samoupravnega preoblikovanja odnosov v temeljni organizaciji. Delavci skupnih služb pav družbenoekonomskem pogledu ostajajo nepovezani z rezultati dela, ki jih
bogatijo s svojo dejavnostjo.
Samoupravni sporazumi o združevanju dela in sredstev
so v urejanju medsebojnih odnosov pogosto tako posplošeni
in tudi nejasni, da delavec v njih ne vidi prave vsebine,
položaja temeljne organizacije in svojega položaja v njej in
odnosov z delavci v drugih temeljnih organizacijah. Nedoločno opredeljevanje najbolj bistvenih vprašanj medsebojnih
odnosov v teh sporazumih namreč zamegljuje pomen urejanja teh odnosov kot sestavine, ki zagotavlja pogoje za produktivnejše delo, ustvarjanje nove vrednosti in pridobivanje
dohodka, s tem pa tudi učinek združevanja dela in sredstev na
osebni dohodek delavca in druge pravice iz rezultatov dela.
Težišče nadaljnjega dela mora biti zato v oblikovanju kriterijev in meril za ugotavljanje resničnega prispevka delavca
vsake temeljne organizacije pri ustvarjanju nove vrednosti in
pridobivanju dohodka ter osnov in meril za oblikovanje osebnih dohodkov, katerih uporaba bo poglabljala ekonomske
motive in interese delavcev v temeljni organizaciji, da s svojim
delom in odločitvami o razporejanju dohodka ter o združevanju dela in sredstev optimalno prispevajo k ustvarjanju nove
vrednosti in povečevanju družbene produktivnosti dela in
dohodka. Na takih osnovah zastavljeno dohodkovno povezovanje bo tudi uspešneje presegalo sedanje okvire in uveljavljalo dohodkovno povezovanje tistih temeljnih organizacij,
ki jih v družbeni reprodukciji objektivno povezujejo proizvodnja in tokovi blaga. Vztrajno in poglobljeno delo za spoznavanje in njihovo preoblikovanje v samoupravne dohodkovne odnose z jasno opredeljenimi pravicami, dolžnostmi in
odgovornostmi je pogoj za preraščanje razdrobljenosti združenega dela. Zato je pred nami naloga, dosledneje uveljaviti
odnose skupnega prihodka in skupnega dohodka kot podlago za povečevanje produktivnosti družbenega dela in dohodka po poti samoupravne integracije združenega dela.
Pri analiziranju odnosov in ugotavljanju možnosti in potreb
njihovega spreminjanja moramo biti zato posebej pozorni na
vse tiste elemente, ki v kakršnikoli obliki zadržujejo delavca v
mezdnih okvirih ozkih in kratkoročnih interesov in zamegljujejo odvisnost njegovega dela in življenja od učinkovitega
funkcioniranja združenega dela kot celote. Ko analiziramo in
rešujemo odnose na samoupravnih osnovah, se družbena
lastnina kaže in uveljavlja prav na podlagi minulega dela
posameznih delavcev in skupnega družbenega dela kot lastnina vseh delavcev in vsakega posebej. Svoj družbeni značaj
uresničuje in reproducira in poglablja samo toliko, kolikor
delavci upravljajo in razpolagajo s sredstvi družbene repro3

dukcije in rezultati njihovega dela v procesu ustvarjanja vrednosti in razporejanja dohodka v skladu z medsebojnimi
obveznostmi in pravicami, sprejetimi v samoupravnih sporazumih in v skladu z odnosi enakopravnosti, odgovornosti in
solidarnosti, kot jih določajo ustava, zakon o združenem delu
in drugi sistemski zakoni.
Pred nami je naloga, da na podlagi skupnih vlaganj in
udeležbe pri dohodku izdelamo konsistenten sistem razširjene reprodukcije z združevanjem dela in dohodka v skladu z
določili ustave in zakona o združenem delu. Gre za tak sistem,
ki bo motiviral delavce za najbolj smotrna vlaganja v skladu z
družbenimi plani njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti, za
sistem, ki bo zmožen nadomestiti kreditni sistem povsod, kjer
le-ta ovira razvoj samoupravnih odnosov in ekonomičnega
poslovanja oziroma investiranja. Gre torej za demokratične
oblikoke koncentracije potrebnih sredstev, ki ne bodo slonele
niti na državni prisili centraliziranega plana in organov planiranja niti na politični prisili družbenopolitičnih dejavnikov,
temveč na interesih delavcev, združenih v TOZD, za povečanje dohodka TOZD in njihovih osebnih dohodkov in za trajno
in ustrezno širjenje materialne baze njihovega dela in življenja.
Ustvarjanje novih družbenoekonomskih odnosov pri gospodarjenju z denarjem je ena od poglavitnih nalog v procesu preseganja odtujenosti delavca od njegovega minulega
dela in njegovega uveljavljanja kot upravljalca s sredstvi družbene reprodukcije. S samoupravnimi sporazumi o združevanju v temeljne in združene banke so bili na novih družbenoekonomskih osnovah vzpostavljeni institucionalni okviri za samoupravno preoblikovanje bančništva. Sedaj je na delavcih,
da z učinkovitim delegatskim sistemom v teh okvirih načrtno
in dosledno uveljavijo take odnose, ki bodo zagotavljali, da bo
delavec v temeljni organizaciji v svojem in družbenem interesu vse bolj postajal dejanski nosilec gospodarjenja z
denarjem in obvladovanja vseh denarnih in kreditnih tokov.
Zato je treba ta proces načrtno spremljati in analizirati in
skladno z novimi spoznanji tudi dograjevati s sporazumi sprejete rešitve. Delegatska baza mora zagotoviti, da bo težišče
delovanja predvsem na konkretizaciji medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti tistih, ki sredstva združujejo, in
onih, ki združena sredstva uporabljajo, ter na uveljavljanju
združevanja dela in sredstev na osnovi medsebojne dohodkovne povezanosti in odvisnosti. Posebej pomembno mesto
imajo banke pri oblikovanju in uresničevanju družbenih planov, še zlasti pri spodbujanju samoupravne koncentracije
sredstev za konkretne programe in pri preverjanju poslovne in
družbene upravičenosti vlaganj in njihove skladnosti s sprejetimi planskimi kriteriji. Z uveljavljanjem takih družbenoekonomskih odnosov v bankah bomo postopoma odpravljali preveliko odvisnost razširjene reprodukcije od kreditnih sredstev, pa tudi odvisnost delavcev v TOZD od bank v pogledu
obratnih sredstev kot enega od temeljnih pogojev za uresničevanje pravice do dela z družbenimi sredstvi. Ti procesi
pa so v veliki meri odvisni od tega, ali bo delavec v okviru
svojih neposrednih dohodkovnih povezav mogel družbeno in
ekonomsko smotrneje reševati ključna vprašanja pri gospodarjenju z denarnimi sredstvi. Zato se moramo bolj truditi
pri vzpostavljanju posebnih'finančnih služb in internih bank,
obenem pa delovati tako, da bodo sredstva monetarnega
sistema v funkciji dohodkovnih odnosov.
Mnogi sklenjeni samoupravni sporazumi med proizvodnimi in trgovinskimi organizacijami izražajo kratkoročne
interese. Po svoji vsebini zato ostajajo na ravni, ki dopušča,
da se le modificirajo stari odnosi in s tem v družbenoekonomskem pogledu zadržuje ločenost proizvodnje od prometa. Vse
to negativno vpliva na učinkovitost pri obvladovanju materialnih gibanj, na zagotavljanje večje skladnosti v razvoju, boljšo
oskrbljenost in stabilnost trga, na pojave zapiranja trga in
omejevanja konkurence, na obvladovanje gibanja cen, učinkovitejše nastopanje na domačem in tujem trgu z vsemi posledicami pri ustvarjanju in pridobivanju dohodka v združenem delu. Hkrati pa tako stanje še naprej odtujuje delavca
tako od ustvarjene nove vrednosti kot od dohodka, ki je
rezultat njegovega dela. Resnično preseganje sedanjih odnosov pomeni sporazumno sprejemanje takih rešitev, ki bodo
izhajale iz skupnih razvojnih programov, določno opredeljvale pogoje in politiko skupnega nastopanja na domačem in
tujem trgu, merila za oblikovanje cen, način prevzemanja
rizika iz skupnega poslovanja, uresničevanje vzajemne od4

govornosti za pospeševanje proizvodnje in prodaje blaga
oziroma opravljanje storitev, še posebej pa merila za razporejanje skupnega prihodka. Še posebej pozorni moramo biti do
vsebine samoupravnega sporazumevanja med proizvodnimi
in zunanjetrgovinskimi organizacijami, do opredeljevanja
pravic, obveznosti in odgovornosti glede ekonomskih odnosov s tujino v samoupravnih sporazumih o temeljih planov
kakor tudi do uveljavljanja samoupravne družbenoekonomske vsebine odnosov v samoupravni interesni skupnosti za
ekonomske odnose s tujino. Te odnose je treba razvijati tako,
da bodo zagotovljene možnosti, da delavci vsake TOZD, ki
sodeluje pri proizvodnji blaga za izvoz, v skladu s svojim
prispevkom razpolagajo z ustvarjenim deviznim prihodkom in
da skupaj planirajo obseg in pogoje blagovne menjave s
tujino. Z resolucijo o politiki izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 je ta skupnost dobila
obsežne naloge za uveljavljanje novih odnosov in sistemskih
rešitev na tem področju, ki pomenijo usmeritev v pospeševanje izvoza blaga in storitev, v selektivno omejevanje uvoza in v
izboljšanje regionalne usmerjenosti blagovne menjave s tujino, tako da bi se zaustavile neugodne tendence v zunanjetrgovinski menjavi in bi se začel proces izboljševanja plačilnobilančnega in devizno-bilančnega položaja republike. Pospešeno uveljavljanje novih sistemskih rešitev na področju
mednarodne menjave mora hkrati spremljati aktivno prizadevanje za uresničevanje skupno sprejetih ciljev, programov in
akcij pri oblikovanju in graditvi novega mednarodnega ekonomskega sistema. Glede na visok delež, ki ga ima Slovenija v
blagovni menjavi z zahodnimi državami, in zaradi izboljšanja
njenega plačilno-bilančnega položaja in s tem zmanjšanja
skupnega jugoslovanskega deficita na teh območjih, je pomembna nadaljnja krepitev izvoza v te države in sodelovanje z
njimi v državah v razvoju. Prosta cona v Sežani, ki se ustanavlja na podlagi sporazuma o pospeševanju gospodarskega
sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo, odpira
v tem pogledu nove možnosti za razširitev mednarodne menjave. Naša družba in naše gospodarstvo se morata za njihovo polno izkoriščanje ustrezno organizirati.
Delovanje samoupravnih interesnih skupnosti v dejavnostih posebnega družbenega pomena v materialni proizvodnji kljub še vedno premajhnemu vplivu uporabnikov vendarle kaže, da se postopno vzpostavljajo odnosi, v katerih se
povečuje zavest delavcev v združenem delu za delo in skladen
razvoj teh dejavnosti. V obstoječih odnosih pa je še veliko
prvin starega, ki zamegljujejo resnične dohodkovne vezi med
uporabniki in izvajalci, pa tudi med uporabniki samimi, s tem
pa tudi vpliv teh dejavnosti na ustvarjanje in pridobivanje
dohodka v temeljni organizaciji in na nemoteno odvijanje
družbene reprodukcije v celoti. Zlasti je nezadovoljivo stanje v
cestnem gospodarstvu, kjer še vedno niso izoblikovane
ustrezne sistemske osnove za zagotavljanje enostavne in razširjene reprodukcije na samoupravnih osnovah.
V letu 1977 je bila zasnovana celovita koncepcija za uresničitev družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem
področju, ki jo je obravnavalo tudi Predsedstvo SR Slovenije.
Prispevalo je svoja stališča in mnenja za spremembo in dopolnitev predpisov, ki urejajo to področje. Pogoj za uresničitev
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu je uvedba ekonomskih stanarin. Le-te
bodo zagotovile, da bo stanovanje v svoji ekonomski in socialni funkciji zajeto v celovito družbenoekonomsko reprodukcijo kot pomembna sestavina ekonomske in socialne varnosti. Odprle bodo pot za svobodno menjavo dela tudi na tem
področju. Prehod na ekonomske stanarine pa kasni in zadeva
na precejšnje težave pa tudi odpore. Posledice se kažejo v
tem, da se hišni sveti še vedno ne uveljavljajo kot osnovna
samoupravna enota in prav tako ne zbori stanovalcev ali
njihovi organi v krajevni skupnosti oziroma soseski. Tudi
prehod na usmerjeno stanovanjsko gradnjo je prepočasen,
saj se le manjši del stanovanj gradi v okviru usmerjene stanovanjske gradnje, prevladuje pa gradnja stanovanj za trg. Še
posebej kaže opozoriti, da je zaradi vseh teh razlogov v
zadnjih sedmih letih narasla cena stanovanjske graditve na
kvadratni meter stanovanjske površine več kot za petkrat.
Veljavni ekonomski in finančni instrumenti pa še vedno dajejo
prednost gradnji stanovanj za trg.
Lani je v Sloveniji precej upadla družbena stanovanjska
gradnja v primerjavi z letom 1976, pač pa je narasla individualna stanovanjska gradnja, vendar so rezultati v celoti nad
načrtovanimi. Ob tem je pomembno tudi to, da število začetporočevalec

ih stanovanj tudi nekoliko zaostaja za načrtovanimi. V
skladu z zahtevami in prioritetami gradnje stanovanj se namreč ne urejajo tudi vsa vprašanja v zvezi z razpoložljivimi
stavbnimi zemljišči.
Lotiti se bomo morali načrtnega uvajanja ekonomskih stanarin in sistematične uporabe vseh ukrepov so'idarnosti in
socialne politike, ki jih zahteva uvajanje ekonomskih stanarin.
To pa je nezdružljivo s prakso tistih stanovanjskih skupnosti
in organizacij združenega dela, ki zmanjšujejo sredstva za
solidarnostne namene in ki ne upoštevajo, da terja prehod na
ekonomske stanarine znatna sredstva za dopolnjevanje stanarin tistim občanom, ki bi postali socialno ogroženi, če bi
morali v celoti plačevati ekonomske stanarine. Spodbuditi
moramo tudi usmerjeno stanovanjsko gradnjo ter za komunalno urejanje zemljišč doseči ustrezne sporazume med stanovanjskimi in komunalnimi skupnostmi o porazdelitvi stroškov za komunalno pripravo zemljišč.
V procesu poglabljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov stopajo vse bolj v ospredje tudi interesi delavcev in delovnih ljudi za varstvo dobrin splošnega pomena in
vrednot človekovega okolja. V Skupščini SR Slovenije sprejeta stališča, sklepi in priporočila pomenijo celovito podlago
za dolgoročnejšo družbeno dejavnost na tem področju in so
že sprožila živahnejšo dejavnost in dogovarjanje o ukrepih. V
ospredju so prizadevanja za zamenjavo onesnažujoče s sodobno in čisto tehnologijo. Vendar sanacijske programe uresničuje šele manjše število organizacij združenega dela. Vse
občutnejša pa je tudi skrb za čisto in zdravo okolje in vzgojo
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in večjih
naseljih. Prav ob tem se zaznavno krepi zavest ljudi o tem, da
bistvo varstva okolja ni le v dejavnosti za odpravljanje neprijetnih in škodljivih pojavov ali nereda, ampak celovit družbeni
napor, usmerjen predvsem v odpravljanje vzrokov za take
razmere. V teku so prizadevanja za celovito saniranje okoliških razmer na nekaterih huje onesnaženih območjih in za
gradnjo čistilnih sistemov v vrsti občin. Uvedena je bila sodobnejša in čista tehnologija in postavitev čistilnih naprav v
posameznih organizacijah združenega dela. Pripravlja se dolgoročni sistem ukrepov za sanacijo vodotokov in programov
za očiščenje najbolj onesnaženih rek. Sprejet je bil zakon o
odpadkih, s katerim je zaokroženo zakonsko urejanje varstva
fizičnih elementov prostora, ki pa terja še izpopolnjevanje
izvršilnih predpisov in ukrepov in učinkovit ter dosleden nadzor nad uresničevanjem zakonov in drugih predpisov.
Kljub tem in drugim uspehom in prizadevanjem je treba
zavzeteje, dosledneje in usklajeno uveljavljati stališča, sklepe
in priporočila Skupščine SR Slovenije, predvsem pri samoupravnem organiziranju in samoupravnem urejanju varstva
okolja, saj so za kakovost okolja in varstvo ljudi odgovorni vsi
neposredni dejavniki v okolju. Usklajevanje odnosov je treba
zagotoviti v sistemu družbenega planiranja in na tem področju zgraditi s sistemom družbenega planiranja usklajen
sistem prostorskega in urbanističnega planiranja kot njegove
nujne in bistvene sestavine. Reševanje problemov v okolju še
posebej kaže, kako pomembno je načrtno urejanje naselij, saj
le v takih razmerah polno zažive krajevne skupnosti oziroma
soseske v vseh njihovih družbenih funkcijah. Trenutne razmere pa predvsem terjajo odločna prizadevanja in hitrejše
ter učinkovitejše ukrepanje pri zaščiti kmetijskih zemljišč, pri
varstvu voda, zlasti virov pitne vode kakor tudi pri varstvu
zraka pred onesnaževanjem in ljudi pred hrupom. Pri obravnavanju tekočih vprašanj v zvezi z uresničevanjem stališč,
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije je Predsedstvo
SR Slovenije tudi podprlo predlog, da se prouči vprašanje
ustanovitve družbenih svetov, da bi usklajeno družbenopolitično usmerjeno reševali vprašanja v zvezi z varstvom človekovega življenjskega in delovnega okolja in uvedli družbeno
nadzorstvo nad delovanjem vseh dejavnikov, ki vplivajo na
spremembe v okolju. Pravica, obveznost in odgovornost za
družbeno planiranje pomenijo eno temeljnih sestavin delavčevega samoupravnega položaja.
Pri uresničevanju samoupravnega družbenega planiranja
se zato najbolj neposredno kaže stopnja razvitosti samoupravnih odnosov. Hkrati pa je uveljavljanje samoupravnega
družbenega planiranja eno od učinkovitih sredstev za spreminjanje družbenoekonomskega položaja delavca in njegovega
uveljavljanja kot nosilca skladnega razvoja materialno ekonomskih odnosov, učinkovitosti gospodarjenja in ustvarjanja
optimalnih družbenoekonomskih vezi v združenem delu na
poročevalec

dohodkovnih osnovah. Predsedstvo SR Slovenije je zato s
posebno pozornostjo ocenjevalo uresničevanje sistema družbenega planiranja in njegovo izpopolnjevanje in dajalo konkretne pobude, hkrati pa spremljalo uresničevanje nalog,
opredeljenih v srednjeročnih planskih dokumentih. Pri tem je
bila deležna posebne pozornosti težnja po skladnejši gospodarski in družbeni strukturi.
Analize kažejo, da so široko zastavljeni objekti v dejavnostih skupnega pomena in da smo dosegli pomembne
uspehe zlasti na področju pridobivanja, pretvarjanja in transporta energije. Ob tem ostaja pomembna širša aktivnost za
racionalnejše gospodarjenje z energijo. Zaostajamo pa za
predvideno dinamiko pri vlaganjih v prometno infrastrukturo,
v agroindustrijski kompleks, v nekatera področja strojegradnje in surovinske dejavnosti. V procesu kontinuiranega planiranja bo potrebno pri vseh podpisnikih dogovora o temeljih
družbenega plana doseči uskladitev uresničevanja investicijskih programov z razpoložljivimi sredstvi iz domačih in tujih
virov za prednostne infrastrukturne naložbe. Glede predelovalne industrije bi morali konkretneje opredeliti najbolj bistvene točke njenega preusmerjanja in določiti prioritete po
kriterijih investiranja, sprejetih v dogovoru o temeljih plana.
Prestrukturiranje in modernizacija predelovalne industrije, ki
sta prepočasna, morata temeljiti na tem, da se zveča stopnja
usmerjenosti v mednarodno menjavo. To zahteva zlasti
ustreznejšo opredelitev proizvodnih programov in hitrejše
uvajanje sodobnejše tehnologije, kar pa spet terja, da se bolj
upoštevata znanje in kakovost dela, da se zmanjšujejo materialni stroški, uveljavlja učinkovitejša organizacije dela in da
se nenehno proizvodnja blaga in storitev prilagaja zahtevam
domačega in tujega tržišča.
Na področju kmetijstva in živilstva je uresničevanje prednostnih nalog v zagotavljanju zadostnih količin hrane, kar je
odvisno zlasti od nadaljnjega razvoja in povečanja produktivnosti družbenih kmetijskih organizacij združenega dela in
kombinatov ter od hitrejšega vključevanja kmetov v družbeno
organizirano proizvodnjo v skladu z njihovimi interesi ter
pravicami in obveznostmi, zasnovanimi na skupno ustvarjenem dohodku. To pa zahteva mnogo intenzivnejše delo vseh
družbenih dejavnikov. Krepiti je treba vlogo kmetijskih zemljiških skupnosti pri izvajanju sprejete zemljiške, prostorske in
urbanistične politike, širše je treba povezovati in združevati
delo in sredstva in tako širiti preraščanje kreditnih odnosov v
kmetijstvu in med kmetijstvom, živilsko industrijo in trgovino.
Pospeševanje socialistične preobrazbe vasi je odvisno od
hitrejšega podružbljanja proizvodnje oziroma povezovanja in
združevanja delavcev in kmetijskih proizvajalcev v organizacijah združenega dela, zadrugah oziroma zadružnih enotah in
obratih za kooperacijo. Pravica odločanja glede ustvarjanja
vrednosti ter pridobivanja in delitve dohodka mora postati
povsod odvisna le od vloge, ki jo ima kmetijski proizvajalec pri
ustvarjanju vrednosti in pridobivanju dohodka, ne glede na
nosilca lastninske pravice. Na tej podlagi morajo priti do
ustrezne veljave v pridobivanju in delitvi dohodka tudi pravice
in obveznosti kmečkih žena in mladine.
Politika zaposlovanja mora zagotoviti planirano rast zaposlenosti na manj razvitih območjih, kjer sta še vedno približno
dve tretjini vseh, ki v Sloveniji iščejo zaposlitev, hkrati pa je od
tod tudi največ delavcev, ki so na začasnem delu v tujini,
katerim moramo pospešeno zagotoviti ustrezne pogoje za
delo in življenje doma. Ta območja imajo poleg možnosti za
zaposlovanje tudi nekatere pomembne naravne in druge pogoje za hitrejši razvoj, zlasti v kmetijstvu, ki jih moramo hitreje
aktivirati z ustreznimi naložbami, in to predvsem z združevanjem dela in sredstev. Uresničevanju teh planskih nalog se
morajo prilagoditi tudi investicije tako glede obsega kot
strukture, zlasti v razvitih območjih Slovenije.
V politiki zaposlovanja imajo veliko odgovornost organizacije združenega dela, ki morajo s svojimi samoupravnimi akti
v skladu s svojimi potrebami na podlagi zakona o združenem
delu in republiškega zakona o delovnih razmerjih ustrezno
urediti vprašanja v zvezi z nadaljnjim delom tistih delavcev, ki
so že pridobili pravico do pokojnine.
V SR Sloveniji je letno med novo zaposlenimi delavci približno ena tretjina delavcev iz drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin. Ugotavljamo sicer, da so družbena prizadevanja pri zagotavljanju njihovega temeljnega ustavnega
položaja delavca - samoupravljalca uspešna, saj v družbenoekonomskem položaju delavca ni razlik glede na njihovo
narodnostno pripadnost oziroma poreklo; pospešiti pa je
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treba uveljavitev družbenega dogovora o minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev na celotnem območju SR Slovenije. Družbenopolitične
organizacije, predvsem organizacije sindikatov in Socialistične zveze delovnega ljudstva pa morajo okrepiti svoja prizadevanja, da se delavci iz drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin čim aktivneje vključujejo v delegatsko urejanje
in odločanje, ne le v organizacijah združenega dela, v katerih
delajo, temveč tudi v vseh samoupravnih organizacijah in
skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih in še posebej v
življenje društev in kulturnih organizacij. To bo pripomoglo k
ustreznejšemu zadovoljevanju njihovih potreb oziroma uveljavljanju njihovih deloma posebnih interesov v teh skupnostih.
Ocene uresničevanja planskih ciljev in nalog kažejo, da
kljub nakopičenim strukturnim in drugim problemom, s katerimi smo začeli to srednjeročno obdobje, in kljub zaostrenim
ekonomskim gibanjem v mednarodnih odnosih v bistvu vendarle dosegamo ključne cilje srednjeročnega razvoja. Reševanje problemov in protislovij v tekočih gibanjih pa bo zahtevalo povečane in skladnejše napore vseh dejavnikov pri
lotevanju in uveljavljanju ukrepov ekonomske politike. Razprave v samoupravnih organizacijah in skupnostih in delegatskih skupščinah o uresničevanju planov, sporazumov in dogovorov o njihovih temeljih, ki so pred nami, morajo kritično
oceniti ne le količino in dinamiko izpolnjevanja, temveč predvsem kakovost doseženega in njeno notranjo skladnost ter na
tej podlagi opredeliti ukrepe in konkretne naloge. Pri tem je
najpomembnejše, da razvojne naloge uskladimo v okviru razpoložljivega dohodka. Težišče ukrepov mora biti na tem, da
so naravnani na učinkovitejšo izrabo materialnih in drugih
proizvodnih pogojev. To se mora pokazati v počasnejši rasti
materialnih in drugih proizvodnih stroškov in zalog in s tem v
povečanju dohodka. Temeljne organizacije s trajnejšimi slabostmi v poslovanju in še zlasti tiste, pri katerih sicer formalno sprejeti sanacijski programi niso odstranili osnovnih
vzrokov ponavljajočih se izgub, bodo morale ob ustrezni
strokovni in finančni pomoči njihovih širših asociacij začeti
bolj poglobljeno in vsebinsko obravnavati vzroke izgub. Sanacije bo treba obravnavati in reševati skladno s cilji srednjeročnih samoupravnih in družbenih planov in z ustreznim
preusmerjanjem dejavnosti ter tudi z drugimi ukrepi preprečiti vzroke nastajanja in žarišča izgub.
Delavci in delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in
skupnostih se morajo soočiti s pojavi nedoslednega uresničevanja sprejetih usmeritev v zvezi z uveljavljanjem družbenega
planiranja v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Glede
na še vedno veliko zaostajanje v pripravi in sprejemanju
samoupravnih sporazumov o temeljih planov in planov v
temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih organizacijah in samoupravnih skupnostih in glede na njihov pomen
za urejanje medsebojnih dohodkovnih odnosov v vseh drugih
samoupravnih aktih je treba zaostriti družbeno odgovornost
poslovodnih in samoupravnih organov. Premalo je razvita
usmeritev k skupnemu planiranju in usklajevanju planov med
samoupravnimi subjekti, ki so v družbeni reprodukciji objektivno med seboj povezani in odvisni. Planiranje v temeljnih
organizacijah združenega dela je še vse preveč omejeno
samo na planiranje materialnih dejavnikov proizvodnje. V
okviru planiranja se prepočasi razvija in uveljavlja planiranje
osnovnih odnosov v razporejanju dohodka med sredstvi za
akumulacijo in ostale vrste porabe ter odnosov med skupno
in splošno porabo in znotraj nje v skladu s potrebami po
ustvarjanju nove vrednosti in povečevanju dohodka kot temeljna sestavina planiranja v temeljni organizaciji združenega dela in delovni organizaciji. Pomemben del nalog v
dogovorih o temeljih družbenih planov še vedno ostaja na
ravni družbenopolitičnih sredstev, ki pa niso dovolj konkretno
opredeljene, niti ne vsebujejo materialnih in drugih obveznosti podpisnikov v ustreznih samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov. Vse to negativno vpliva na učinkovitost družbenega planiranja kot sredstva za zagotavljanje
družbene in ekonomske kontrole delavcev nad celoto pogojev družbene reprodukcije in uresničevanje njihovih osnovnih
ekonomskih in drugih interesov ter poraja odmike in neskladja pri izpolnjevanju najpomembnejših nalog družbenega
razvoja.
Letos smo pred nalogo, da pričnemo priprave za oblikovanje nalog in ciljev družbenega in gospodarskega razvoja za
naslednje srednjeročno obdobje in priprave za oblikovanje
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dolgoročnega razvoja do leta 2000. Prav tako se je začel
proces širšega uveljavljanja prostorskega planiranja v republiki, povezan s pripravami za dogovore o temeljih prostorskih planov in prostorskih planov vseh družbenopolitičnih
skupnosti za obdobje do leta 1985 z elementi do leta 2000.
Aktivnost vseh nosilcev planiranja mora biti usmerjena predvsem k temu, da z uveljavljanjem samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o razvojnih usmeritvah in
obveznostih za njihovo uresničevanje pridejo do izraza avtentični interesi in potrebe delavcev v združenem delu in v
družbi in njihovo zadovoljevanje. To je pogoj, da se bodo
družbeni in samoupravni plani resnično uveljavljali kot podlaga za ustvarjanje in obvladovanje celotne družbene reprodukcije in združevanja dela in sredstev, razvoja proizvodnih
odnosov, poslovnega povezovanja, samoupravnega organiziranja in pogojev za ustvarjanje nove vrednosti, pridobivanje in
razporejanje dohodka v skladu s stvarnimi dohodkovnimi
možnostmi temeljnih organizacij združenega dela, za odgovorno gospodarjenje z dohodkom in njegovo smotrno
združevanje za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih
potreb.
Zakon o sistemu družbenega planiranja, ki bo v skladu z
enotnimi temelji zaokrožil družbeno sistemsko podlago samoupravnega družbenega planiranja, mora biti zasnovan
tako, da bo široko odprl pota ustvarjalni pobudi učinkovitega
in racionalnega reševanja razvojnih in tekočih nalog na samoupravnih temeljih. S posebno pozornostjo moramo zato ovrednotiti izkušnje in izoblikovati rešitve na nekaterih ključnih
točkah, kot so zlasti sočasno in srečujoče se planiranje, dalje
samoupravni sporazum o temeljih plana temeljnih organizacij
združenega dela, odnosi med temeljnimi organizacijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi, odnos med temeljnimi
organizacijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi ter
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in enotami samoupravnih interesnih skupnosti, opredelitve v zvezi s svobodno
menjavo dela, nove osnove planiranja razširjene reprodukcije
v skladu z medsebojnimi odnosi na podlagi minulega dela.
Zakon mora osnove teh odnosov opredeliti tako, da bo jasno
izražena soodvisnost položaja delavca, delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
in v celoti družbeni reprodukciji. Za učinkovitejše planiranje
na samoupravnih osnovah moramo razviti ustrezno metodologijo planiranja in analizo družbenega razvoja dosledno na
temeljih marksizma. Nekaj časa smo namreč na znanstveno
raziskovalnem področju pa tudi v vzgoji in izobraževanju
zanemarjali analizo, teoretično obdelavo in prikazovanje naše
lastne družbene prakse z ustvarjalno uporabo marksizma.
Ustrezna, na marksističnih temeljih postavljena metodologija
planiranja postaja zato eno od ključnih strokovnih in znanstvenih pa tudi političnih sredstev za skladen in optimalen
razvoj družbe in gospodarstva, za zagotavljanje njegove reprodukcijske sposobnosti v razširjenem obsegu, za ugotavljanje objektivno danih materialnih okvirov akumulacije in
njene strukture.
RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Vzgoja in izobraževanje
Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, ki je
hkrati s tezami za zakon še v obravnavi, le deloma odraža
stališča in sklepe Predsedstva CK ZK Slovenije o nadaljnji
preosnovi vzgoje in izobraževanja. Nadaljnje oblikovanje zakona bo uspešno le tedaj, če bo zakon upošteval hitrejše
konstituiranje neposrednih interesov uporabnikov kadrov ob
vzgojno-izobraževalnih programih skozi enote, ki jih bo ob
soočanju s konkretno problematiko vezal na posebne izobraževalne skupnosti, oziroma če bo upošteval neposredno sodelovanje uporabnikov in delavcev v vzgoji in izobraževanju v
organih posameznih vzgojnoizobraževalnih organizacij.
Oblikovanje enot ob šolah je nepogrešljiva in nujna sestavina
vseh prizadevanj z'a preobrazbo vzgojno izobraževalnega sistema. Tako zastavljen proces združevanja dela in sredstev na
podlagi usklajenih programov preko svobodne menjave dela
je temeljni družbenoekonomski odnos na področju izobraževanja in osnovni vir pridobivanja sredstev za izvajanje programov. Obvezne prispevke je treba v prihodnje v načelu opredeliti kot vir financiranja le za tisti del vzgoje in izobraževanja, ki
je po ustavnih določilih in zakonih obvezen za vse občane. S
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čim tesnejšo povezanostjo učenja, dela in zaposlovanja je
treba dosledneje upoštevati načelo o izobraževanju za delo in
z dela; s tem sta povezani tudi ustrezna preosnova gimnazij in
drugih srednjih šol ter stopnjevanost izobraževanja v skladu z
delom in razvojem posameznih področij družbenega dela.
V sistem usmerjenega izobraževanja je treba jasneje, kot je
to storjeno doslej, vnesti obveznost temeljnih organizacij
združenega dela in organizacij združenega dela, da delavcem
brez uspešno končane osnovne šole, zlasti delavcem iz drugih republik in pokrajin, hkrati s poklicnim izobraževanjem za
delovna opravila omogočijo tudi, da dokončajo obvezno osemletno šolanje. Predvideti je treba oblike strokovnega
usposabljanja za delo za tisti del mladine, ki si zaradi motenj v
telesnem in duševnem razvoju pridobiva svoje osnovnošolsko
znanje v šolah po posebnem programu.
Preobrazba usmerjenega izobraževanja terja novo zasnovo
osnovne šole kot temelja vsakega nadaljnjega izobraževanja.
V pripravi so dopolnitve zakona o osnovni šoli, predmetnika
in učnih načrtov osnovne šole v tem smislu, da osnovna šola
daje predvsem temeljno splošno vzgojo in znanje za življenje
in delo, podlago za permanentno izobraževanje ter oblikuje
delovne navade in odnos do dela. V ta proces se mora vključiti
tudi hitrejše prehajanje na celodnevno šolo povsod tam, kjer
je za to mogoče zagotoviti potrebne materialne, kadrovske in
druge pogoje.
Na področju visokega šolstva se hitreje in vsebinsko poglobljeno odvija proces oblikovanja temeljnih organizacij
združenega dela visokih šol, bolj se uveljavlja vpliv delegatov
uporabnikov, utrjuje se notranja samouprava ob večjem interesu študentov in visokošolskih delavcev za skupno urejanje vseh vprašanj, poostreni so kriteriji za izvolitev visokošolskih učiteljev; tudi univerzi se povezujeta v obliki delovnih
stikov. Zaradi zaostajanja v organiziranju in delovanju posebnih skupnosti, ki lahko z ustreznimi organi planiranja ob
sodelovanju in odgovornosti uporabnikov kadrov zagotovijo
srednjeročno in dolgoročno planiranje kadrov na realni podlagi in oceni družbenih potreb, se počasi uveljavljajo novi
družbenoekonomski odnosi. Da je proces ustanavljanja posebnih izobraževalnih skupnosti prepočasen, potrjujejo tudi
letošnji predhodni vpisi; s tem v zvezi pa mora tudi institucija
poklicnega usmerjanja dobiti nove osnove in temu prilagoditi
svojo vsebino in organizacijo dela. Premalo je učinkovito
delegatsko delovanje, saj nekaterim strukturam, ki sedaj v
tripartitnem sistemu dela tvorijo delegatsko sestavo sveta, še
nismo dodali trdne povezanosti z bazo. Takšno ureditev vprašanja je treba zagotoviti, ko gre za delegate študentov, in prav
tako in še bolj, ko gre za delegate uporabnikov.
V stališčih do nekaterih temeljnih problemov in nalog razvoja v letu 1978 je Predsedstvo SR Slovenije posebej poudarilo nujnost, da Izobraževalna skupnost skupaj z Raziskovalno
in Kulturno skupnostjo Slovenije oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pospešeno in ustrezno rešujejo ekonomski položaj delavcev na filozofski fakulteti in v nekaterih
kulturnih in raziskovalnih institucijah kot tudi materialne in
druge pogoje za njihovo delo. To velja zlasti za vse tiste
specifične dejavnosti teh institucij, ki se ukvarjajo s tako
bistvenimi sestavinami našega naroda, kot so zlasti slovenski
jezik in njegov razvoj, naša zgodovina, tako splošna kot posamezne njene veje, in še posebej položaj naših manjšin ter
naša kulturna dediščina. V teh dejavnostih namreč praviloma
ni mogoče pridobivati sredstev na podlagi njihove neposredne povezanosti z uporabniki, bodisi ker ti niso ali ne morejo
biti posebej opredeljeni, bodisi ker zahtevajo nekatere od teh
dejavnosti, da se v svobodni menjavi dela delegatska baza
uporabnikov posebej opredeli in ustrezno organizira.
Raziskovalna dejavnost
Za preteklo enoletno obdobje so značilna prizadevanja za
nadaljnje samoupravno vključevanje raziskovalnega dela v
ostala področja združenega dela in za izboljšanje kvalitete
raziskovalnih procesov, kar naj bi zagotovilo uporabnejše
sadove raziskav. Pomembna spodbuda pri tem so stališča,
priporočila in sklepi o raziskovalni dejavnosti kot sestavini
združenega dela, ki jih je decembra 1977 sprejela Skupščina
SR Slovenije.
Skupščinski dokument, o katerem razprava ni bila široka in
ne dovolj odmevna, opozarja zlasti na nezadostno vključevanje v družbenoekonomske procese, nedodelana dohodkovna
razmerja, ločenost raziskovalnega dela od ostalih delovnih
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področij združenega dela. Nadaljnji proces združevanja dela
in sredstev delavcev v raziskovalni dejavnosti z organizacijami združenega dela uporabnikov ali organov, ki jih združujejo skupni interesi v raziskovalni dejavnosti na osnovi skupnih programov in projektov, je podlaga za to, da se bodo
preoblikovale sedanje področne raziskovalne skupnosti na
samoupravnih dohodkovnih temeljih. To bo zagotavljalo ali
olajševalo tudi potrebno interdisciplinarnost raziskovalnega
dela.
Enako kot v izobraževanju tudi nekatera področja raziskovalnega dela terjajo, da se organizirajo uporabniki na
poseben način, tako da bodo lahko neposredneje vplivali na
vsebino raziskovalnih projektov oziroma na usposabljanje
kadrov glede na svoje specifične potrebe in hkrati zagotavljali
povezovanje izobraževanja določenih profilov kadrov na vseh
ravneh in stopnjah.
S spremembami zakona o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skupnostih je treba poleg drugega tudi zagotoviti,
da bodo delegati v zborih uporabnikov interesnih raziskovalnih skupnosti po svoji delegatski bazi resnično predstavljali
interese neposrednih uporabnikov raziskovalnih rezultatov,
da se torej delavci raziskovalnih enot in organizacij ne vključujejo v zbore uporabnikov.
Omogočiti je treba, da se bo raziskovalna dejavnost razvijala v skladu s cilji družbenega razvoja po svoji lastni
presoji in zakonitostih. Pri tem je potrebno jasneje in dosledneje, kot je to storjeno v Resoluciji o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu
1978, v okviru družbenih planov opredeliti program dela in
raziskovanja na tistih področjih, ki rešujejo vprašanja bistvenih sestavin naroda, zlasti v zvezi s slovenskim jezikom in
njegovim razvojem, z našo zgodovino in še posebej z razvojem in položajem naših manjšin ter našo kulturno dediščino. Odgovornim nosilcem nalog teh dejavnosti je treba
določiti ustrezne trajne vire sredstev za njihovo delo in razvoj.
V raziskovalno delo na tem področju je treba vnesti tudi več
načrtnega sodelovanja in povezovanja.
Kultura
Na področju kulture so, zlasti z delovanjem oziroma ob
pomoči kulturnih interesnih skupnosti, v večini občin zelo
oživele in se razmahnile mnoge kulturne dejavnosti. Pri tem je
treba doseči, da se bosta delovanje in razvoj posameznih
organizacij združenega dela in institucij posameznih organizacij združenega dela in institucij posameznih kulturnih dejavnosti v raznih kulturnih središčih in povsod, kjer delujejo,
med seboj organsko in funkcionalno povezovala in dopolnjevala, in hkrati zagotoviti, da se bo republiško središče bolj
kot doslej uveljavljalo kot odločujoči dejavnik v oblikovanju in
uresničevanju kulturne politike. S tem moramo ustvariti pogoje zaf opredelitev nalog SR Slovenije kot socialistične samoupravne skupnosti v vsej njihovi celovitosti, tako glede
razvoja posameznih kulturnih področij in središč kakor tudi
glede seznanjanja drugih s kulturo našega naroda v Jugoslaviji in v svetu, njenega uveljavljanja in zagotavljanja, da se
bo na socialističnih samoupravnih osnovah ustrezno vključevala v sodobne kulturne tokove in prispevala s svojo humano
vsebino k njihovi bogatitvi.
V zvezi z družbenoekonomskimi razmerji in materialno
podlago kulturnih dejavnosti je treba posebej poudariti, da se
tudi na tem področju v svobodni menjavi dela izraža temeljni
družbenoekonomski odnos med uporabniki na področju kulture in delavci, ki se poklicno ukvarjajo z različnimi kulturnimi
dejavnostmi. Tako so v zadnjih letih narejeni na posameznih
kulturnih področjih in v kulturnih skupnostih novi koraki pri
uveljavljanju svobodne menjave dela v kulturnih skupnostih
ali preko njih, vendar se odnosi še vedno uresničujejo predvsem na podlagi obveznih prispevkov, torej pretežno na star,
proračunski rfačin, ne pa na podlagi združevanja dela in
sredstev za skupno sprejete programe dela in razvoja. Šele na
začetku pa je neposredna menjava dela med delavci v organizacijah združenega dela kulturnih dejavnosti in delavci organizacij združenega dela drugih področij. To sta osnovni
nalogi in temeljna elementa samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kulturnih dejavnostih, ki ju je treba podrobneje opredeliti v skupščinah kulturnih skupnosti, v njihovih
medsebojnih odnosih in odnosih med njihovimi organi in
strokovnimi službami. Zato je treba pospešiti oblikovanje posebnih in temeljnih kulturnih skupnosti in enot pri posamez-

nih temeljnih organizacijah združenega dela ali organizacijah
združenega dela s področja kulture. Širše in intenzivneje je
treba v tem smislu razvijati tudi aktivnost v krajevnih skupnostih, oziroma soseskah in kajpak prej ugotoviti realne možnosti, ki bodo usklajene z drugimi družbenimi potrebami.
Ustanavljanje posebnih kulturnih skupnosti za posamezna
kulturna področja je posebnega pomena za pravilen začetek
razreševanja družbenoekonomskih in materialnih vprašanj
razvoja posameznih kulturnih področij, za program teh dejavnosti in njihove družbene in politične funkcije v njihovem
celotnem delovanju v Sloveniji in Jugoslaviji pa tudi zunaj nje.
Skladno s sklepi Predsedstva SR Slovenije o nekaterih
dilemah republiških nagrad za posamezna področja združenega dela je pripravljen predlog za izdajo zakona o Prešernovi
nagradi, sprejet pa je že zakon o spremembah zakona o
Žagarjevih nagradah. V skladu s tem je treba dopolniti tudi
pravilnike o postopkih dodeljevanja nagrad posameznih
skladov.
V preteklem letu je bilo ugodno kulturno sodelovanje SR
Slovenije z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije. Izkušnje manifestacij, kot so bili dnevi slovenske kulture v SAP
Kosovo in v SR Črni Gori, predstavitev kulture SAP Kosovo pri
nas in dan slovenske kulture v Zagrebu, kaže proučiti in
takšno kulturno sodelovanje še izpopolnjevati in gojiti.
Stališče Predsedstva SR Slovenije o drugi izdaji Enciklopedije Jugoslavije in projektu za izdajo Enciklopedije Slovenije terja v naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju ustrezno angažiranost vseh pristojnih dejavnikov v SR.
Sloveniji. Pripravljen je samoupravni sporazum o financiranju
in usmerjanju priprave in natisa druge izdaje Enciklopedije
Jugoslavije, ki opredeljuje obveznosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Kulturne, Izobraževalne in Raziskovalne
skupnosti Slovenije.
Kritični družbenoekonomski položaj delavcev v nekaterih
kulturnih dejavnostih se počasi izboljšuje, vendar bodo
osebni dohodki delavcev v kulturi še zmeraj terjali stalno
pozornost vseh odgovornih dejavnikov. V preteklem obdobju
je bil posebej izpostavljen položaj gledališč. Še vedno pa
ostaja izredno pereč položaj delavcev v knjižnicah, ki so glede
dohodka in osebnih dohodkov v celoti odvisne od odločitev
občinskih kulturnih skupnosti in kjer so sredstva za osebne
dohodke v okviru dohodka v izraziti soodvisnosti z material^
nimi stroški za nakup knjižne zaloge.
Predsedstvo SR Slovenije je posebej podrplo gradnjo Kulturnega doma Ivana Cankarja v Ljubljani. Zagotoviti je potrebno dosledno uresničevanje dogovora o največji gradnji na
področju kulture v Sloveniji, poleg tega pa že med gradnjo
ustrezno angažirati vse zainteresirane in odgovorne sile na
področju kulture in javnega življenja v Sloveniji in še posebej
v Ljubljani, da bo novi kulturni dom lahko v celoti izpolnil
svoje cilje in naloge.
Zdravstvo
V minulem letu je tekla zelo široka in kritična razprava o
vprašanjih in merilih za osebni prispevek k stroškom zdravstvenega varstva. Razprava je zajela vse organizacije združenega dela, številne krajevne skupnosti in občane. Razgrnjena
in ocenjevana je bila celovita problematika zdravstvenega
varstva v Sloveniji. Ob tem je bila posebej deležna kritike
dejavnost osnovnega zdravstvenega in zobozdravstvenega
varstva. To kaže, da programi zdravstvenega varstava, predvsem pa njihovo izvajanje niso vselej odsev konkretnih potreb
in interesov združenega dela in občanov. Takšno stanje je
gotovo tudi posledica še vedno premajhnega vpliva uporabnikov na programe zdravstvenega varstva.
Dosežek na področju zdravstvenega varstva je gotovo
okrepljena vloga občinskih zdravstvenih skupnosti kot temeljnih skupnosti in mesta za organizirano dogovarjanje in sporazumevanje med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva;
to naj bi prispevalo, da premagamo slabosti na tem področju.
S samoupravnimi sporazumi in drugimi v lanskem letu
uresničenimi ukrepi so občinske zdravstvene skupnosti postale izvirni nosilci dohodkov v zdravstvenem varstvu. O vseh
sredstvih, tudi tistih, ki se združujejo na ravni regije in republike, odločajo občinske zdravstvene skupnosti. Zaradi tega
se je tudi bistveno spremenila vloga regij in je bolj prišla do
izraza njihova funkcija pri usklajevanju, sporazumevanju in
dogovarjanju.

Določene so nove osnove za uresničevanje svobodne menjave dela na področju zdravstvenega varstva. V ta namen so
zdravstvene skupnosti dosegle sporazume o normativih in
standardih, ki pa marsikdaj presegajo naše materialne in
kadrovske možnosti. Zato jih bo treba prilagoditi tem možnostim, ker bodo le tako lahko osnova za določanje cen
zdravstvenih storitev in izhodišč za uresničitev svobodne menjave dela. Precejšnja ovira za uresničevanje svobodne menjave dela na področju zdravstvenega varstva je ta, da še ni
izpeljana delitev dela med posameznimi zdravstvenimi organizacijami, še posebej med Kliničnim centrom v Ljubljani in
drugimi zdravstvenimi organizacijami.
V prihodnjem obdobju bo osnovna naloga na področju
zdravstva uveljavljanje preventivnih oblik zdravstvenega varstva za aktivno prebivalstvo in za izpostavljene kategorije, kot
so matere in otroci. Z družbenimi ukrepi bo treba tudi zagotoviti razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, takšen tempo
razvoja, kot ga zahtevajo naše potrebe, v tem okviru pa še
posebej ustrezen položaj in možnosti za strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev, ki delajo v osnovnem zdravstvenem varstvu.
Socialno varstvo
Predsedstvo SR Slovenije je pogosto obravnavalo problematiko socialnega varstva, tako v zvezi z ustanavljanjem
skupnosti socialnega varstva kot tudi glede uresničevanja
posameznih vidikov socialne varnosti kot ustavnih pravic.
Ugotavljamo, da se te skupnosti še vedno prepočasi uveljavljajo kot mesto dogovarjanja in usklajevanja potreb in
interesov na področju socialne varnosti. Pri tem ugotavljamo,
da še niso usklajena merila in izhodišča za določanje in
odmero posameznih pravic v okviru socialne politike. O teh
pravicah se še ne odloča v celoti ob razporejanju in delitvi
dohodka v združenem delu. Tudi krajevne skupnosti se šele
polagoma uveljavljajo kot mesto za uresničevanje solidarne
pomoči socialno ogroženim občanom in družinam ter celovito oceno njihovega socialnega položaja. Skupnosti socialnega varstva morajo v celoti prevzemati delo in funkcije, ki jih
nalaga ustava, tako da bo postala socialna varnost pomemben dejavnik družbene reprodukcije in v rasti družbene produktivnosti dela v celoti.
Socialno skrbstvo
Očiten je napredek te dejavnosti pri združevanju sredstev
za solidarnostne namene. To posebej velja za družbeno skrb
za ostarele občane in izgradnjo objektov, ki so jim namenjeni.
Za otroke z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se
pripravlja v skladu s planom družbenega razvoja gradnja
tretjega zavoda v Sloveniji za varstvo in delovno usposabljanje. To zahteva učinkovitejše reševanje vseh vprašanj, ki
doslej še niso rešena v zvezi s tem. Gradi se tudi center za
rehabilitacijo in varstvo slepih in slabovidnih.
Socialno skrbstvo vse bolj sodeluje v svobodni menjavi
dela. Toda pristopi in oblike proračunskega financiranja so še
vedno prisotne v praksi, tako da je socialno skrbstvo kot
družbena dejavnost še premalo uveljavljena kot sestavina
socialne varnosti, ki.se vključuje v družbeno reprodukcijo in
rast družbene produktivnosti dela.
Družbeno varstvo otrok
Povečana skrb za družbeno varstvo otrok se izkazuje s
številnimi uspelimi referendumi o samoprispevkih za gradnjo
vzgojno varstvenih ustanov. Toda hkrati ugotavljamo, da narašča število odklonjenih otrok predvsem v industrijskih središčih. To kaže, da tempo gradnje zlasti v industrijskih središčih še vedno močno zaostaja za naraščajočimi potrebami.
Hitreje, a vendar prepočasi glede na potrebe, se ustanavljajo posebne enote za varstvo otrok, ki so prizadeti v svojem
telesnem in duševnem razvoju. Vzgojnovarstvene ustanove
skoraj ne delajo popoldne, kar prizadene starše, ki delajo v
izmenah.
Te slabosti so posledica še neutečenih mehanizmov svobodne menjave dela na tem področju; združeno delo in starši še
nimajo pravnega vpliva na program dela vzgojnovarstvenih
organizacij.
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Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Novi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki
bo temeljil na pravicah iz minulega dela, je še vedno v fazi
oblikovanja.
Še vedno so težave zaradi velikega števila invalidskih upokojencev. Res je sicer, da to število ne narašča več tako hitro
kot v preteklih letih, toda socialna in medicinska rehabilitacija
invalidov, njihovo zaposlovanje, ustanavljanje delovnih mest
za invalide še vedno ni dovolj usklajeno in organizirano.
Prizadete skupnosti in organizacije se lotevajo reševanja te
problematike posamič in le v okviru lastne dejavnosti in nalog. Reševanje teh vprašanj še ni element prizadevanj tudi za
rast družbene produktivnosti dela v celoti.
V zamudi je tudi vključevanje kmetov kooperantov v sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To je posledica
zamud pri oblikovanju našega pokojninskega in invalidskega
sistema v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu, pa
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tudi posledica dohodkovnih razmerij, ki še vedno prevladujejo v kmetijski proizvodnji.
V nadaljnjem delu za spremembe pokojninske in invalidske
zakonodaje bo treba v skladu z zakonom o združenem delu
urediti sistem nagrajevanja upokojencev, ki prejemajo pokojnino in še delajo, za rezultate opravljenega dela, določenega v
posebnih sporazumih ali pogodbah, s katerimi se urejajo taka
medsebojna razmerja.
Varstvo borcev NOV in vojaških vojnih invalidov
Pri varstvu borcev in vojaških vojnih invalidov smo v preteklem letu dosegli pomemben napredek, predvsem glede kakovosti tega varstva, ki ne zadeva le njihovega materialnega
položaja, temveč tudi druge oblike, predvsem organizirano
zdravstveno skrb za borce in invalide. Velja omeniti, da se ta
skrb ne uresničuje le z normativnimi predpisi, temveč tudi z
različnimi oblikami družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja.

Razvoj družbenopolitičnega sistema ter varstva in

uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in človekovih
pravic
RAZVOJ DRUŽBENOPOLITIČNEGA
SISTEMA
Uveljavljanje družbenoekonomskega položaja delavca v temeljni organizaciji združenega dela, ki mu omogoča odločanje o pogojih in rezultatih dela ne le v temeljni organizaciji
združenega dela, v kateri dela, temveč v vseh oblikah združevanja dela in sredstev, ter uresničevanje interesov in položaja
občanov v krajevni skupnosti kot uveljavljanje družbenoekonomskega odnosa in njihovih pravic in odgovornosti sta pogoj za uspešno delovanje in razvoj političnega sistema. Proces krepitve samoupravnega položaja delovnega človeka se
bo razvijal s toliko večjo močjo, kolikor bolj se bo z razvojem
takih družbenoekonomskih odnosov hitreje razvijal in njim
prilagajal tudi politični sistem v celoti. Dograjevanje sistema
samoupravne socialistične demokracije postaja tako odločilno za nadaljnji uspešni samoupravni razvoj. Analizirati in
ocenjevati moramo delovanje vsake institucije političnega
sistema, ne da bi spreminjali temelje, temveč jih izpopolnjevali in razvijali v skladu z razvojem družbenoekonomskih
odnosov. To izpopolnjevanje pa se začenja v temeljni organizaciji združenega dela in v krajevni skupnosti in so zato že v
njih nujni ukrepi za poglabljanje samoupravljanja in premagovanje tehnokratskih in drugih protisamoupravnihpojavov,
ki ovirajo delovanje in razvoj samoupravnega političnega sistema v bazi sami.
Glede na to, da krajevna skupnost ni posebna družbenopolitična samoupravna skupnost in tudi ne predvsem teritorialna
enota, ampak je skupnost krajanov kot družbenoekonomski
odnos, ki seže povsod tja, kjer so občani te krajevne skupnosti zaposleni in kjer ustvarjajo vrednost oziroma pridobivajo dohodek, morajo biti sporazumi, o temeljih planov temeljne organizacije združenega dela povezani s sporazumi o
temeljih planov krajevne skupnosti, v katerih delavci - krajani
združujejo svoje delo. Še vedno se sredstva za razvoj krajevne
skupnosti ne zagotavljajo dovolj na podlagi njihovega združevanja prek planov temeljnih organizacij združenega dela in
krajevnih skupnosti, temveč na podlagi izločanja dela sredstev iz proračunov občin oziroma iz posebnih skladov pri
občinskih skupščinah, odtujenih od neposrednega vpliva potreb krajanov in delavcev, ki so ta sredstva ustvarili. Tako se
še naprej krajevna skupnost pogosto obravnava kot temeljna
družbenopolitična skupnost in ne kot posebna interesna
skupnost občanov, v kateri le-ti odločajo o neposrednih potrebah in interesih svojega dnevnega življenja. Pri tem velja
poročevalec
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hitreje razvijati tudi družbenoekonomske osnove drugih institucij, ki krepijo samoupravno vlogo krajevne skupnosti, kot
so delovanje hišnih svetov, svetov potrošnikov, enot samoupravnih interesnih skupnosti, otroškega varstva, izobraževanja, kulture, stanovanjskega gospodarstva in podobno. Delovanje zbora krajevnih skupnosti v občinah ni v zadostni meri
izhajalo iz problemov vsakdanjega življenja krajanov in je bilo
premalo povezano z delegacijami za skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti v občini.
V zadnjem letu delovanja delegatskega sistema je bilo
dosti družbenopolitičnih analiz in ocen tega delovanja. Gre za
zavzeto aktivnost, ki se je izražala v obravnavanju celote
delegatskega sistema in odnosov in v analiziranju posameznih segmentov teh odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih
skupnostih, skupščinskem sistemu kot tudi vloge subjektivnih
sil v teh odnosih. Vsa ta aktivnost je okrepila delovanje delegatskega sistema in dala pobude in nove usmeritve, ki jih je
potrebno uveljaviti v procesu njegovega razvoja.
V delovanju skupščin družbenopolitičnih skupnosti še vedno ni v zadostni meri zagotovljen neposredni vpliv delegatov. Na dnevne rede sej skupščinskih teles prihajajo vprašanja, ki jih predlagajo predvsem izvršilni in upravni organi, ne
pa delegati sami. Tudi ko delegati sprožijo posamezna vprašanja na sejah skupščinskih teles, se razprava o njih praviloma konča z odgovorom predstojnika upravnega organa,
niso pa pobuda za problemsko razpravo. Zagotoviti je treba,
da bodo delegati mogli bolj vplivati na oblikovanje dnevnih
redov sej delovnih teles skupščin družbenopolitičnih skupnosti, da bodo dovolj obravnavana tudi vprašanja, glede katerih delegati po smernicah svoje baze menijo, da so najbolj
pereča in prednostna.
Pri delovanju družbenopolitičnih zborov se po mnenju
Predsedstva nista odrazila zlasti dva vidika njihove vloge.
Družbenopolitični zbori so se premalo uveljavili kot dejavnik
povezovanja organiziranih subjektivnih sil z delegacijami,
izvoljenimi v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Premalo je bilo tudi pobud družbenopolitičnih organizacij za
obravnavo družbenih vprašanj v delegatski skupščini. To
kaže, da te organizacije ne spremljajo dovolj sistematično
dela teh zborov in skupščin nasploh.
Kar zadeva delovanje skupščin samoupravnih skupnosti v
preteklem letu, je opazen premik glede njihovega vključevanja v odločanje z zbori skupščin in družbenopolitičnih skupnosti. Vendar njihovo vključevanje še ni ustrezno urejeno in
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tudi poslovniki skupščin družbenopolitičnih skupnosti niso
dovolj konkretizirali ustavnih določb in opredelili vprašanj, o
katerih skupščine samoupravnih interesnih skupnosti enakopravno določajo z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. S tako njihovo vlogo bi se dejavnost upravnih organov
pri reševanju problemov družbenih dejavnosti omejila na
ustavne okvire.
Sedanjo neustrezno sestavo posameznih delegatskih teles v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti je
treba nadomestiti z ustreznejšo sestavo, kar velja zlasti za
zbore uporabnikov. Z oblikovanjem posebnih delegacij in z
opredelitvijo odgovornosti delegatov je treba zagotoviti, da
bodo delegacije učinkovale kot celota in da bodo bolje povezane z delavci in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter z delom delavskih svetov v organizacijah združenega dela in svetov krajevnih skupnosti.
Uspešno delovanje delegatskega sistema zahteva organizirano politično akcijo vseh družbenopolitičnih organizacij,
združenih v Socialistični zvezi delovnega ljudstva, pri čemer
imata posebno vlogo in odgovornost Zveza komunistov in
Zveza sindikatov. Delovanje subjektivnih sil mora zagotavljati
demokratično usklajevanje interesov, ki so lahko podlaga za
kvalificirano oblikovanje stališč v temeljnih organizacijah in
skupnostih in vseh delegatsko sestavljenih telesih.
Za volilni sistem je značilno, da veljavna zakonodaja s tega
področja, tako zvezna kot republiška, v bistvu ohranjata obstoječi sistem. Glede opravljenih volitev pa je nujno čimprej
izdelati analizo, zlasti analizo kandidacijskega postopka, da bi
lahko po zbranih ugotovitvah in ocenah, tako v zakonodaji kot
v praksi, pravočasno in na podlagi pridobljenih izkušenj uskladili in izpopolnili celoten volilni sistem . gih kandidatnih list
do volitev.
Družbeni sveti kot oblika dela našega družbenopolitičnega
sistema in demokratične priprave odločitev, so doslej
uspešno delovali. Novi zvezni in republiški zakoni, ki se pravkar pripravljajo, dodatno precizirajo in predvsem razširjajo
vlogo družbenih svetov in odpirajo možnosti za njihovo
ustanavljanje pri družbenopolitičnih organizacijah,_ upravnih
organih in splošnih asociacijah združenega dela. Čimprej je
treba pripraviti ustrezen republiški zakon, ki bo natančneje
opredelil organe in organizacije, pri katerih se ustanavljajo ti
sveti, in njihove naloge v republiki, in ki bo dal usmeritev za
njihovo oblikovanje v občinah. Neposredna naloga je tudi
ustrezno oblikovanje in delovanje teh svetov pri organih
Zveze sindikatov in Zveze socialistične mladine in usklajevanje sekcij oziroma svetov Socialistične zveze delovnega ljudstva s funkcijami družbenih svetov.
Predsedstvo je ob obravnavi tega, kako je teklo sklepanje
samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev,
ugotovilo, da je še veliko samoupravnih sporazumov, ki so
samo na videz, formalno-pravno usklajeni z določbami zakona o združenem delu, dejansko pa po vsebini ne spreminjajo starih odnosov. Ocenjeno je bilo, da se v javnosti preveč
poudarja zajamčeni osebni dohodek kot edina sankcija za
tiste temeljne organizacije združenega dela, ki niso sprejele
samoupravnega sporazuma o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev. To bi pomenilo, da bi
najhujše posledice tega, da samoupravni sporazumi niso
sprejeti, nosili delavci, čeprav je vzrok pogosto v tem, da niso
bile pravočasno opravljene strokovne priprave. Po mnenju
Predsedstva morajo v primerih, ko sindikat ali druge družbenopolitične organizacije in organi družbenopolitične skupnosti ugotovijo, da gre le za formalno uskladitev samoupravnih sporazumov z zakonom o združenem delu, o teh
ugotovitvah seznaniti delavce in opredeliti odgovornost pristojnih organov za tako stanje. Pri nadaljnjem dograjevanju
samoupravnih sporazumov je potrebno izhajati iz sklepov
komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, ki
jih je sprejel tudi zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.
Ko je Predsedstvo razpravljalo o nekaterih vprašanjih v
zvezi z oblikovanjem zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, je ugotovilo, da je sedanja normativna ureditev
v praksi že presežena, da se dovolj ne uveljavlja vpliv uporabnikov, da v okviru dohodka in sredstev, s katerimi razpolagajo
delavci, leti določajo obseg in kvaliteto ter prednosti posameznih nalog v družbenih dejavnostih. Namesto tega še vedno prevladujejo v bistvu proračunski odnosi. Spričo takega
stanja je nujno revidirati že obstoječe sistemske zakone s
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posameznih področij družbenih dejavnosti in postaviti delovanje in razvoj teh dejavnosti na podlagi za vsako dejavnost
ustrezno urejenih skupnih osnov svobodne menjave dela v
skladu z določbami zakona o združenem delu. Skupne
osnove morajo biti dejansko oblikovane tako, da bodo upoštevale vse raznolikosti in posebnosti posameznih družbenih
dejavnosti. Razmejitev med zakonsko ureditvijo in urejanjem
po samoupravni poti hkrati pomeni opredelitev tistih zadev, ki
so jih družbenopolitične skupnosti dolžne po ustavi urejati,
obenem pa zagotoviti nemoten potek družbene reprodukcije,
ne glede na konkretne okoliščine oziroma probleme v zvezi z
višino dohodka, s katerim razpolagajo in ki opredeljujejo
potrebe in interese delavcev in delovnih ljudi.
Organizacija in delovanje državne uprave še nista usklajena z določbami ustave in zakona o združenem delu in ne
temeljita na načelih svobodne menjave dela. Izdelati je treba
sistem, ki bo prispeval k odpiranju državne uprave in ki bo
omogočil ustrezno samoupravno urejanje odnosov na področju delitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo
v delovnih skupnostih državne uprave. Treba je stalno zboljševati odnos upravnih organov do občanov, ki v postopkih
pred temi organi uveljavljajo svoje pravice in interese. V
sedanjem sistemu organiziranosti državne uprave temu vprašanju nismo posvečali dovolj pozornosti, zaradi česar so bili ti
postopki zelo dolgotrajni in pogosto pod prevladujočim vplivom stališč prizadete administracije.

1

VARSTVO USTAVNOSTI IN
ZAKONITOSTI TER URESNIČEVANJE
IN VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC
Družbenopolitična vsebina načela ustavnosti in zakonitosti in
njunega varstva je v uresničevanju in varstvu z ustavo in
zakoni določenih družbenoekonomskih in političnih odnosov, v varstvu in uresničevanju samoupravnih in drugih
svoboščin in pravic človeka in občana ter v uresničevanju in
varstvu samoupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in
družbenopolitičnih skupnosti. Vsak prispevek k uresničevanju teh temeljev našega družbenega sistema, bodisi na normativnem področju, bodisi pri konkretnem odločanju in delovanju, pomeni ob doslednem zakonitem oziroma sistemsko
skladnem sprejemanju in izvajanju aktov in odločitev tudi
prispevek h krepitvi ustavnosti in zakonitosti in k notranji
skladnosti in doslednosti našega družbenega in pravnega
sistema. Samoupravna normativna dejavnost, ki je s podrobno zakonodajo nikakor ne smemo zoževati, je zato eden
odločilnih dejavnikov uresničevanja pa tudi varstva ustavnosti
in zakonitosti ter samoupravnih pravic delovnih ljudi.
Prav v zadnjem letu smo v tem pogledu dosegli pomemben
napredek, predvsem zaradi široke samoupravne pa tudi zakonodajne dejavnosti pri uresničevanju samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev na podlagi zakona o
združenem delu. Samoupravno normativno dejavnost v tem
času označujejo kljub številnim pomanjkljivostim tudi pomembni vsebinski premiki. Novi samoupravni splošni akti so
sicer zelo različni po izvirnosti, zavzetosti pri iskanju novih
vsebinskih rešitev, po stopnji preseganja formalističnega oziroma normativističnega pristopa, v njih je mnogi poenostavljenih in tudi drugače vsebinsko neustreznih rešitev, vendar je v njih tudi mnogo novega, izvirnega, in to kljub nezadostni strokovni podpori v organizacijah združenega dela,
predvsem pa zunaj njih. Vse dosežke in pomanjkljivosti pri
oblikovanju in urejanju družbenoekonomskih odnosov je
treba zato pazljivo spremljati in izpopolnjevati v skladu s
stališči, priporočili in sklepi Skuščine SR Slovenije; pri tem je
potrebno posebno pozornost posvetiti proučevanju in izpopolnjevanju samoupravnih sporazumov o združevanju dela
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. Pri vsem
tem je potrebna nadaljnja zavzeta dejavnost sindikatov. Zaostriti je treba tudi odgovornost strokovnih služb in poslovodnih organov pri pripravljanju osnov za nove samoupravne
splošne akte oziroma za njihovo izpopolnjevanje in za njihovo
ustavnost in zakonitost.
Napredovali smo tudi pri uveljavljanju pravic narodnosti.
Madžarska in italijanska narodnost v SR Sloveniji skupaj s
pripadniki slovbnskega naroda vedno bolj krepita svoj ustavni
položaj. Med tema narodnostima in njunima matičnima narodoma se intenzivno širijo in utrjujejo naravne vezi. Madžarska
poročevalec

in italijanska narodnost razvijata lastno kulturno in prosvetno
dejavnost, izobrazbo v narodnem jeziku, narodnostni tisk in
založništvo kot tudi stike z matičnim narodom v interesnih
skupnostih za prosveto in kulturo. Pomemben napredek je
tudi izboljšanje materialnih pogojev dela in razvoja obeh
narodnosti vzporedno z izboljšanjem gospodarrkega položaja območij, na katerih ti narodnosti živita.
Predsedstvo SR Slovenije je ob obravnavanju nekaterih
aktualnih družbenopolitičnih vprašanj dela družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sodišč združenega dela v zvezi z
uresničevanjem zakona o združenem delu ugotovilo, da sta se
ti dve novi družbeni instituciji uveljavili s svojim delom. Poudarilo je tudi, da je zaradi pomembnosti teh organov pri
uveljavljanju družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosov in pri zagotavljanju njihove ustavnosti in zakonitosti
potrebno zagotoviti vso družbeno podporo njihovemu delu in
nadaljnjemu razvoju. Zato morajo organi in organizacije v
občinah zagotoviti materialne, kadrovske in druge pogoje za
ustrezno opravljenje funkcije družbenih pravobranilcev samoupravljanja na svojem območju, tako da bo praviloma v
vsaki občini deloval družbeni pravobranilec samoupravljanja.
V zadnjem letu se s sprejemom republiškega kazenskega
zakona in z obravnavanjem zakona o pravni pomoči in zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij zaokrožuje zakonska ureditev
ustavne preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji. S
sprejemom teh dveh zakonov bo ves pravosodni sistem v
zasnovi in sistemski izvedbi postavljen na nove temelje, ki
izhajajo iz posebnostih naše socialistične samoupravne demokratične ureditve. Naloga pravosodnih organov v tem sistemu je, da vsak izmed njih v okviru svoje funkcije učinkovito
in dosledno varuje temelje socialistične samoupravne ureditve, samoupravne in druge pravice in svoboščine delovnih
ljudi in občanov in njihovih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter zagotavlja izpolnjevanje njihovih dolžnosti in
uresničevanje odgovornosti.
V nadaljnjem razvoju rednega in samoupravnega sodstva
bo potrebno, upoštevaje njuno enakovrednost in samostojnost pri opravljanju ustavnih funkcij, zagotoviti tudi
ustreznejše uveljavljanje njune odgovornosti, da z ustavno in
zakonsko določenimi oblikami sodelovanja rešujeta vprašanja, ki so pomembna za vsebinsko uveljavljanje enotne zakonitosti in da v okviru svojih funkcij ustvarjalno prispevata k
ustavni preobrazbi našega družbenega sistema.
Da bi uveljavili nov pravosodni sistem, moramo bistveno
okrepiti družbena prizadevanja pri razvijanju in uveljavljanju
samoupravnega sodstva. Z njegovo uveljavitvijo moramo na
pomembnih področjih družbenega dela in življenja, kjer je
bilo doslej sodno varstvo neustrezno, pomanjkljivo ali ga
sploh ni bilo, zagotoviti možnosti, da bodo delavci in drugi
delovni ljudje in občani sami reševali tudi spore, izvirajoče iz
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov oziroma spore iz njihovih drugih medsebojnih razmerij. Še posebej je treba pospešiti proces ustanavljanja in uveljavljanja
poravnalnih svetov, notranjih arbitraž v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih sodišč v združenem delu. Z
družbeno podporo, z ustrezno kadrovsko sestavo in zagotavljanjem pogojev za delo samoupravnih sodišč ter z njihovim
kvalitetnim in učinkovitim delom si moramo prizadevati, da se
bodo delovni ljudje in občani čimbolj posluževali samoupravnih sodišč. Povsod, kjer to narekujejo potrebe in možnosti, je treba brez kakršnegakoli odlašanja in ob ustrezni
zakonski podlagi preiti k odločitvam o ustanavljanju in organizaciji posebnih sodišč združenega dela, tak v samo-
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upravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti kakor tudi materialne proizvodnje.
Redna sodišča splošne pristojnosti bodo začela delovati po
novi, z zakonom določeni vsebinski in organizacijski zasnovi
s 1. 1.1979. Pri organizacijski izpeljavi zzakonom določenega
sistema rednega sodstva v republiki je treba dosledno vztrajati pri uveljavitvi z zakonom opredeljene funkcije temeljnih
sodišč, ki naj opravljajo naloge prek svojih enot povsod tam,
kjer so za to potrebe in možnosti. Le tako bomo namreč
delovnim ljudem in občanom povečali možnost, da bodo imeli
dostop tudi do rednega sodstva, in s tem povečali možnost za
uspešnejše in učinkovitejše varstvo njihovih pravic in interesov v okviru pristojnosti rednega sodstva.
Organiziranje in delovanje vseh oblik pravne pomoči je za
uresničevanje ustanovnosti in zakonitosti ter za varstvo samoupravnih in drugih pravic in svoboščin delovnih ljudi in
občanov izrednega pomena. Pravna pomoč je sedaj, vključno
s svojo svetovalsko funkcijo, zlasti v neposrednem človekovem delovnem in življenjskem okolju pomanjkljivo organizirana, nepovezana in nezadostna, kar še posebej velja za
uveljavljanje novih, našemu družbenemu sistemu lastnih samoupravnih in drugih pravic in interesov. Zato je treba z
novim zakonom o pravni pomoči družbeno.funkcijo, oblike in
vsebino pravne pomoči prilagoditi razvoju našega družbenega sistema in jo s tem usmeriti k podružbljanju in zagotoviti možnosti za uveljavljanje vseh oblik pravne pomoči, da bi
tako zagotovili celovito in čimbolj dostopno pravno pomoč in
s tem pravno varstvo občanov. Na teh temeljih bo potrebno v
nadaljnjem razvoju odvetništva tudi zagotoviti, da bo po svoji
usmeritvi in odnosih do ljudi v celoti ustrezalo položaju občanov kot samoupravljalcev in etiki socialistične samoupravne družbe.
Zakonsko ureditev izvrševanja kazenskih sankcij je potrebno odločneje usmeriti v prevzgojo obsojencev, predvsem
na podlagi dela kot temeljnega prevzgojnega dejavnika in
izobraževanja obsojencev in na tej podlagi opredeliti oblike in
možnosti sodelovanja obsojencev pri upravljanju kazensko
poboljševalnih zavodov, zlasti pa gospodarskih enot teh zavodov. V zakonu in na njegovi podlagi je potrebno konkretneje
in bolj obvezujoče opredeliti naloge družbenih dejavnikov, ki
obsojencem po prestani kazni nudijo pomoč pri vključevanju
v delo in družbeno življenje, in glede tega zagotoviti medsebojno usklajeno delovanje med kazensko poboljševalnimi
zavodi in temi družbenimi dejavniki, zlasti v času pred odpustom in ob odpustu obsojencev iz kazensko poboljševalnih
zavodov.
K uspešnejšemu vključevanju obsojencev v normalno življenje in delo prispeva tudi ustrezno širša uporaba instituta
pogojnega odpusta, saj kljub temu, da je bila približno tretjina
prošenj za pogojne odpuste ugodno rešena, skoraj ni povratništva med.pogojno odpuščenimi obsojenci.
S sprejemom nove zvezne in republiške kazenske zakonodaje in z razmejitvijo pristojnosti med federacijo in republikami in avtonomnima pokrajinama pri dajanju pomilostitev
je postalo Predsedstvo pristojno za pomilostitve tudi pri težjih
kaznivih dejanjih, za katera je predpisana kazen zapora nad 5
let. V zvezi z obravnavanjem novih pomilostitvenih primerov
je komisija Predsedstva za pomilostitve opredelila ustrezne
kriterije in stališča za oblikovanje predlogov za pomilostitve,
ki jih je Predsedstvo obravnavalo in sprejelo. V preteklem
enoletnem obdobju je Predsedstvo SR Slovenije razpravljalo
in odločilo o 315 predlogih za pomilostitev in pozitivno rešilo
34 primerov.
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III.

Varstvo ustavne ureditve

Predsedstvo SR Slovenije je v zadnjem letu dvakrat razpravljalo o varnostno-političnih razmerah v SR Sloveniji. Ocenilo
je, da še vedno veljajo osnovne ugotovitve in ocene v poročilu
Predsedstva, da so varnostno-politične razmere v republiki
stabilne. Na splošno se varnostna ocena, z izjemo nekaterih
odtenkov na posameznih področjih sovražne dejavnosti, ni
spremenila. Ta ocena velja tako za razmerje sil znotraj SR
Slovenije kakor za vpliv zunanjih dejavnikov, saj je SR Slovenija glede na svoj geopolitični položaj zaradi mnogih vidikov
močno izpostavljena in je zlasti nanjo usmerjena vrsta dejavnikov, ki v okviru globalne strategije reakcionarnih in drugih
sil delujejo proti Jugoslaviji.
Takšno varnostno-politično oceno dokazujejo poleg naporov delovnih ljudi in občanov za reševanje nalog na delovnih
področjih tudi znaki solidarnosti, ki je prišla do izraza ob
elementarnih nezgodah, njihova angažiranost v splošnem
ljudskem odporu in družbeni samozaščiti. O tem govori'tudi
angažiranost velikega števila delovnih ljudi in občanov na
predkongresnih in volilnih pripravah, visoka udeležba na volitvah, velika udeležba in pozitiven odnos do referendumov,
množičnost na jubilejnih proslavah, prizadevanje delovnih
ljudi in občanov za uveljavljanje ustave in zakona o združenem delu.
Seveda pa bo razvoj tudi še naprej terjal posebno pozornost
političnih sil do nekaterih vprašanj, ki z večjim ali manjšim
učinkom vplivajo oziroma bi lahko vplivala na varnostne razmere. Predsedstvo je opozorilo, da sedanje varnostno-politične razmere narekujejo, da je treba klasične kriterije za
ocenjevanje varnostnih razmer v bazi dopolniti še z novimi, za
naš sistem ustreznimi kriteriji in merili. Na sedanji stopnji
razvoja socialističnega samoupravljanja so konflikti v bazi, tj.
v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih, do neke mere
neizbežni. To narekuje izdelavo meril in kriterijev, ki bi v
praksi pomagali izostriti presojo, ali gre v dani situaciji za

IV.

Splošna ljudska obramba

V preteklem obdobju se je pospešeno nadaljeval proces
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite z množičnim vključevanjem in angažiranjem delovnih
ljudi in občanov v posameznih dejavnostih vseh sestavin
splošne ljudske obrambe. S tem procesom, ki temelji na
izkušnjah narodnoosvobodilnega boja, doseženih uspehih in
sadovih številnih akcij, zlasti pa vojaških vaj, sta splošna
ljudska obramba in družbena samozaščita začeli preraščati v
množično obrambno politično gibanje, katerega nosilci so
delovni ljudje in občani sami, organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih v okviru
Socialistične zveze delovnega ljudstva in ob neposredni odgovornosti zveze komunistov. Pospeševanju tega procesa
moramo podrediti vse naše naloge v bodočem delu na tem
področju, da zagotovimo nepretrganost delovanja delovnih
ljudi in občanov v boju proti morebitnemu agresorju v vseh
okoliščinah, v miru pa najširši razvoj vseh priprav in vseh
potrebnih aktivnosti družbene samozaščite.
Vsestranska zaščitna in obrambna vzgoja sta pogoj učinkovite družbene samozaščite in vključevanja delovnih ljudi in
občanov v obrambne dejavnosti. Tem vprašanjem je Predsedstvo SR Slovenije skozi nenehno dopolnjevanje sistema
obrambne in samozaščitne vzgoje dalo poseben poudarek. V
tem obdobju zasnovana in sprejeta stališča o obrambnem in
samozaščitnem usposabljanju v SR Sloveniji so pomembna
dolgoročna usmeritev za organizacijo in izvajanje obrambne
vzgoje na vseh ravneh.
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delovanje in uveljavljanje sistema v normalnem razvoju ali za
delovanje posameznikov ali skupin, ki negativno oziroma
sovražno vplivajo na politične razmere v svoji delovni ali
bivalni sredini.
Zato je potrebno varnostno-politično oceniti tiste točke in
problematiko v našem družbenopolitičnem življenju, kjer je
največ verjetnosti, da se sovražnik lahko vključi, kar še posebej velja za nacionalno in socialno politično občutljive točke.
Prav tako je potrebno oceniti in locirati tiste konkretne občutljive točke, kjer je morda vozlišče nasprotij zelo izrazito,
kjer varnostno nezaželene situacije lahko hitreje nastanejo in
se razširijo. Pri tem je zlasti važno varnostno ovrednotenje
vloge in pomena mest, industrijskih središč, večjih in velikih
organizacij združenega dela.
Ugodne varnostno-politične razmere kažejo, da smo napravili v družbeni bazi odločilne korake pri uresničevanju družbene samozaščite, kot velevajo naloge, nakazane v poročilu
Predsedstva in v zakonu o družbeni samozaščiti, varnosti in
notranjih zadevah. Pri uresničevanju družbene samozaščite
smo prešli v fazo, ko se široko aktivira družbena baza za
samozaščitno ravnanje, pri čemer imajo Zveza komunistov in
druge družbenopolitične organizacije pobudo. Vzpostavljene
so ustrezne organizacijske oblike samozaščitnega delovanja
v občinah, temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih.
Dosežena stopnja uresničevanja družbene samozaščite v
republiki pa zavezuje vse družbenopolitične in samoupravne
organizacije in društva k nadaljnji graditvi sistema družbene
samozaščite kot gibanja delavcev oziroma občanov v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, za
njihovo usposabljanje in pripravljenost za zaščito socialističnega samoupravnega sistema, nedotakljivosti naših meja
in naše suverenosti, svojih pravic in svojega družbenoekonomskega in političnega položaja kakor tudi družbene lastnine in lastne varnosti in javnega reda.

To potrjujejo tudi izkušnje večjih vaj v preteklem letu (Maribor-77, Lubnik-77, Planina-77, Gorjanci-77 in druge). Opravljene so bile z namenom, da se preveri stopnja obrambne
pripravljenosti in usposobljenosti delovnih ljudi in občanov,
temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti,
vodstev družbenopolitičnih skupnosti in organizacij, enot in
štabov teritorialne obrambe, civilne zaščite, narodne zaščite
in drugih sestavin splošne ljudske obrambe. Praktične vaje so
učinkovita oblika preverjanja doseženih rezultatov na področju obrambnih priprav in ugotavljanja pomanjkljivosti v
obrambnih načrtih, hkrati pa tudi ustrezen način za opredeljevanje bodočih nalog na tem področju.
Izkušnje dosedanjih vaj pa so pokazale, da je treba v prihodnje vaje načrtovati in organizirati tako, da bo težišče
praktičnega preverjanja usposabljanja na temeljnih organizacijah združenega dela in na krajevnih skupnostih. V te, po
obsegu manjše vaje, bo neposredno vključeno znatno več
delovnih ljudi in občanov, kar bo omogočilo mnogo bolj
množičen preizkus uspešnosti organizacije in usposabljanja v
bazi.
Predsedstvo SR Slovenije in Svet za ljudsko obrambo sta
ob analizi opravljenih vaj nakazala tudi smeri za organiziranje
partizanske baze in materialne baze splošne ljudske obrambe
kot tudi za organiziranje in delovanje industrije v vojnih razmerah za oskrbovanje oboroženih sil in prebivalstva tudi na
začasno zasedenem ozemlju. V tem smislu je Predsedstvo
usmerjalo in vodilo ustrezne akcije.
poročevalec
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V.

Mednarodni odnosi

Predsedstvo SR Slovenije je uresničevalo svojo ustavno
funkcijo na področju mednarodnih odnosov s tem, da so
drugi organi in organizacije v SR Sloveniji opravljali svoje
naloge s tega področja dela in s sodelovanjem pri oblikovanju
in izvajanju zunanje politike SFR Jugoslavije.
Pri obravnavanju posameznih vprašanj in ukrepanju na
področju mednarodnih odnosov je opazna usmeritev, da se
poleg urejanja meddržavnih in multilateralnih političnih in
gospodarskih vprašanj vedno bolj pojavljajo tudi vprašanja
mednarodnih stikov na kulturnem, znanstvenem področju in
na drugih področjih družbenih dejavnosti. V mednarodno
sodelovanje na teh področjih se poleg politično izvršilnih in
upravnih organov v vse večjem obsegu vključujejo samoupravne interesne skupnosti, občine in drugi subjekti samoupravnega odločanja.
Dosledna usmeritev SFR Jugoslavije v vsebinsko široko
zastavljen koncept politike neuvrščanja je prihajala do izraza
v akcijah posameznih državnih organov in družbenopolitičnih
organizacij. Predsedstvo je posvetilo posebno pozornost uresničevanju sklepov konference v Colombu in s svojimi stališči
spodbujalo aktivnost vseh družbenih dejavnikov v SR Sloveniji v tej smeri, še posebej, kar zadeva idejni in praktično
politični pristop k reševanju sprašanj in prizadevanja v zvezi z
bojem za novo mednarodno gospodarsko ureditev. Dejstvo je,
da se povezovanje SR Slovenije z neuvrščenimi deželami in
deželami v razvoju šele začenja kakovostno spreminjati in
razširjati. To sodelovanje se še vedno podcenjuje in še vedno
je prevladujoče, tako po obsegu kot po kakovosti, mednarodno sodelovanja gospodarstva, znanosti, kulture in drugih
dejavnosti v SR Sloveniji z razvitimi državami. Vse to tudi
negativno vpliva na blagovno in plačilno bilanco SR Slovenije
s tujino.
Predsedstvo je še posebej namenilo svojo pozornost organiziranosti znanstveno raziskovalne dejavnosti v zvezi z
novo mednarodno gospodarsko ureditvijo in organiziranosti
mednarodnega znanstveno tehničnega in kulturno prosvetnega sodelovanja. S tem se ustvarja široka osnova za še
ne do kraja izvedeno dolgoročno preusmeritev vseh družbenih subjektov, ki se vključujejo v mednarodne odnose,
upoštevajoč osnovna družbena nasprotja v današnjih mednarodnih odnosih. V tem okviru je Predsedstvo samo in z
dejavnostjo Republiškega sveta za mednarodne odnose
opravljalo svojo ustavno funkcijo s tem, da je spodbujalo in
reševalo nekatera temeljna vprašanja usposobljenosti SR Slovenije na področju mednarodnih odnosov. Obenem je Predsedstvo pri obravnavanju zunanjepolitičnih vprašanj sodelovalo in se dogovarjalo s Predsedstvom SFRJ in s predsedstvi
drugih republik in pokrajin. V smislu sodelovanja in pobud pri
oblikovanju skupne zunanje politike SFR Jugoslavije, ki se je
razvijalo tudi preko delovanja zveznega sveta za mednarodne
odnose, je tekla razprava tudi o osnovah naše politike do
mednarodne ureditve izkoriščanja jedrske energije, o vprašanjih razorožitve, mednarodno-pravne ureditve morja in vprašanjih, ki so povezana s sistemom evropske varnosti in sode-

VI.

lovanja. Posebej so bila obravnavana vprašanja sistema kadrovanja na tem področju in vprašanje usklajevanja mednarodnih obiskov.
V okviru nadaljnjega procesa popuščanja napetosti in razvoja medsebojnega sodelovanja v Evropi, ki je bil potrjen
kljub blokovskim divergencam tudi na sestanku v Beogradu,
se je razvijalo sodelovanje SFR Jugoslavije in SR Slovenije v
odnosih s sosednimi deželami.
Predsedstvo je v okviru svojih pristojnosti spremljalo razvijanje naših odnosov z Republiko Italijo. Če je bilo za prejšnje obdobje značilno urejanje teh odnosov s sprejemom Pogodbe in Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Italijo, sta bili v
zadnjem času pozornost in aktivnost usmerjeni predvsem k
uresničevanju določil Pogodbe in Sporazuma in k prizadevanju za ustrezno notranjo organiziranost in povezanost v tej
zvezi. Pri tem so se potrdile ocene o dolgoročnem pomenu
teh sporazumov za obe strani, še posebej pa za obmejna
območja. Pomen Pogodbe in Sporazuma se še posebej kaže v
tem, da prispevata k reševanju problemov slovenske narodne
skupnosti v Italiji, ki se, povezana z demokratičnimi silami,
aktivno bori za izboljšanje svojega položaja.
Odnose z Avstrijo bremenijo odprta vprašanja položaja slovenske in hrvaške manjšine in izvajanja Državne pogodbe. Do
določenega napredka pri širjenju sosedskega sodelovanja je
prišlo s sklenitvijo sporazuma o karavanškem predoru. SLovenska manjšina je enotna vzdržala nemško-nacionalistične
pritiske, katerih cilj je zlomiti njen odpor v zvezi z izvajanjem
sprejetih manjšinskih zakonov. Naša stalna usmeritev ostaja
in se izraža v interesu za razširitev meddržavnega in še posebej obmejnega sodelovanja pri vseh tistih vprašanjih, kjer
obstaja medsebojen in objektiven interes in pripravljenost za
dejansko uresničitev tega interesa.
Se naprej teče proces izboljševanja dobrososedskih odnosov s sosednjo Madžarsko, posebno na gospodarskem
področju. Ob tem pa ne moremo biti docela zadovoljni z
obsegom in tempom uresničevanja pravic porabskih Slovencev, saj se njihov položaj le zelo polagoma spreminja. Ni še
dosegel tiste vsebinske preusmeritve, ki je potrebna, da bi se
manjšina razvijala kot vsestransko upoštevan družbeni
subjekt.
Predsedstvo se je v skladu s splošno družbeno usmeritvijo
zavzemalo za organsko povezanost kulturne, prosvetne, gospodarske in drugih dejavnosti delov slovenske narodne
skupnosti v tujini, pri čemer je še naprej razvijalo prakso
odprte meje, ki povezuje sosednje dežele. Posebej velja omeniti prizadevanja in napore, da se pospeši gospodarsko sodelovanje med obmejnimi deželami, saj le-to pomeni temelj
dobrososedskih odnosov. Takšna politika pomeni tudi
izboljšanje materialne osnove naših narodnih manjšin v sosednjih državah in možnost sodobnega socialnega prestrukturiranja manjšin. Sodelovanje s sosednjimi deželami na različnih delovnih področjih vedno bolj postaja sestavina razvojnih in delovnih programov politično-teritorialnih skupnosti in samoupravnih organizacij in skupnosti.

Svet republike

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije v aprilu
1977, katere so se udeležili tudi člani Sveta republike, so le-ti
skupaj z delegati Skupščine SR Slovenije poslušali ekspoze
predsednika Predsedstva SR Slovenije in obravnavali »Poročilo Predsedstva SR Slovenije o temeljnih političnih vprašanjih družbenega življenja in razvoja SR Slovenije«. Poleg tega
je Svet republike v letu 1977 na pobudo svojih članov oziroma
Predsedstva SR Slovenije obravnaval vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje ciljev in nalog splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite v SR Sloveniji, informacijo o varnostnih razmerah in osnutek »Resolucije o politiki izvajanja
poročevalec

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu
1978 in o globalni oceni razvoja SR Slovenije v letu 1977 in
razvojnih možnostih v letu 1978«.
Na posvetovanju v Klubu delegatov so člani Sveta republike
razpravljali o vlogi in delovnem programu Kluba delegatov SR
Slovenije, o organizacijskih vprašanjih Sveta republike, o
delovnem programu za leto 1978 in o delu komisije Sveta
republike za organizacijska vprašanja.
Na razgovoru s predsednikom CK ZK Slovenije Francetom
Popitom so člani Sveta republike obravnavali nekatera ak13

tualna družbenopolitična vprašanja in naloge v obdobju priprav na VIII. kongres ZK Slovenije in XI. kongres ZK Jugoslavije.
Svet republike je obravnaval tudi sodelovanje SFR Jugoslavije in SR Slovenije s sosednjimi deželami v okviru splošne
zasnove naše zunanje politike, glede na položaj v svetu in na
najnovejša dogajanja v mednarodnih odnosih.
Tematika, ki jo obravnava Svet republike, v veliki meri
odraža tako pobude in zapažanja, s katerimi se člani Sveta

VII.

republike soočajo pri svojem družbenopolitičnem delu v določenem okolju, kakor tudi vprašanja, ki so po njihovi osebni
oceni v določenem trenutku širšega družbenega in političnega pomena.
Predlogi in stališča članov Sveta republike, sprejeti na sejah
in posvetovanjih, se redno posredujejo neposredno odgovornim dejavnikom v republiški upravi, samoupravnih institucijah, organih SZDL Slovenije in drugih zainteresiranih in odgovornih organih in organizacijah.

Statistični pregled sej Predsedstva in njegovih

delovnih teles
1. Predsedstvo SR Slovenije je v času od marca 1977 dalje
imelo 23 sej, na katerih je obravnavalo 81 zadev. Od skupnega
števila sej je bilo 8 korespondenčnih, na katerih je Predsedstvo odločalo o predlogih za pomilostitev.
V tem obdobju je Predsedstvo z ukazi razglasilo 95 zakonov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije.
V skladu s svojo ustavno opredeljeno funkcijo, da predstavlja SR Slovenijo, je Predsedstvo prevzemalo obveznosti
ob obiskih tujih šefov držav, delegacij in diplomatsko-konzularnih predstavnikov. Nastopne in protokolarne obiske pri
Predsedstvu je opravilo 25 veleposlanikov, akreditiranih v
SFR Jugoslaviji. Predsednik Predsedstva je skupaj s predsednikom Izvršnega sveta in predsednikom Skupščine mesta
Ljubljane ob nastopu novega leta sprejel člane konzularnega
zbora, akreditirane v SR Sloveniji.
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2. Svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo je
imel 6 sej.
3. Komisija Predsedstva SR Slovenije za pomilostitve je
imela 17 sej.
4. Komisija Predsedstva SR Slovenije za varstvo ustavnosti
in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana je imela 6 sej.
5. Komisija Predsedstva SR Slovenije za organizacijska in
kadrovska vprašanja je imela 12 sej.
6. Svet republike je imel 4 seje in 2 posvetovanji, njegova
komisija za organizacijska vprašanja pa 4 seje.
7. Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, ki ga vodi
član Predsedstva, je imel 9 sej.
8. Republiški svet za mednarodne odnose, ki ga vodi članica Predsedstva SR Slovenije, je imel 3 seje, koordinacijski
odbor tega sveta pa 17 sej.

poročevalec
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