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OSNUTEK ANALIZE 

uresničevanja delegatskih odnosov v 

delegatskem skupšč inskem sistemu* 

UVODNE PRIPOMBE 
Zvezni zbor Skupšč ine SFRJ je v svoje programe dela za 

leto 1983 in 1984 uvrstil temo »Uresničevanje delegatskih 
odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu«. Pri tem 
je izhajal predvsem iz potrebe, da se funkcioniranje dele- 
gatskega skupščinskega sistema kritično analizira z vidika 
uresničevanja ustreznih ustavnih načel in določb in 
aktualnih stališč IX. kongresa ZKJ o tem sistemu. 

Odbor Zveznega zbora za družbenopolitične odnose je 
kot nosilec priprave analize oblikoval delovno skupino za 
uresnič itev te naloge in določ il projekt analize. Pri tem je 
neposredno sodelovala tudi Zvezna konferenca SZDL 
Jugoslavije. 

Osnovni cilj analize je, da ugotovi, aii se in v kakšni meri 
se uresničuje delegatski sistem oziroma kakšno je mesto 
in vloga vseh subjektov v tem sistemu, kakor tudi njihovo 
medsebojno povezovanje in vključevanje v delo in 
odločanje skupšč in. Na podlagi take analize bi dobili celo- 
vit vpogled v to, koliko samoupravno organizirani delovni 
ljudje in občani v praksi, prek svojih delegacij in delgatov 
sodelujejo pri oblikovanju družbene politike in odloč itev v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in koliko je z 
delegatskim sistemom demokratizirano politično 
odločanje, koliko pa je v njem še vedno elementov posre- 
dovanja in klasičnega političnega predstavljanja; v kakšni 
meri skupščine družbenopolitičnih skupnosti uresničujejo 
svoje ustavne funkcije in postajajo delovna telesa celotne 
družbene skupnosti in nosilci usklajevanja interesov ter 
določanja skupne družbene politike; koliko nosilci izvršne 
funkcije v skupščinskem in političnem sistemu delujejo v 
skladu s svojo ustavno vlogo in funkcijami; kako družbe- 
nopolitične organizacije uresničujejo svojo vlogo v celot- 
nem funkcioniranju delegatskega skupščinskega sistema. 

Vse to naj pokaže, koliko so delovni ljudje in občani 
vključeni v delegatski skupščinski sistem in dejansko 
zainteresirani za sprejemanje in izvajanje odloč itev v tem 
sistemu. 

Analiza je sestavni del širše zastavljenega programa 
dela na kritični analizi funkcioniranja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja v SFRJ.1 Pri pristopu k tej 
analizi in obdelavi vprašanj, ki so predmet analize, so bile 
upoštevane neposredne naloge in stališča, ki so vsebo- 
vane v dokumentih dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije. 

To analizo sta obravnavala Odbor Zveznega zbora za 
družbenopolitične odnose in Sekcija Zvezne konference 
SZDLJza družbenopolitične odnose 15. in 21. marca 1984. 
Glede na mnenja, pripombe in predloge, izražene na 
omenjenih sejah odbora in sekcije, je delovna skupina 
odbora zadolžena oziroma pooblaščena, da pripravi 
preč iščeno besedilo Analize uresničevanja delegatskih 
odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu. Delovna 
skupina je na sestanku dne 16. maja 1984 določ ila bese- 
dilo analize. V skladu s sklepi odbora bo analiza poslana v 
obravnavo delovnim telesom zbora in skupnim delovnim 
teiesom zborov Skupščine SFRJ, ustreznim delovnim tele- 
som republiških in pokrajinskih skupšč in, zveznemu druž- 
benemu svetu za vprašanja družbene ureditve in drugim 
zainteresiranim organom, organizacijam in telesom v 
federaciji. O analizi in o nekaterih aktualnih vprašanjih, ki 
jih le-ta sproža, bo po potrebi organizirana razprava v 
obliki »okrogle mize«. 

Nazadnje bosta analizo obravnavala Zvezna konferenca 
SZDLJ2 in Zvezni zbor skupščine SFRJ in na podlagi 
ugotovljenega stanja določ ila temeljne smeri, ukrepe in 
aktivnosti za nadaljnji razvoj delegatskega skupščinskega 
sistema. 

* Prevedeno v strokovni službi Skupičine SR Slovenije 
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I. TEMELJNA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA 
DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA 

Pri ocenjevanju uresničevanja delegatskih odnosov v sku- 
pšč inskem sistemu družbenopolitičnih skupnosti ne smemo 
zanemariti, da gre za dolgoročni proces zgodovinskega 
pomena, v katerem postajajo delovni ljudje in občani, organi- 
zirani v temeljne samoupravne organizacije in skupnosti, 
dejanski nosilci oblasti in vseh drugih družbenih funkcij 
upravljanja, delegatski organi pa dosledni izvrševalci njihove 
upravljalske volje. Zaradi tega je razvoj delegatskih odnosov 
ne samo dolgotrajen, ampak tudi zelo zapleten in protisloven 
proces, ki se odvija z nemajhnimi težavami, pa tudi z obča- 
snimi zastoji. 

Sedanje stanje razvoja delegatskih odnosov v skupščin- 
skem sistemu odločanja je zelo zapleteno. Pozitivna dinamika 
razvoja, ki se je začela z ustavnim konstituiranjem delegat- 
skega sistema, v katerem so delovni ljudje in občani odločno 
krenili po samoupravni poti in osvojili znaten del upravljalske 
moč i v organizacijah združenega dela in v političnem sistemu 
socialističnega samoupravljanja, je v zadnjih letih znatno 
upočasnjena, v nekaterih delih sistema pa celo zaustavljena 
Nakopičene težave so ustvarile ozka grla v delegatskem 
sistemu, ki preprečujejo delovnim ljudem in občanom, da svoj 
samoupravni vpliv razširijo iz temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti na tista področ ja družbenega odločanja v 
katerih se sprejemajo bistvene odločitve o proizvodnji in'o 
delitvi dohodka. V številnih primerih delegatska baza sku- 
pšč inskega odločanja ne sproža samoupravnih pobud, dele- 
gacije ne usklajujejo pluralizma samoupravnih interesov 
delovnih ljudi in občanov in njihovih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, delegati pa so pogosto pasivni opazovalci 
upravljalskih aktivnosti nedelegatskih dejavnikov skupščin- 
skega odločanja. O tem pričajo izkušnje neposrednih nosilcev 
delegatskih funkcij, ocene subjektivnih sil in rezultati empiri- 
čnih raziskovanj naših znanstvenih institucij. 

Takšni pojavi terjajo kritično analizo, ki naj odkrije njihove 
vzroke, ne zato, da bi se zmanjšal pomen temeljnih vrednot 
delegatskega načina odločanja, ampak zato, da bi se odstra- 
nilo tisto, kar zaviora nadaljnji razvoj delegatskih odnosov in s 
tem te odnose napravi bolj odgovorne in učinkovite. 
Analiza kaže, da se v delegatskem sistemu pojavljajo težave in 
slabosti, katerih vzroki niso samo v njem samem, v posamez- 
nih organizacijskih rešitvah in podobno, ampak tudi zunaj 
njega, v proizvajalnih odnosih, na katerih je zasnovan. V 
skladu z marksističnim spoznanjem, da so politični odnosi v 
sferi oblasti samo politična oblika ekonomskih odnosov v 
proizvodnih temeljih družbe, je že zdavnaj ugotovljeno da je 
razvoj delegatskih odnosov v skupšč inskem sistemu 
odločanja odvisen predvsem od tega, koliko samoupravno 
organizirani delovni ljudje dejansko obvladujejo pogoje 
sredstva in rezultate svojega dela. Realni ekonomski odnosi v 
naši družbi dokazujejo, da se dohodek združenega dela še 
naprej odtujuje z etatističnim odločanjem, s katerim dominira 
vpliv tehnobirokracije, ne pa delovnih ljudi in njihovih delega- 
cij in delegatov. pogojih, v katerih samoupravne pravice 
delovnih ljudi združenega dela nimajo materialnega pokritja 
ostaja samoupravno odločanje v organizacijah združenega 
dela brez realne vsebine, formalizira pa se tudi delegatsko 
odločanje v skupšč inskem sistemu, kar postopoma zmanjšuje 
motiviranost delovnih ljudi za samoupravne aktivnosti in 
odpira množnosti za krepitev nesamoupravneaa vpliva tehno- 
birokracije. 

r^ioblemi postajajo še bolj zapleteni zato, ker se v ocenah 
delegatskega sistema pogosto ne vidi, včasih pa tudi prikriva 
ta temeljni odnos in se na primer pasivizacija delegatskih 
dejavnikov skupščinskega odločanja prikazuje kot vzrok kre- 
pitve vpliva tehnobirokracije. Ta odnos je seveda obraten; 
prevlada tehnobirokratskega monopola v procesu skupščini 
skega odločanja krepi tendence pasivizacije delegatske baze, 
delegacij in delegatov. Splošna podlaga upravljalske nad- 
vlade tehnobirokracije je v takšni strukturi proizvajalnih odno- 
sov, v katerih etatistična regulativa organov državne oblasti 
dominira med samoupravno, regulativo združenega dela, 
disfunkcionalni pojavi v delegatskem sistemu pa so samo 
pojavne oblike tega temeljnega odnosa. 

Opaža se, da državni organi na vseh nivojih njihovega 
organiziranja presegajo ustavna pooblastila in s celo vrsto 

administrativnih ukrepov in postopkov na monopolen način 
urejajo pogoje proizvodnje, razpolaganje s sredstvi za proiz- 
vodnjo in družbeni dohodek do te mere, da je združeno delo 
ostalo brez materialnega temelja svojih temeljnih samouprav- 
nih pravic. S tem se širi neposredna odvisnost organizacij 
združenega dela od centrov političnega odločanja in državnih 
organov, ki s svojimi odločitvami in ukrepi določajo pogoje 
gospodarjenja. Namesto da bi ustvarjali kar najbolj stabilne 
pogoje za svobodno združevanje dela in sredstev na podlagi 
interesov in potreb združenega dela, vzpostavljajo državni 
organi neke vrste politično in administrativno tutorstvo nad 
združenim delom in dobivajo usoden vpliv na konkretno raz- 
polaganje z družbenim dohodkom oziroma s sredstvi razšir- 
jene reprodukcije. Pa ne samo to: odtujevanje dohodka in 
administrativno urejanje procesa materialne reprodukcije 
otežuje samoupravljanje združenega dela in krepi partikulari- 
zem in politizacijo interesov v združenem delu, ker želijo 
posamezni deli združenega dela v takšnih pogojih svoj doho- 
dek uresnič iti z izsiljenimi spremembami administrativnih 
pogojev proizvodnje in delitve dohodka, ne pa z lastno pro- 
duktivnostjo in poslovnostjo. 

Praksa kaže, da se v celoti družbenoekonomskih odnosov 
krepijo etatistične tendence, kar ima predvsem negativne 
posledice za položaj in vpliv združenega dela v procesu 
odločanja v delegatskem sistemu. V pogojih močne etatiza- 
cije družbenih odnosov se v proizvodnih temeljih družbe 
krepijo skupinskolastniške'težnje, s katerimi se spodkopava 
družbena lastnina in samoupravljanje, krepi vpliv izvršilnih, 
upravnih in poslovodnih organov in s tem odtujenih centrov 
moč i, ki vsiljujejo in uresničujejo tehnokratski način reše- 
vanja družbenih problemov in reguliranja družbenih procesov 
in odnosov. Na ta nač in etatistična regulativa onemogoča 
razvoj samoupravnega povezovanja interesov v združenem 
delu. Združeno delo, v katerem prevladujejo nerazviti dohod- 
kovni odnosi, nerazvite ali šele začetne oblike združevanja 
dela in sredstev in svobodne menjave dela, ne more odločati o 
obsegu in namenu največjega dela sredstev družbene repro- 
dukcije in ne more uresničevati svoje vloge odloč ilnega sub- 
jekta skupščinskega odločanja. 

Med pojavne oblike etatističnih proizvodnih odnosov je 
treba šteti tudi dominacijo teritorialnega nad delovno-funk- 
cionalnim principom samoupravnega organiziranja, nadmoč 
izvršilnopolitičnih in upravnih organov nad delegatskimi in 
selitev upravljalske moč i zunaj političnega upravljanja 
družbe. 

Sedanja praksa kaže, da je v celotnem delegatskem sistemu 
vse bolj dominanten teritorialni princip pri odločanju o najbolj 
življenjskih vprašanjih družbenoekonomskega in družbeno- 
političnega sistema in odnosov. Kot posledica krepitve terito- 
rialnega principa v delegatskem sistemu na škodo delovno- 
funkcionalnega, se v skupščinah družbenopolitičnih skupno- 
sti ne izražajo v polni meri skupni interesi združenega dela, 
ampak prihajajo bolj do izraza parcialni interesi posameznih 
organizacij združenega dela in drugih segmentov političnega 
sistema. 

Ta tendenca teritorialnega organiziranja, izražanja in posre- 
dovanja, s tem pa tudi vse bolj poudarjena politizacija teh 
interesov, je bolj ali manj prisotna na vseh ravneh družbeno- 
političnih skupnosti. 

1. Zaradi tega je strateško vprašanje nadaljnjega razvoja 
samoupravnega političnega sistema, s tem pa tudi delegat- 
skega skupščinskega sistema, boj proti etatizmu, boj za raz- 
voj samoupravnih produkcijskih odnosov in krepitev realne 
dohodkovne moč i združenega dela in neposrednega 
odločanja delovnih ljudi in delavskega razreda v procesu 
upravljanja materialne reprodukcije. Nadaljnji razvoj delegat- 
skih odnosov skupaj s krepitvijo vloge družbenopolitičnih 
organizacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih je najvarnejša pot za preseganje etatističnih tendenc. 

Pri tem nismo zanemarili niti tega, da odpravljanje tistih 
težav, ki izvirajo iz skupščinskega sistema, vpliva na razvoj 
socialističnih samoupravnih proizvajalnih odnosov in na kre- 
pitev vloge delavskega razreda pri obvladovanju sredstev, 
pogojev in rezultatov dela. Razvoj odnosov v združenem delu 
in v samoupravni bazi družbe vpliva na uresničevanje delegat- 
skih odnosov v skupšč inskem sistemu odločanja, hkrati pa 
uresničevanje delegatskih odnosov omogoča in zagotavlja 
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pogoje za dejansko realizacijo samoupravnih proizvodnih 
odnosov in pravic delavcev v združenem delu. 

2. Predvsem je treba okrepiti samoupravne odnose v temelj- 
nih samoupravnih skupnostih proizvajalne baze družbe, v 
temeljni organizaciji združenega dela, v kateri se začne pro- 
ces delegatskega odločanja, kakor tudi v drugih samouprav- 
nih asociacijah dela. Odločilna udeležba delavcev pri 
odločanju o vseh vprašanjih dela in dohodka v vseh oblikah in 
na vseh ravneh organiziranja združenega dela je temeljni 
pogoj za uspešno funkcioniranje delegatskega skupšč in- 
skega sistema. Zato je zelo važno, ali so se temeljne organiza- 
cije konstituirale in združile na tak način, ki zagotavlja krepi- 
tev samoupravnega položaja delavcev in realizacijo njihovih 
neodtujljivih pravic iz dela z družbenimi sredstvi, od česar 
zavisi tudi njihova udeležba - prek delegacije - v procesu 
odločanja v delegatskem skupščinskem sistemu. V nasprot- 
nem primeru se temeljne samoupravne organizacije in skup- 
nosti obnašajo nesamoupravno in partikularistično in ne 
povezujejo svojih neposrednih samoupravnih interesov z dol- 
goročnimi in skupnimi interesi drugih organizacij združenega 
dela in celotnega združenega dela. Takšno ravnanje ne 
pospešuje razvoja samoupravnih odnosov, ampak krepi teh- 
nobirokratski monopol, ki arbitrira med interesi posameznih 
organizacij združenega dela, ki se med seboj konfrontirajo. 

3. Pomemben pogoj za razvoj delegatskih odnosov v sku- 
pšč inskem sistemu odločanja je vzpostavljanje demokratičnih 
odnosov v krajevnih skupnostih in dejanska afirmacija kra- 
jevne skupnosti kot temeljne teritorialne samoupravne enote 
in specifične interesne skupnosti, v kateri delovni ljudje in 
občani odločajo o vrsti vprašanj iz svojega vsakdanjega življe- 
nja in dela in sodelujejo v odločanju o vprašanjih širšega 
družbenega interesa. Delovni ljudje in občani brez materialne 
podlage za realizacijo svojih samoupravnih pravic in brez 
vpliva na odločanje o zadovoljevanju svojih potreb za sedaj v 
krajevni skupnosti še ne morejo uresničevati samoupravno 
organiziranega skupnega družbenega življenja. 

4. Razvoj občine kot skupnosti, v kateri se uresničuje inte- 
gralni sistem zapletenih samoupravnih in demokratičnih 
odnosov med delovnimi ljudmi in občani, njihovimi temelj- 
nimi organizacijami združenega dela, krajevnimi in 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, njihovimi delegaci- 
jami, družbenopolitičnimi organizacijami in drugimi dejavniki 
družbenega življenja in dela v občini, je bistven pogoj za 
razvoj delegatskih odnosov; lahko rečemo da je to eden 
temeljnih pogojev. Kot temeljna družbenopolitična skupnost 
je občina najpomembnejši prostor, v katerem se uresničujejo 
delegatski odnosi. Delegatski sistem občine temelji nepo- 
sredno na samoupravno organizirani družbeni bazi in kolikor 
se delegatski odnosi ne morejo uresničevati v občini, se težko 
uresničujejo tudi v širših družbenopolitičnih skupnostih. 
Praksa skupščinskega odločanja v delegatskem sistemu v 
obč ini kaže, da občinske skupščine bolj izražajo splošne 
interese družbenopolitične skupnosti, ki jih posredujejo 
nedelegatski dejavniki skupščinskega odločanja, kot 
samoupravni pluralizem interesov družbene baze, katerega bi 
s svojimi odloč itvami morale izražati delegacije delovnih ljudi 
in občanov. 

5. Ni dvoma, da ob močnih tendencah tehnobirokratskega 
odtujevanja njihove samoupravne moč i, kakor tudi zgodovin- 
ske dediščine še vedno nepresežene družbene delitve dela, 
delovni ljudje in občani ne morejo uresnič iti svoje 
samoupravne vloge brez idejnopolitičnega delovanja družbe- 
nopolitičnih organizacij tako v procesu uresničevanja njiho- 
vih splošnih interesov, usmerjenih k razvoju političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja, kakor tudi v pro- 
cesu neposrednega uresničevanja njihovih samoupravnih 
pravic. Delegatski skupščinski sistem bo lahko popolnoma 
uresnič il svojo funkcijo samo tedaj, če bodo subjektivne 
socialistične sile družbe njegov organski del, to je dejavnik 
njegovega organiziranja ter oblikovanja in usklajevanja različ - 
nih samoupravnih interesov. Takšen sistem ne more uspešno 
delovati sam od sebe, spontano, brez stalnega usmerjujočega 
delovanja družbenopolitičnih organizacij, brez naslanjanja na 
ustvarjalno moč subjektivnega faktorja in brez stalne kritične 
analize družbene prakse. 

V okviru skupščinskega odločanja družbenopolitične orga- 
nizacije ne delujejo kot povezovalna sila v delegatskem 
sistemu. Hkrati družbenopolitične organizacije ne nudijo 
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delovnim ljudem in občanom in njihovim delegacijam in dele- 
gatom idejnopolitične podpore pri zagotavljanju pogojev za 
neposredno uresničevanje njihovih samoupravnih funkcij. 
Videti je, da se družbenopolitične organizacije težko osvoba- 
jajo navad, da s svojim velikim vplivom nastopajo zunaj insti- 
tucionalnih mehanizmov političnega odločanja; to je zelo 
pomemben faktor, ki ovira razvoj delegatskih odnosov, ure- 
sničevanje javnosti dela in dejanske odgovornosti nosilcev 
najvidnejših funkcij upravljanja. 

6. Uspešno funkcioniranje delegatskega skupščinskega 
sistema je bistvena predpostavka za uresničevanje kolektiv- 
nega načina dela, odločanja in odgovornosti. Uresničevanje 
teh demokratičnih načel je pomemben vzvod in obrambni 
mehanizem proti osamosvajanju oblasti, zaprtosti in osamo- 
svajanju organov in teles, proti tehnobirokratskim uzurpaci- 
jam, liderstvu in karierizmu. Vsakršna hierarhija odnosov med 
kolektivnimi organi in znotraj njih, kakor tudi vsaka osebna ali 
skupinska uzurpacija in monopol pri izvajanju oblasti in 
upravljanju z drugimi družbenimi zadevami, je v nasprotju s 
položajem in vlogo delovnih ljudi v delegatskem in 
samoupravnem sistemu sploh. Razen tega je še posebno 
resen problem našega političnega življenja definiranje in ure- 
sničevanje, nadzor in sankcioniranje kolektivne in osebne 
odgovornosti. 

7. Graditev in uresničevanje družbenega sistema informi- 
ranja, ki nudi samoupravljalcem pravočasno, točno in izčrpno 
informacijo ter hkrati omogoča medsebojno izmenjavo in 
interpretacijo teh informacij, je eden od tistih temeljnih pogo- 
jev za uresničevanje delegatskih odnosov, ki se najpogosteje 
zanemarja. Informacija daje tudi vpogled v proces družbe- 
nega odločanja, s čemer se uresničuje nadzor in vzpostavljajo 
odn<?si odgovornosti v tem procesu. 

8. Kadrovska politika je - ob uresničevanju uč inkovite 
odgovornosti organov in funkcionarjev delegatskega 
odločanja - ena od bistvenih predpostavk za uspešno funk- 
cioniranje delegatskega skupščinskega sistema. Od sestave 
članov delegacij in delegatov v skupščinah družbenopoliti- 
čnih skupnosti je v marsičem odvisna tudi vsebina in kakovost 
odloč itev, ki se sprejemajo v delegatskih skupščinah, kakor 
tudi funkcioniranje delegatskega sistema v celoti in 
samoupravne odgovornosti. To toliko bolj, ker praksa kaže, 
da se kadrovska politika uresničuje predvsem v nejavnem 
prostoru zunaj delegatskega skupščinskega sistema, z dogo- 
vori raznih koordinacijskih teles, včasih pa je celo nepo- 
sredno podrejena vplivu neformalnih skupin; to prispeva k 
negativni kadrovski selekciji in neodgovornosti. Praksa sla- 
bega profesionalizma se nadaljuje s tako imenovanim hori- 
zontalnim kroženjem enih in istih kadrov na javnih in drugih 
družbenih funkcijah, ki niso odgovorni delegatskim organom 
niti javnosti, ampak anonimnim dejavnikom kadrovske kombi- 
natorike; iz tega izhaja njihova kadrovska odvisnost od nede- 
legatskih struktur, kar jim onemogoča kreativno delovanje. S 
tem se v okviru samoupravljanja vzpostavlja interesna sprega 
politične in tehnokratske birokracije; le-ta kontrolira najbolj 
življenjske točke sistema socialističnega samoupravljanja, 
sama pa ostaja zunaj vsake odgovornosti. Zato poteka proces 
demokratizacijekadrovske politike v glavnem počasi in neod- 
ločno, prihaja pa tudi do pojavov, ki na določen način raz- 
laščajo sam delegatski sistem. 

II. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANI DELOVNI 
LJUDJE IN OBČANI KOT TEMELJNI SUBJEKT 
DELEGATSKEGA SKUPŠČINSKEGA SISTEMA 

1. Ocena stanja 
Delegatski sistem je, kot je znano, zasnovan na pravicah 

delovnih ljudi in občanov, samoupravno organiziranih in 
združenih v temeljne organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti in v družbenopoli- 
tične organizacije, da z osebnim izjavljanjem in odločanjem in 
prek izvoljenih in zamenljivih delegacij in delegatov uresniču- 
jejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve. 

Ustava SFRJ je normativno celovito koncipirala organizira- 
nost delovnih ljudi in občanov v osnovnih celicah 
samoupravne organizacije družbe - v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih in v družbenopolitičnih organizacijah, 

- 
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kot oblikah političnega organiziranja, zaradi njihovega nepo- 
srednega vključevanja v proces samoupravnega in politi- 
čnega odločanja. Delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in v združenem delu v celoti pa še ne obvladujejo 
procesa delegatskega političnega odločanja, zaradi česar ne 
morejo v celoti izraziti in uskladiti svojih interesov in se na tej 
podlagi širše in neposredno vključevati v sprejemanje odloč i- 
tev v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. V današnjih 
razmerah nimamo dovolj izgrajenih oblik vertikalne in hori- 
zontalne integracije in povezovanja, predvsem v okviru zdru- 
ženega dela, pa tudi v drugih oblikah samoupravnega intere- 
snega organiziranja. 

Z nadaljnjim razvojem delegatskega sistema je treba ustva- 
riti pogoje, da bodo združeno delo in samoupravno organizi- 
rani delovni ljudje in občani samostojno, brez birokratskega 
in tehnokratskega varuštva in posredovanja, oblikovali svoje 
avtentične neposredne in dolgoročne potrebe in interese in 
da jih bodo izrazili kot politična stališča in zahteve na ključnih 
točkah odločanja - v skupšč inah in drugih organih, od 
občine do federacije. 

Ustava SFRJ v določbah 138. člena izhaja iz načela, da se 
delegacije povezujejo tako z delom in drugimi skupnimi inte- 
resi, kakor tudi z interesi v družbenopolitični skupnosti. V 
sedanjih pogojih je normativno razčlenjen in v praksi ure- 
sničen pretežno teritorialni princip organiziranja samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Delovno-funkcionalni princip v 
praksi ni razvit in obstaja le fragmentarno v posameznih 
segmentih političnega sistema, čeprav združevanje dela in 
sredstev in samoupravno povezovanje združenega dela to 
zahteva. Prevlada teritorialnega principa je očitna v 
samoupravnem organiziranju združenega dela in v 
samoupravnem interesnem organiziranju. Zaradi tega bistvo 
problehia ni v uporabi enega ali drugega načela, temveč v 
njunem medsebojnem povezovanju in dopolnjevanju. 

Ker delavski razred in delovni ljudje v združenem delu še 
nimajo odločilnega vpliva na razpolaganje z dohodkom in na 
upravljanje s celotno reprodukcijo, tudi ne morejo imeti odlo- 
čilnega vpliva v skupšč inah družbenopolitičnih skupnosti. V 
nadaljnjem razvoju delegatskega sistema se kot temeljno 
postavlja vprašanje, koliko je samoupravna baza družbe 
vključena v sprejemanje odloč itev v skupščinah3. Vključenost 
delovnih ljudi in občanov v odločanje je torej osnovno merilo 
uresničenosti delegatskega sistema. 

V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
morajo biti delovni ljudje in občani dejanski nosilci smernic 
za delovanje delegacij in delegatov. Uresničevanje delegat- 
skih odnosov zahteva njihovo interesno aktivnost, določanje 
njihovih smernic, razvite oblike osebnega izjavljanja, inten- 
zivno delo samoupravnih organov in delovanje družbenopoli- 
tičnih organizacij ter drugih subjektov družbene zavesti. 

V praksi je precej nerazumevanja glede udeležbe delovnih 
ljudi in občanov v delegatskem odločanju. Gre za dve skrajno- 
sti: prva skrajnost je, da morajo delovni ljudje in občani 
odločati o vseh vprašanjih, druga pa, da je dovolj, da so samo 
včasih konzultirani. Delegatski sistem omogoča, da sodelu- 
jejo delovni ljudje in občani v procesu odločanja o vprašanjih, 
o katerih se odloča v skupščinah družbenopolitičnih skupno- 
sti. Seveda ni potrebe, da se izjavljajo o vseh vprašanjih, o 
katerih se odloča v skupščinah, ampak zlasti o tistih, za katera 
so neposredno zainteresirani in ki so širšega družbenega 
pomena. Zaradi tega je nesprejemljiva sedanja praksa, da v 
sprejemanju nekaterih pomembnih pa tudi najpomembnejših 
odloč itev in zakonov v skupšč inah družbenopolitičnih skup- 
nosti ne sodelujejo delovni ljudje in občani prek delegatskega 
mehanizma odločanja. To se dogaja tudi zaradi vse pogoste- 
jše prakse hitrih in skrajšanih postopkov in vsiljevanja takš- 
nega načina dela in odločanja, ki dejansko onemogoča nepo- 
sredno udeležbo in izjavljanje samoupravno organiziranih 
delovnih ljudi in občanov. 

Samoupravna delegatska baza ni dovolj organizirana in 
povezana za vključevanje v proces odločanja. Delovni ljudje 
in občani načeloma lahko sodeluiejo v odločanju, te možnosti 
pa so v praksi zelo zožene z roki, gradivi in drugimi pogoji, ki 
jih delegacijam zagotavljajo tako samoupravne organizacije 
in skupnosti, kakor tudi skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Ne upošteva se dovolj, da so različne oblike neposredne 
aktivnosti in osebnega izjavljanja delovnih ljudi in občanov 

izhodišče delegatskega odločanja. Najširša aktivnost delov- 
nih ljudi in občanov, določanje njihovih mnenj in opredelitev 
in definiranje njihovih interesov prek smernic, je začetek 
delegatskega odločanja. Praksa pa kaže, da v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ni dovolj nepo- 
sredne akcije in dejanske motiviranosti delovnih ljudi in 
občan za odloč itve, od katerih je odvisno uresničevanje njiho- 
vih interesov in ki se neposredno tičejo njihovega družbenoe- 
konomskega položaja ter delovnih in življenjskih pogojev. 

V praksi se občasno uporablja institut javne razprave kot 
oblike organiziranega izražanja mnenj delovnih ljudi in obča- 
nov o vprašanjih, o katerih se odloča v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti. Čeprav daje ta oblika organiziranega 
izjavljanja in neposredne udeležbe v odločanju pozitivne 
rezultate, pa je bilo tudi nekaj nerazumevanja vloge javnih 
razprav v delegatskem sistemu. Obstajajo mnenja, da so javne 
razprave presežena institucija predstavniškega odločanja in 
da je v delegatskem sistemu vsaka javna razprava odveč . 

2. Predlogi ukrepov 
Izhajajoč iz problemov, ugotovljenih v praksi, je nadaljnje 

aktivnosti nujno potrebno usmeriti k naslednjim ciljem: 
a) v razvijanju in potrjevanju delegatskega skupščinskega 

sistema mora biti glavna dejavnost usmerjena v organiziranje 
in krepitev delegatske baze, kar naj omogoč i izražanje nepo- 
srednih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov, defini- 
ranje njihovih interesov s pomočjo smternic in stališč in nji- 
hovo izražanje prek delegacij in delegatov v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti. Uresničevanje delegatskih odnosov 
predpostavlja široko in trajno aktivnost delovnih ljudi in obča- 
nov in njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti pri 
odločanju v skupščinah; 

b) potrebna je mnogo večja stopnja samoupravne organizi- 
ranosti v samoupravnih organizacijah in skupnostih in pra- 
vočasno opredeljevanje (pri določanju planov in programov 
dela skupščin), o katerih vprašanjih in na kakšen način bodo 
razpravljali delovni ljudje in občani in njihove delegacije ob 
kozultaciji samoupravnih in političnih subjektov v posamezni 
organizaciji oziroma skupnosti. V samoupravnih splošnih 
aktih je potrebno določ iti, po možnosti kar najbolj konkretno, 
za katera vprašanja bi morala delegacija zahtevati smernice 
delovnih ljudi oziroma delovnih ljudi in občanov in na kakšen 
nač in naj se to uresničuje. Razen tega je treba določ iti tudi 
obveznost delegacij, da v določenih obdobjih ali pri posamez- 
nih vprašanjih obvezno poročajo delovnim ljudem in 
občanom; 

c) s posebno pozornostjo je treba določati smernice v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, upoštevajoč pri 
tem, da se z njimi definirajo interesi delovnih ljudi in občanov 
oziroma da so to instrukcije za delovanje delegacij in delega- 
tov. Izhajajoč iz tega, da je določanje smernic nač in vključe- 
vanja vseh delovnih ljudi in občanov v delegatsko odločanje, 
pa tudi nač in povezovanja z drugimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi v procesu sprejemanja delegatskih 
odločitev, morajo biti smernice takšne, da omogočajo delega- 
ciji in delegatu dogovarjanje in usklajevanje z drugimi delega- 
cijami in delegati. To pomeni, da je treba smernice določati 
kot akt opredeljevanja delovnih ljudi in njihovih delegacij s 
stališča samoupravnih interesov in potreb, hkrati pa tudi kot 
napotilo za sporazumevanje in dogovarjanje z drugimi okolji, 
nikakor pa ne kot brezpogojno vztrajanje pri svojem parcial- 
nem interesu; 

č ) na podlagi predlogov delovnih ljudi in njihovih delegacij 
pri pripravljanju delovnih načrtov je treba v vsaki skupščini 
družbenopolitične skupnosti določ iti, o katerih vprašanjih bo 
organizirana javna razprava v funkciji delegatskega 
odločanja, v kateri naj sodelujejo vsi delovni ljudje in občani. 
Nujno je zagotoviti vse, da se javna razprava dobro organizira 
in da pridejo mnenja, opredelitve in stališča iz te razprave 
prek delegacij in delegatov do skupšč ine. To je mogoče 
uresnič iti le tako, da družbenopolitične organizacije, delega- 
cije in delegati aktivno sodelujejo v organiziranju in izvajanju 
javnih razprav. 
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III. DELEGACIJA V PROCESU DELEGATSKEGA 
SKUPŠČINSKEGA ODLOČANJA 

1. Ocena stanja 
a) Dosedanja praksa je nedvoumno pokazala, da je funkcio- 

niranje delegatskega sistema in uresničevanje delegatskih 
odnosov v mnogočem odvisno od dela delegacij. Upravičeno 
lahko govorimo, da se potrjujejo Kardeljeve besede, da je 
delegacija ključni člen, ki spaja funkcijo dela s funkcijo 
odločanja. Vpliv samoupravne delegatske baze na odločanje 
v zborih skupšč in je bil praviloma znatno bolj izražen v okol- 
jih, v katerih so deiegacije bolj uspešno delovale. 

Glavni problemi v delu delegacij izhajajo iz njihove majhne 
vključenosti v samoupravno in politično življenje samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Delegacije najpogosteje niso 
razumljene kot instrument delovanja delovnih ljudi in obča- 
nov pri oblikovanju politike in pri spremljanju odloč itev v 
skupščinah, kot instrument, prek katerega se odloča o politiki 
in razpolaganju z dohodkom. Zaradi tega v več ini samouprav- 
nih organizacij in skupnosti delegacije nimajo pomoč i in 
podpore samoupravnih in političnih dejavnikov teh organiza- 
cij in skupnosti, pogosto pa tudi nimajo elementarnih organi- 
zacijskotehničnih in drugih pogojev za svoje delovanje. Delo v 
delegaciji se, v odnosu na druge družbene funkcije, še vedno 
premalo družbeno vrednoti. Iz analize velikega števila 
samoupravnih splošnih aktov (statuti, samoupravni spora- 
zumi in podobno) lahko vidimo, da v njih niso opredeljeni 
nekateri temeljni elementi odnosov med delegacijo in delov- 
nimi ljudmi na eni, in med delegacijo in organi upravljanja in 
organi družbenopolitičnih organizacij na drugi strani. Delega- 
cije niso dovolj organizirane za opravljanje svojih družbenih 
nalog, manjkajo pa jim tudi nekatere nujne predpostavke za 
delovanje (programi dela in podobno).4 

Delegacije še vedno ne delujejo kot neodtujljivi del temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti. Iz tega izhajajo 
mnogi problemi v njihovem delu: nezadostno predhodno kon- 
zultiranje z delovnimi ljudmi in občani o vprašanjih, o katerih 
zavzema delegacija stališča za delovanje delegatov; neza- 
dostna povezanost z delegatom;6 nezadostna pobuda delega- 
cij in delegatov za odpiranje problemov, za katerih reševanje 
so pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti; neka- 
tere delegacije samo prenašajo informacijo, nimajo pa ustvar- 
jalne vloge pri oblikovanju stališč in smernic; premalo je 
razvito sodelovanje delegacij s samoupravnimi organi in 
telesi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
(redke so skupne seje delegacij in organov samoupravljanja, 
občasni stiki se uresničujejo samo prek predsedujoč ih v dele- 
gacijah in podobno); v največ jem številu delegacij je delo 
omejeno na predsedujočega ali nekoliko članov delegacije. 

Brez opore v delegatski bazi in brez popolnejšega vpogleda 
v interese svojih samoupravnih organizacij in skupnosti ne 
morejo delegacije uspešno uresničevati svoje družbene funk- 
cije, zaradi česar delegati v skupščinah v precejšnjem delu 
delujejo kot odtujeni predstavniki teh organizacij in skupno- 
sti. To pripelje do odtujenosti skupščine od samoupravne 
baze in do pojavov, da se problemi, ki interesirajo delovne 
ljudi in občane, rešujejo brez vpliva delegatskih struktur. To 
se posebej nanaša na skupščine širših družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Brez aktivnega obojestranskega odnosa med delegacijo in 
njeno bazo se deformira tudi funkcija delegacije. Odtujena od 
svoje baze in brez aktivnega sodelovanja samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti, ne more delegacija niti delegatu 
določati temeljnega stališča za delo in odločanje v skupščini, 
s čemer tudi sama sodeluje v delu skupščine, in kar je pravza- 
prav bistvo preseganja predstavniškega sistema. Zato je vse 
bolj pogost pojav, da delegacije v posameznih okoljih obsta- 
jajo bolj formalno, ne čuti pa se njihovega vsebinskega delo- 
vanja. 

Iz dosedanje prakse je mogoče sklepati, da dejegacije niso 
dovolj informirane o dogajanjih v svojem okolju, precej je 
nepovezanosti pri delu ter nekoordiniranih pobud in akcij 
med samoupravnimi organi in delegacijami.6 Niti družbeno- 
politične organizacije - Zveza komunistov, Socialistična 
zveza, Zveza sindikatov in druge — niso razvile ustreznih oblik 
delovnih povezanosti z delegacijami in ne delujejo dovolj v 
delegatskem sistemu. Delegacije morajo biti mnogo bolj 

obrnjene k svoji samoupravni sredini, ne pa, kot je to v 
pretežni meri, samo k skupščinam. Iz takšnega odnosa in 
ravnanja delegacije izhajajo tudi odnosi in stališča delegatov, 
ki niso oblikovana v skladu z interesi baze in niso z njimi 
usklajena. To pripelje do tega, da vsebina dela delegatskih 
skupščin ni vedno izraz interesov in potreb določenega 
okolja, zaradi česar se v procesu odločanja krepita položaj in 
vloga izvršilno upravnih struktur. 

Stalna povezanost delegacij in delegatov z delovnimi ljudmi 
in oBčani mora biti podlaga za nadzor nad delovanjem dele- 
gacij in delegatov, za oceno njihovega dela in odgovornosti, 
kakor tudi za oceno dela in odgovornosti samoupravnih in 
izvršilnih organov pri sprejemanju in izvajanju odloč itev. V 
praksi imamo namreč pojave, da sprejete odloč itve ne ustre- 
zajo stvarnim potrebam in interesom delovnih ljudi in obča- 
nov, še pogosteje pa, da se samoupravno sprejete odločitve 
ne izvajajo. 

Delegatski skupščinski sistem ne more uč inkovito funkcio- 
nirati in se razvijati v pogojih ne dovolj razvitih samoupravnih 
odnosov v samoupravnih organizacijah in skupnostih na eni, 
in vse bolj izraženih tendenc etatizacije družbenih odnosov in 
ukrepov državne intervencije na drugi strani. To pogojuje 
nerazvite delegatske odnose, obnavljanje elementov pred- 
stavniškega sistema, krepitev vloge neformalnih oblik 
odločanja, nezadostno motiviranost delovnih ljudi in občanov 
za udeležbo pri odločanju in podobno. 

b) Praksa kaže, da še niso razvite oblike medsebojnega 
obveščanja, sodelovanja, usklajevanja in skupnega delovanja 
subjektov delegatskega odločanja, brez česar se ne morejo 
uresničevati delegaftki odnosi. V procesu sprejemanja dele- 
gatskih odloč itev ni dovolj sodelovanja in povezovanja dele- 
gacij iz različnih, pa celo ne iz delegacij istih samoupravnih 
sredin, kar pripelje do parcialnega in posamičnega delovanja 
delegacij in delegatov, zaradi česar delegatski sistem ne ure- 
sničuje svoje integrativne funkcije v družbi. V uresničevanju 
svojih funkcij se mora delegacija povezati vertikalno (odnos: 
delovni ljudje - delegacije - delegat - skupšč ina) in horizon- 
talno z drugimi delegacijami, posebno v okviru istega 
področja združenega dela in njegove dohodkovne povezano- 
sti, oziroma drugega področja družbenega življenja. 

V procesu sprejemanja delegatskih odloč itev se pojavljajo 
številne slabosti, posebno tendence institucionalizacije par- 
cialnih interesov, kar v pogojih nerazvitega vertikalnega pove- 
zovanja prek delegatskega sistema predstavlja oviro za nepo- 
sredno izražanje in ugotavljanje širših družbenih interesov. 

V procesu delegatskega odločanja se sedaj vsi interesi in 
zahteve, ne glede na njihov stvarni pomen, najpogosteje treti- 
rajo na enak nač in. Treba pa bi bilo zagotoviti njihovo selek- 
tivnost, predvsem s stališča dominacije delavskorazrednega 
interesa pri sprejemanju odloč itev, v čemer je posebna vloga 
in odgovornost družbenopolitičnih organizacij. 

Glede na to, da delegacija objektivno nima pogojev, da bi 
poleg svojih lahko ugotovila tudi druge interese, se nahaja 
pred problemom, na kakšen način bi se lahko njen interes 
prouč il s širših vidikov in sintetiziral z interesi drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Zaradi tega se vse bolj kot temeljni problem našega dele- 
gatskega sistema postavlja vprašanje oblikovanja in sinteze 
pluralizma samoupravnih interesov. 

Na slabosti pri sprejemanju delegatskih odloč itev kažejo 
tudi podatki o uresničevanju funkcij konferenc delegacij7, o 
sodelovanju delegacij, kot tudi podatki o oblikovanju smernic 
in stališč za delegacije in delegate. Oblike medsebojnega 
sodelovanja delegacij niso razvite (ponekod niso predvidene 
nikakršne oblike sodelovanja); konference delegacij so redko 
kje konstituirane, posamezne konference delegacij pa so obli- 
kovane zelo togo, tako da omejujejo vsestransko aktivnost 
delegacij; ne uresničuje se sodelovanje konferenc delegacij v 
združenem delu (niti glede na program, niti glede na zahteve 
aktualnih potreb in podobno, z drugimi delegacijami; slabosti 
se pojavljajo pri oblikovanju skupnih stališč  za delo delegatov 
v konferencah delegacij (v mnogih primerih se skupna sta- 
lišča ne določajo na vseh konferencah); veča se samostojno 
zavzemanje stališč posamezne delegacije celo tedaj, kadar 
več delegacij voli enega delegata in podobno.8 

c) Vzporedno z institucionalnimi oblikami delegatskega 
sistema, določenimi z ustavo, se v praksi vse pogosteje 
pojavljajo oblike zunaj institucionalnega neformalnega 
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odločanja, oblike, ki po svoji vsebini ne izhajajo iz ustave, 
ampak so v nasprotju z njo. Prav te oblike so izraz in produkt 
etatističnih oziroma skupinskolastniških in podobnih ten- 
denc, ki se pojavljajo v političnih odnosih. 

Delovanje teh neinstitucionalnih oblik se najpogosteje 
izraža v tem, da so stališča in opredelitve, ki se v njih zavze- 
majo, vsiljujejo in se legalizirajo prek institucionalnih meha- 
nizmov odelegatskega skupščinskega sistema. Te oblike 
neformalnega odločanja, ki niso pod vplivom javnosti in širše 
družbene kontrole in odgovornosti, se vseboij vsiljujejo dele- 
gatskim organom in telesom. To pelje k zamegljevanju mate- 
rialne, politične in moralne odgovornosti. Dejanski subjekti 
odločanja so javnosti pogosto neznani, odgovornost za 
odločanje pa se prenaša na nominalne subjekte. Na ta nač in 
so tisti, ki najmočneje vplivajo na odločitve, najmanj odgo- 
vorni in obratno. 

Ustava SFRJ je predvidela institut popolnega soglasja - 
konsenza, samo v določenih primerih odločanja v družbeno- 
političnih skupnostih, predvsem v federaciji. Praksa je potr- 
dila upravičenost uporabe tega instituta in instrumentarija, s 
katerim se le-ta uresničuje. Širša ^poraba principa konsenza 
zunaj ustavnih okvirov ima negativne uč inke ne samo tedaj, 
ko gre za določanje politike, ampak še bolj pri njenem izva- 
janju, to je v vrsti konkretnih ukrepov in izvedbenih predpisov, 
s katerimi je treba realizirati določeno politiko. Splošnega 
principa o sporazumevanju in dogovarjanju v našem delegat- 
skem sistemu ne moremo izenačiti z uporabo z ustavo predvi- 
denega principa konsenza. 

č ) Poseben problem predstavlja v praksi določanje smernic 
in temeljnih stališč  za delovanje delegatov v skupščinah širših 
družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi široke delegatske baze, 
ki jo zastopa en delegat, predstavlja povezovanje in usklaje- 
vanje stališč delegatov zaradi oblikovanja skupnih stališč  
nujnost, brez katere delegat v skupščini širše družbenopoli- 
tične skupnosti ne more delovati. Da bi ti delegati lahko 
uspešno delovali, morajo stati za njimi organizirane oblike in 
oblikovani samoupravni interesif, ki se uresničujejo predvsem 
s povezovanjem delegacij v okviru področ ja družbenega dela, 
reprodukcijskih celot, obč in in drugih interesnih celot. 

Delegacije se ne povezujejo v okviru določenih reprodukcij- 
skih celot zaradi slabosti, s katerimi se srečujejo procesi 
dohodkovnega povezovanja, tudi ni povezovanja subjektov, ki 
sodelujejo v procesu političnega odločanja, ker se njihovo 
povezovanje ne izvaja na realnih družbenoekonomskih in 
drugih skupnih interesov. Povezovanje delegacij zaradi uskla- 
jevanja dela in sredstev v organizacijah združenega dela in 
takšno povezovanje organizacij združenega dela, ki temelji na 
dohodkovnih družbenoekonomskih odnosih. 

Sodelovanje, povezovanje in skupno delovanje delegacij se 
lahko uresnič i samo na realnih temeljih, to je, če se pri 
sprejemanju posameznih, konkretnih1 odloč itev v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti izhaja iz skupaj določenih ciljev 
razvoja, ki se definirajo s programi razvoja družbenopolitičnih 
skupnosti ali posameznih področ ij, vej in gruapcij združenega 
dela. Ta neorganiziranost in nepovezanost samoupravne dele- 
gatske baze, brez sodelovanja in skupnega delovanja delega- 
cij omogoča, da se v procesu odločanja pojavljajo dve liniji 
odločanja: ena, ki teče od samoupravno organiziranih delov- 
nih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnosti prek delegacij, konferenc delegacij do delegat- 
skih skupšč in; druga, katere vpliv je znatno bolj izražen in ki 
pelje od poslovodnih organov v organizacijah združenega 
dela, do izvršilnih in upravnih organov v skupščinah družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki delujejo v sodelovanju s politično 
izvršilnimi organi družbenopolitičnih organizacij. 

d) S posredovanjem med različnimi interesi in z usklajeva- 
njem teh interesov s širšimi družbenimi interesi, izvršilni 
organi in strokovne službe znatno in neposredno vplivajo na 
proces političnega odločanja. Na tej podlagi gradijo ti organi 
svojo politično avtoriteto in moč in nemajhen vpliv v delegat- 
ski strukturi. Podatki o usklajevanju stališč v procesu 
odločanja kažejo, da je usklajevanje vse bolj na ravni izvršnih 
svetov, vse manj pa na ravni delegacij in konferenc delegacij. 
Neuresničevanje funkcije delegacij, s tem pa tudi skupšč in 
družbenopolitičnih skupnosti, krepi takšen položaj izvršilno 
upravnih organov. Predlogi odloč itev se - z maloštevilnimi 
izjemami - pripravljajo in določajo v ozkih krogih izvršilno 
upravnih struktur (najpogosteje v spregi s predstavniki druž- 

benopolitičnih organizacij), pri čemer imamo določene oblike 
konzultiranja delegatskih struktur. Velik del tako oblikovanih 
predlogov sprejemajo skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti brez predhodnih razprav v samoupravni delegatski bazi. 
Pobude za reševanje posameznih vprašanj ter za sprejemanje 
predpisov in ukrepov ne prihajajo iz delegatske baze, pač pa 
iz izvršilno upravnih organov, ki na ta nač in dobivajo odloč ilni 
vpliv na določanje politike. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, delegacije in 
delovna telesa skupšč ine, so le redko pobudniki in predlaga- 
telji odločitev.9). Največje število teh organizacij in skupnosti 
še ni na takšni ravni samoupravne organiziranosti in angažira- 
nosti, da bi lahko širše in bolj dolgoročno spoznale svoje in 
družbene interese in da bi se na tej podlagi aktivno opredelje- 
vale in vključevale v reševanje odprtih vprašanj. Nivo strokov- 
nosti in poprečne informiranosti je še vedno le v majhnem 
številu temeljnih organizacij in skupnosti takšen, da omogoča 
dolgoročno in zanesljivo planiranje lastnega razvoja, brez 
katerega pa ni stabilne podlage za oblikovanje in usklajevanje 
interesov. 

Zaradi tega se tudi delegatska skupščina ne more dovolj 
nasloniti na vpliv, ki izhaja neposredno iz samoupravne baze, 
pa je zaradi tega pri uresničevanju svojih funkcij odvisna od 
izvršnih in upravnih organov. Tako zaradi neuresničevanja 
delegatskega sistema raste politična moč upravnega aparata. 
V skupščini družbenopolitične skupnosti se družbeni interesi 
potrjujejo bolj kot interesi, ki jih inicirajo izvršilni in upravni 
organi, manj pa kot skupni interesi, ki bi bili rezultat sporazu- 
mevanja delegacij in delegatov o avtentičnih interesih delov- 
nih ljudi in samoupravnih asociacij. To je posledica dejstva, 
da so v skupščini družbenopolitične skupnosti izvršilni organi 
skoraj izključeni predlagatelji odločitev, ki jih sprejema sku- 
pšč ina. 

Obstajajo tudi mnenja, da bi funkcijo delegacije uspešneje 
opravljal delavski svet, glede na njegovo mesto in Vlogo v 
sistemu samoupravljanja. 

2. Predlogi ukrepov 
a) Za dosledno uresničevanje ustavnega koncepta o dele- 

gatskem skupščinskem sistemu je nujno, da bodo delegacije 
neposredneje in bolj angažirane v procesih in odnosih v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Zato je 
nesprejemljiva praksa, da poteka odločanje po dveh, med 
seboj ločenih tirih: odločanje v samoupravnih organih na eni 
in odločanje delegacije na sektorju nekih posebnih, »zuna- 
njih« zvez s skupščinami, na drugi strani. Odločanje v sku- 
pščinah mora biti organsko nadaljevanje samoupravnega 
odločanja v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

b) Delegacije morajo s svojim skupnim delovanjem omogo- 
čiti, da se delovni ljudje in občani pravočasno in kvalificirano 
vključujejo v proces odločanja. Delegacija ni zamenjava za 
aktivnost delovnih ljudi in občanov, ampak instrument in 
oblika njihovega delovanja. Zato se morajo delegacije pri 
svojem delu povezovati ne samo neposredno z delovnimi 
ljudmi in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, ampak tudi z njihovimi samoupravnimi organi in z 
organi družbenopolitičnih organizacij, ki imajo prav tako pra- 
vico in dolžnost, da vplivajo na delo delegacije. 

c) Da bi avtentično izražali in združevali interese 
samoupravne baze, morajo biti delegacije in delegati odprti in 
občutljivi za vsa gibanja v družbi, posebej pa še v lastnem 
okolju, ker se samo na takšni podlagi lahko nahaja medse- 
bojna zveza »lastnih« in posameznih potreb in interesov s 
širšimi gibanji v družbeni bazi. Nujno je, da delegacije pri 
svojem delu presežejo stanje pasivnega »čakanja« pobud iz 
skupščin in drugih organov, zaradi česar je potrebno, da 
delegacije s svojim organiziranim in pravočasnim delom pri- 
spevajo k pripravi ustreznih odloč itev v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti. Zaradi tega je potrebno, da delegacije 
kar najbolj aktivno sodelujejo v procesu sprejemanja planov 
in programov dela skupščin, in na tej podlagi določ ijo svoje 
lastne načrte dela in aktivnosti. Pri pripravi programa dela 
skupščin in njihovih zborov morajo delegacije dajati pobude, 
da se v te programe vnesejo posamezna vprašanja in naloge! 
ki izhajajo iz zahtev in potreb združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma delovnih ljudi 
in občanov v združenem delu. 



č ) Vse organizirane socialistične sile z Zvezo komunistov na 
čelu si morajo prizadevati, da izhajajo delegacije v svojem 
delu iz interesov in smernic delovnih ljudi in občanov v 
samoupravnih organizacijah oziroma skupnostih in njihovih 
samoupravnih organov in da tudi delegacije in delegati sode- 
lujejo pri določanju teh smernic. Vsaka delegacija mora biti 
odprta za ustvarjalne, demokratične vplive družbenopoliti- 
čnih organizacij, znanosti in drugih nosilcev družbene zavesti 
in ustvarjalne aktivnosti. Na kratko, kakor na nekem mestu 
pravi Kardelj »delegacija se mora odlikovati z odprtostjo do 
celotne strukture socialistične družbene zavesti in družbe- 
nega ustvarjanja, to je s sposobnostjo, da se konzultira in da 
se pri svojem delu naslanja na širše vire spoznavanja stvari in 
znanja, kot so tisti, s katerimi sama razpolaga«. 

d) Še posebej je pomembno, da je delegacija najtesneje 
povezana z delavskim svetom in drugimi organi upravljanja, 
upoštevajoč , da oni odločajo o vprašanjih, ki so najpomemb- 
nejša za delo temeljne organizacije združenega dela. Glede 
na svojo razredno vlogo mora biti delavski svet obrnjen ne 
samo k vprašanjem dela in poslovanja organizacije združe- 

I nega dela, ampak tudi k vprašanjem političnega odločanja v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti. V tem pogledu mora biti 
delavski svet, poleg neposredne vloge delovnih ljudi, tudi 
dejavnik vsebine dela in delovanja delegacije. Delegacija in 
delavski svet se morata med seboj informirati, koordinirati 
delo in se dogovarjati o vseh vprašanjih, o katerih se odloča v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

e) V statutu ali drugem splošnem aktu temeljne 
samoupravne organizacije oziroma skupnosti je treba določ iti 
najpomembnejša vprašanja, o katerih se odloča v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti (npr. družbeni plan, vprašanja, 
ki se tičejo ustvarjanja in delitve dohodka in podobno), o 
katerih mora delegacija določati temeljna stališča na podlagi 
predhodnega izjavljanja in smernic delovnih ljudi in občanov. 
O drugih vprašanjih, ki jih obravnava, lahko delegacija po 
potrebi zahteva stališča in mnenja samoupravnih organov in 
mnenja in predloge družbenopolitičnih organizacij v teh orga- 
nizacijah oziroma skupnostih. Zaradi tega je nujno, da dele- 
gacija sodeluje z organi upravljanja in z družbenopolitičnimi 
organizacijami v samoupravnih organizacijah oziroma skup- 
nostih (konzultacija, skupni sestanki ipd.) ter daso ti organi jn 
organizacije s svojim delom in pobudami vključeni in angaži- 
rani v delu delegacije. 

f) Treba si je prizadevati, da imajo vse delegacije programe 
svojega dela za določeno obdobje, ki naj bodo z vidika tema- 
tike, vsebine dela in rokov, povezani in sinhronizirani s pro- 
grami dela skupščine. Takšno sinhronizirano programiranje 
dela delegacije je predpogoj za njihovo organizirano vključe- 
vanje v del in odločanje skupščine. Glede na to, da tudi 
samoupravne organizacije in skupnosti oziroma delovni 
ljudje in organi upravljanja v teh organizacijah, predstavljajo 
ti plani v zvezi z določanjem smečrnic za delo, hkrati tudi 
temelj aktivnosti samih organizacij in skupnosti in 
samoupravnih in družbenih dejavnikov v njih. 

g) Skupščine družbenopolitičnih skupnosti morajo v svojih 
programih in načrtih dela, ki morajo biti tudi sicer dostopni 
delegacijam samoupravnih organizacij in skupnosti in zasno- 
vani v fazi priprav na njihovih predlogih in pobudah, posebej 
označ iti tista vprašanja, ki se morajo po oceni skupščinskih 
zborov poslati delegatski bazi teh zborov, da bi s pomočjo 
najširše jačvnosti razprave, na organiziran način prišli do 
smernic delovnih ljudi in občanov in njihovih delegatov za 
ravnanje delegatov v skupščini. To bi moralo imeti smisel 
svojevrstnega priporoč ila delegacijam s t6m, da se organizi- 
ranje javne razprave in njeno izvedbo angažirajo družbenopo- 
litične organizacije. 

Takšne oblike skupšč inskih pobud za organizirano spodbu- 
janje in vključevanje njihove delegatske baze, so nujne v 
sedanji fazi funkcioniranja delegatskega sistema, saj še 
vedno nimamo dovolj pobud in predlogov oziroma stališč in 
smernic delegacij v procesu delegatskega odločanja, 

e To pomeni, da bi morali delegatski sistem bolj neposredno 
določ iti do instituta javne razprave in njenih rezultatov, da bi 
se lahko kompleksneje spoznala njena družbena funkcija v 
delegatskem sistemu. 

h) Da bi se uspešneje uresničevala ustavna funkcija delega- 
cije je potrebno v statutih, samourpavnih sporazumih in dru- 
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gih ustreznih spološnih aktih samoupravnih organizacij in 
skupnosti podrobneje določ iti naioge delegacij in njihove 
odnose do organov upravljanja, obveznosti strokovnih služb 
do delegacij in drugo. Še posebej je pomembno, da se zago- 
tovijo pogoji za delo delegacije v vsaki samoupravni organiza- 
ciji in skupnosti. To je predvsem prirpava gradiva, sklicevanje 
sestankov delegacij, zagotavljanje prostorov za sestanke in 
podobno. Vsaka samoupravna organizacija in skupnost si 
mora prizadevati, da zagotovi svoji delegaciji kar najbolj 
ustrezne pogoje za delo, podobno kot svojemu organu 
upravljanja. 

i) Delo delegacije je treba organizirati kot kolektivno delo- 
vanje vseh njenih članov. V politični in samoupravni praksi 
ustreznih samoupravnih sredin je treba zagotoviti dosledno 
posamično in kolektivno odogovornost članov delegacije in 
delegacije kot celoto do delovnih ljudi in občanov. To 
pomeni, da: je treba elemente te odgovornosti tudi norma- 
tivno določ iti v ustreznih samoupravnih splošnih aktih. 

j) Potrebno je razvijati usklajene in medseboj povezane 
aktivnosti in napore subjektov, ki uresničujejo funkcije infor- 
miranja, prilagajati informacije delegatskemu odločanju in 
njegovim zahtevam, pa tudi širše in dvosmerno informiranje v 
vseh fazah procesa odločanja, zlasti v procesu izvrševanja 
sprejetih odločitev. Izhajajoč iz pomena informiranja za funk- 
cioniranje delegatskega sistema je nujno, da se v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti zagotovi pravočasno, popolno 
in ustrezno informiranje delegacij in delegatov o vseh podat- 
kih, ki so pomembni za sprejemanje odloč itev, ker se gradiva, 
ki se sedaj pošiljajo delegacijam, praviloma pripravljajo v 
obliki, v kateri se sprejemajo v skupščini. To je pogosto 
neprimeren in drag način, predvsem tedaj, kadar gre za 
osnutke zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov in za 
spremembe teh aktov. 

Posebej je važno, da so gradiva skupščine kratka, razum- 
ljiva, po možnosti z alternativnimi pojasnili rezultatov in 
posledic, kolikor se določene rešitve sprejemajo. Pri tem 
imajo pomembno obveznost tudi ustrezne službe (plan, stati- 
stika, služba družbenega knjigovodstva, banke, informacij- 
sko-dokumentacijski centri). Hkrati morajo organi upravl- 
janja, strokovne službe in celostni sistem informiranja znotraj 
samnoupravnih orgnaizacij in skupnosti, zagotoviti delegaciji 
v samoupravni organizaciji in skupnosti vse informacije in 
kazalce. Bistveni del informacijskega sistema delegacij je tudi 
neposredna čsamoupravna in politična aktivnost vseh njenih 
članov. 

k) V skupščinah družbenopolitičnih skupnosti je treba 
predvsem v spolovnikih in drugih aktih bolj popolno urediti 
temeljna vprašanja, ki so pomembna za funkcioniranje dele- 
gacij, s tem pa tudi skupščin, način informiranja in vključe- 
vanja delegatskega dela in odločanja skupščin, programi- 
ranje dela dkupšč ine, pavice delegacij in delegatov v 
postopku sprejemanja aktov, obveznosti in naloge inzvršilnih 
in upravnih organov v zvezi s funkcioniranjem delegacije in 
skupščine na delegatskih temeljih in podobno. Da bi se lahko 
delegacija črečdno in pravočačsno izjavljala v procesu pri- 
prav in sprejemanja skupšč inskih aktov, je treba v posamez- 
nih fazah priprave teh aktov zagotoviti ustrezne roke, ki omo- 
gočajo ustrezno izvrševanje ustavne funkcije delegacije. 

I) Ena od najvažnejših smeri v nadaljnjem izgrajevanju dele- 
gatskega sistema mora biti spodbujanje raznovrstnih oblik 
medsebojnega informiranja, sodelovanja, povezovanja in 
skupnega delovanja delegacij, in sicer v okviru oblik organizi- 
ranja in povezovanja zdčruženega dela na podlagi dela in 
drugih skupnih interesov, panog in področ ij družbenega dela, 
reprodukcijskih celot, delegatskih volilnih enot, občin in 
dč rugih interesnih celot. Delegacije morajo sodelovati in sku- 
paj delovati na sestankih, posvetovanjih, v koordinacijskih 
telesih in konferencah delegacij. 

IV. NEKATERi PROBLEMI URESNIČEVANJA 
DELEGATSKEGA VOLILNEGA SISTEMA 

Delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih uresničujemo oblast in upravljajo druge družbene 
zadeve neposredno in prek svojih delegacij in delgatov v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Uresničujoč to 
družbeno funkcijo, le-ti na podlagi svoje volilne pravice volijo 
svoje delegacije in delegate, pa se v tem smislu lahko reče, 
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da je volilni proces sestavni del delegatskega odločanja in 
delegatskih odnosov. Zato je sdtreba volilno pravo kot 
pomembno demokratično pridobitev in institucijo še nadalje 
razvijati v skladu z naravo delegatskega sistema. 

Volilni procesi so torej sestavni del političnega sistema v 
najširšem smislu in predpostavka realizacije delegatskih 
načel in delegatskih odnosov. Kot taki so del kontinuiranih 
interakcij v aprocesu delegatskega odločanja, zaradi česar 
mora biti tudi delegatski volilni sistem v funkciji realizacije 
načel delegatstva in delegatskih odnosov. 

V okviru volilnih procesov kot sestavnega dela delegatskih 
odnosov je potrebno: 

- analizirati delo posameznih delegatskih skupšč in v pre- 
teklem obdobju, 

— analizirati konkretne situacije, interese in potrebne 
posamezne sredine in širših družbenih gibanj, 

— prikazati interese in potrebe v pripravi sprejemanja 
delovnih načrtov za naslednje obdobje, in 

- na tej podlagi izbrati kandidate in delegate. 
Glede na to, da delegatski procesi niso zasnovani samo na 

izražanju konkretnih interesov posameznih okolij, ampak da 
poteka v njih tudi proces usklajevanja teh interesov, upošte- 
vajoč skupne in splošne družbene interese v okviru procesa 
odločanja, je vsaka sprememba v volilnem procesu nepo- 
sredno povezana s funkcioniranjem delegatskega sistema in 
njegovo nadaljnjo demokratizacijo, zaradi česar je ni mogoče 
obravnavati ločeno. 

Delegatske volitve so po svoji vsebini stalna in sistematična 
aktivnost vseh subjektov delegatskega sistema in sestavni del 
vzdrževanja in vzpostavljanja ustreznih zvez in odnosov dele- 
gatske baze, delegacij in delegatov, in sicer na izgrajevanju 
kriterijev in spremljanju in oceni aktivnosti vseh udeležencev 
v delegatskih odnosih in aktivnostih, na evidentiranju možnih 
kandidatov, kandidiranju in volitvah, pa tudi na vzpostavljanju 
konkretne delegatske odgovornosti, vključujoč tudi odpoklic 
in odstop, kakor tudi na obnavljanju in omejevanju kadrov. 
Bistvene znač ilnosti delegatskih volitev so izražanje delavsko- 
razrednih in drugih interesov samoupravno in politično orga- 
niziranih delovnih ljudi in občanov. 

Uresničevanje delegatskih odnosov, funkcioniranje dele- 
gatskega sistema in delegatske volitve so v medsebojni odvi- 
snosti, zaradi česar se vsi problemi in slabosti v delegatskih 
volitvah neizogibno reflektirajo tudi na funkcioniranje dele- 
gatskega sistema v celoti. 

Volilni sistem se ne uresničuje sam od sebe, niti sam po 
sebi ne zagotavlja ustrežene družbene vsebine. To je razlog, 
da imajo subjektivne sile družbe, predvsem pa družbenopoli- 
tične organizacije veliko vlogo v volilnem procesu. Vloga 
družbenopolitične organizacije je bolj kot prej tudi norma- 
tivno pudarjena v delegatskem volilnem procesu. 

Odnos in vloga družbenopolitičnih organizacij v volilnem 
procesu izhajata iz njihovega mesta v družbi, iz političnega 
življenja in sistema socialističnega samoupravljanja. Družbe- 
nopolitične organizacije niso dirigenti, ampak nosilci 
samoupravnih in demokratičnih odnosov in vsebine v volil- 
nem procesu in v izvajanju volitev. Le-te svoje vloge ne 
morejo uresničevati izključno s političnimi sredstvi in z delo- 
vanjem od zunaj. Družbenopolitičnim organizacijam ni 
potrebno imeti monopolnega položaja v volilnem procesu, 
zlasti ne v kandididiranju (čeprav je ta monopol prav pri 
kandidiranju najbolj in najdelj vsebovan), ampak imajo vlogo 
usmerjanja in koordiniranja, pa tudi zagotavljanja in varstva 
samoupravnega in demokratičnega značaja volitev. 

Brez stalnega delovanja družbenopolitičnih organizacij se 
ne more uresnič iti vsebina delegatskega sistema, ne kot 
novega načina oblikovanja delegatskih teles, ne kot procesa 
konstituiranja integralnega, samoupravnega socialističnega 
sistema. 

Temeljna ocena obstoječega stanja v delegatskem volilnem 
sistemu bi se lahko izrazila s sledeč imi ugotovitvami: 

- volilni procesi se v praksi vse bolj realizirajo kot posebno 
politično dejanje, izdvojeno iz celote delegatskega sistema in 
odnosov; 

- v delegatskem volilnem sistemu, od kandidiranja do 
načina volitev za posamezne zbore skupščin družbenopoliti- 
čnih skupnosti, se ne upoštevajo posebnosti posameznih 
oblik samoupravnega in političnega organiziranja delovnih 
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ljudi in občanov (v združenem delu, družbenopolitičnih orga- 
nizacijah in na teritorialni podlagi); 

- procesi kandidiranja, volitev in nadzora nad delom izvo- 
ljenih delegatov, so zunaj neposrednega vplivanja delegatske 
baze in se skoraj izključno omejujejo na kadrovsko obnovo 
posameznih skupščinskih zborov; 

- v načinu in tehniki volitev in v drugih dejanjih v kandida- 
cijskem in volilnem procesu so prisotni elementi predstav- 
ništva in posredovanja in to na nač in, ki se ne sklada z naravo 
delegatskih odnosov. 

Nekateri temeljni problemi in možne smeri 
njihovega reševanja 

Celovitost in zapletenost volilnih procesov se zaradi pre- 
glednosti lahko grupira v naslednja temeljna področja, z 
navajanjem temeljnih problemov in smeri možnih rešitev. 

1. Ne glede na enotne družbenoekonomske odnose in z 
ustavo SFRJ določene enotne temelje političnega sistema, so 
posamezne republike in pokrajini sprejele precej različne 
rešitve za nekatera področja volilnega procesa, zaradi česar 
se postavlja vprašanje, ali je s stališča posebnosti posameznih 
družbenopolitičnih skupnosti, to v skladu z enotnimi temelji 
družbenopolitičnega sistema; 

a) različnost konstituiranja delegatskih volilnih enot in 
nač in volitev in povezovanja delegacij in delegatov, predvsem 
delegatov zbora združenega dela, kot tudi način oblikovanja 
volilnih enot za zbor obč in in družbenopolitični zbor; 

b) razlike med republikami in pokrajinama glede volitev 
delegatov v Zvezni zbor, in sicer iz krajevnih skupnosti (od 
0-40%) in iz družbenopolitičnih organizacij (od 
6,6%-46,6%), ali delegatov iz posameznih republiških in pok- 
rajinskih skupšč in v Zboru republik in pokrajin (od 0-3 dele- 
gatov je zastopano v zboru združenega dela, 3-11 delegatov 
iz družbenopolitičnih zborov in 1 -9 delegatov iz zbora obč in) 
s skupno udeležbo delegatov iz zbora združenega dela z 9 
člani; 

c) razlike v trajanju mandata izvoljenih funkcionarjev v 
skupščinah in širše - obstajajo zelo velike razlike v posamez- 
nih rešitvah, ki pogosto niso rezultat nekih specifičnosti v 
posameznem okolju; 

č) razlike v volitvi stalnega oziroma zamenljivega delegata. 
Ni dvoma, da je potrebno te in podobne razlike, za katere bi 

ocenili, da so takšnega značaja, da rušijo enotne temelje 
političnega sistema, usklajevati in odstraniti. 

2) Glede volitev delegatov za posamezne skupščinske 
zbore, predvsem kadar gre za volitve stalnega delegata, 
obstajajo mnenja, da je treba volitve opraviti neposredno s 
splošnimi volitvami delegatske baze, za razliko od obstoječe 
rešitve, po kateri se te volitve oziroma delegiranje opravljajo iz 
vrst delegacij. Glede na to se navajajo prednosti in pomanjklji- 
vosti teh dveh oblik. 

Prednosti sedanjega stanja oziroma pomanjkljivosti nepo- 
srednih volitev so: zapletenost organiziranja in izvajanja voli- 
tev; teže uresničevanja institucija odpoklica; volilne aktivno- 
sti, ki imajo najpogosteje kampanjski značaj; ni možna upo- 
raba načela zamenljivega delegata. Nazadnje se navaja tudi 
njihova skladnost z delegatskim odnosom in s tem z dele- 
gatstvom kot načinom konstituiranja določenega telesa. 

Prednosti neposrednih volitev oziroma pomanjkljivosti 
obstoječega stanja, ne glede na odnos do neposrednih voli- 
tev, glede na izkušnje iz prejšnjih obdobij so v tem, da dajejo 
te volitve v obstoječ ih pogojih v znatno več ji meri pomen in 
avtoriteto izvoljenemu delegatu, pripeljejo do več je odgovor- 
nosti in do znatno večje motiviranosti delegatske baze, tako 
za vključevanje v kandidacijski postopek kot v same volitve in 
vsekakor do večjega poznavanja tistih, ki so jih izvolili in 
delegirali v skupšč ine. 

Opredelitev za iskanje kar najbolj ustreznih rešitev v volil- 
nem sistemu je treba iskati v naravi samoupravnega in politi- 
čnega organiziranja delovnih ljudi in občanov (združeno delo, 
krajevne skupnosti, družbenopolitične organizacije) in v 
načinu volitev, ki ustreza posameznim navedenim oblikam, 8 
upoštevajoč delegatske odnose, ki jih je treba vzpostavljati in 
razvijati na teh osnovah. 

3) V dosedanji praksi je v glavnem prevladovala demokrati- 
čnost v kandidacijskih postopkih in volitvah članov delegacij. 
Kandidiranje za delegate za posamezne skupščinske zbore, 

priloga poročevalca 

r 



predvsem pa za posamezne volilne funkcije, je bilo znatno 
manj demokratično, zaprto v manjše grupe in posredovano 
različnim koordinacijskim komisijam in kandidacijskim konfe- 
rencam. V preteklem obdobju so ugotovljene pozitivne 
izkušnje glede predkandidacijskih zborov, zlasti če so bili ti 
organizirani po posameznih delih delovnega procesa v zdru- 
ženem delu oziroma v okviru podružnic socialistične zveze 
delovnega ljudstva v krajevnih skupnostih. Problem pa 
nastaja pri kandidiranju in selekciji kandidatov za delegatske 
funkcije. Vse analize kažejo, da se tu precej redko upoštevajo 
pobude baze in da poteka kadrovska politika v telesih, ki so 
zunaj delegatskega sistema, predvsem pa zunaj vpogleda in 
kontrole najširših delegatskih struktur. 

Da bi se to preprečilo ali vsaj ublažilo, je potrebno vztrajati 
pri obrazložitvi vsakega sprejetega, pa tudi nesprejetega 
predloga volilnega telesa, na predlaganju delegatov za posa- 
mezne zbore in funkcije s strani samih volilcev, pa tudi na 
tem, da se o usklajenih predlogih odloča v volilnem postopku. 

Posebno odgovornost imajo družbenopolitične organiza- 
cije, ki morajo biti s svojo aktivnostjo zgled demokratičnega 
ravnanja, ki se morajo bojevati za upoštevanje predlogov baze 
in sistematično delovati v smeri širšega družbenega priznanja 
dejstva, da je nekdo od volilcev evidentiran kot kandidat za 
delegata. 

Potrebno je preseč i obstoječe slabosti volilnega sistema v 
načinu kandidiranja delegatov. Skoraj vse kandidacijske kon- 
ference so konstituirane tako, da najpogosteje prekinjajo 
demokratično vsebino volilnega procesa v kandidacijskem 
postopku in volitvah delegatov. Dejanska demokratična vse- 
bina, ki se uresničuje pri volitvah delegacije ter pobude in 
predlogi delovnih ljudi in občanov, se popolnoma izgubijo v 
labirintu številnih in komplicirano konstituiranih kandidacij- 
skih konferenc. Njihovo dosedanje delovanje je formalno v 
funkciji koordinacijskih teles in komisij, s tem pa so kandida- 
cijske konference de facto ločene od svojih temeljnih nalog. 
Kandidiranje na kandidacijskih konferencah mora vsekakor, v 
določenem smislu in oblikah, ostati kot organiziran način 
kandidiranja delegatov, treba pa je zmanjšati njihovo število, 
poenostaviti način konstituiranja in jih povezati z vlogo dele- 
gacij v kandidacijskem postopku, tako da one logično rastejo 
iz vsebine demokratičnega volilnega postopka in omogočajo 
njihovo nadaljnje razvijanje v postopku kandidiranja za dele- 
gate skupščin. Razen tega morajo kandidacijske konference 
delovati kot stalno telo, njihovo konstituiranje (iz delegacij 
posameznih oblik samoupravnega in političnega organizi- 
ranja) pa mora predstavljati temelj za kasnejše povezovanje in 
skupno delovanje delegacij in delegatov, kakor tudi za vzpo- 
stavljanje in uresničevanje odgovornosti. To odpira, kot 
osrednje vprašanje, način njihovega konstituiranja, sestave in 
funkcij. 

4) V okviru samega kandidacijskega procesa, v demokrati- 
čnem soočanju predlogov, v številu kandidatov za delegatsko 
funkcijo, se mora izkristalizirati rešitev, ki optimalno izraža 
potrebe določenega okolja. 

Uvajanje večjega števila kandidatov, posebej kadar gre za 
nosilce odgovornih družbenih funkcij zahteva, da se prese- 
žejo nekateri apriorizmi, kot npr.: ni neuspeh ali politična 
diskvalifikacija, če nekdo od več jega števila kandidatov ne bo 
izvoljen; nepotreben je strah, da bo v konkurenci večjega 
števila kandidatov izvoljen nekdo, »ki tega ne zasluži«; Zveza 
komunistov ali kaka druga družbenopolitična organizacija ne 
bo izgubila na svojem ugledu, če ne bo izvoljen »njen« kandi- 
dat, ker morajo biti vsi kandidati kandidirani v okviru Sociali- 
stične zveze; nikogar ni treba »varovati« pred demokratičnim 
preverjanjem njegovega ugleda itd. Hkrati pa je treba pouda- 
riti, da se z insistiranjem na več jem številu kandidatov za 
delegate, predvsem kadar gre za posamezne volilne funkcije, 
preprečuje kadrovska kombinatorika in krepi temeljna druž- 
bena opredelitev - po izteku delegatske funkcije vrnitev na 
svoje temeljne dolžnosti v združenem delu. 

Nujno pa je treba opozoriti, da uvajanje večjega števila 
kandidatov tahko v določenih situacijah in pod določenimi 
pogoji pripelje do nekaterih problemov. To so predvsem 
Molitve v nacionalno mešanih okoljih, zagotovitev določene 
strukture glede na lastnosti delegatov (spol, starost, izo- 
brazba, proložaj v dejavnosti in podobno) in končno zagotovi- 
tev sestave v družbenopolitičnih zborih, glede na zastopanost 
posameznih družbenopolitičnih organizacij - če se pred- 
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hodno ne določ ijo načela glede zastopanosti vsake od njih. 
Od vseh teh problemov je resno le vprašanje večnacionalnih 
okolij, čeprav se da tudi to vprašanje na določen način rešiti. 
Kar se tiče drugih dveh problemov, kažejo izkušnje v okoljih, 
kjer so imeli »odprte« liste, da to praksi ne povzroča več jih 
problemov. 

5) Iz same logike delegatskega sistema izhaja, da je delega- 
cija tisti ključni člen, ki povezuje določeno sredino, njene 
potrebe in interese s procesi odločanja. V takem konceptu se 
pojavlja delegacija kot kolektivno telo. 

Izhajajoč iz tega so prednosti stalnega delegata in hkrati 
pomanjkljivosti zamenljivega delegata v tem, da se z zamen- 
ljivim delegatom postavlja pod vprašaj socialna in drugačna 
sestava skupščinskega telesa; onemogočena je uporaba 
neposrednih volitev za delegate; bodoč i sestav, ki prihaja na 
določeno sejo, najpogosteje ne pozna kompleksnosti proce- 
dure v skupšč ini in procesov odločanja. 

Prednosti zamenljivega delegata so: delegacija je v polo- 
žaju, ko mora delovati glede na konkretne probleme, ki so na 
dnevnem redu neke skupšč ine, saj mora skupaj z drugimi 
delegacijami za vsako sejo delegirati skupnega delegata; 
delegacija ali konferenca delegatov lahko, glede na konk- 
retno problematiko, delegira tistega posameznika, ki to pro- 
blematiko najbolj pozna; sorazmerno večje število delovnih 
ljudi in občanov sodeluje v procesih delegatskega odločanja. 

Hkrati se v obeh primerih postavlja tudi vprašanje odgovor- 
nosti za skupno delovanje delegatov posameznih skupščin- 
skih zborov. 

6) Dosedanje izkušnje kažejo, da heterogena sestava 
konferenc delegatov, odtujevanje procesov kandidiranja 
delegatski bazi, kakor tudi številčnost č lanov takšnih kon- 
ferenc otežujejo in celo onemogočajo ne samo kvaliteten 
volilni proces, ampak tudi njihovo kasnejše delo v funkciji 
konferenc delegacij v procesu delegatskega odločanja. 

Razen opredelitve glede demokratizacije volilnih proce- 
sov je treba možnost bolj kvalitetnega dela konferenc 
delegacij iskati v dveh smereh: prvič , v konstituiranju in 
oblikovanju konferenc delegacij za posamezne oblike 
samoupravnega in političnega organiziranja delovnih ljudi 
in občanov, in sicer v združenem delu na delovno-funkcio- 
nalnem principu, za delegacije krajevnih skupnosti na 
teritorialnem principu, v družbenopolitičnih organizacijah 
pa že sedaj, po ustavi, njihovo funkcijo opravljajo izvoljeni 
organi teh organizacij; in drugič , v zmanjšanju skupnega 
števila članov takšne konference na po enega člana vsake 
delegacije. 

7) Glede volilnih postopkov za posamezne zbore sku- 
pšč in so nekateri temeljni problemi in smeri njihovega 
reševanja naslednji: 

a) zbor združenega dela - postopek izvolitve delegatov 
za zbor združenega dela republiške oziroma pokrajinske 
skupščine je različno urejen. Zato bi morali prouč iti pred- 
log, da se pri volitvi delegatov za zbor združenega dela 
republike oziroma pokrajine predvsem upošteva, da bi 
morali biti delegati kar najbolj neposredno povezani z 
neposrednimi interesi konkretnega združenega dela in da 
se omogoč i združenemu delu, da v skladu z delovno 
funkcionalnim principom bolj neposredno prihaja do 
izraza v zboru združenega dela skupšč ine. V skladu s tem 
je treba poiskati in oblikovati enotne rešitve za volitev 
delegatov tega zbora v sestavi vseh skupščin. 

Pred tem pa je potrebno poiskati kriterije in merila za 
oblikovanje delegatskih volilnih enot. Temeljna merila bi 
bile lahko tiste oblike asociacij združenega dela, ki se 
formirajo na principu reprodukcijske in dohodkovne pove- 
zanosti organizacij združenega dela, združevanja dela in 
sredstev, ustvarjanja skupnega dohodka ali skupnega pri- 
hodka - iz katerih izhajajo tudi skupni interesi. Grupiranje 
temeljnih organizacij združenega dela v tako organizirane 
delegatske volilne enote bi bilo vsekakor bolj primerno in 
funkcionalno, hkrati pa bi prispevalo k večjemu interesu 
delovnih ljudi, njihovih delegatov in delegacij za skupnim 
delovanjem. To se lahko uporabi za zbore združenega 
dela občinskih skupšč in, skupščin republik in pokrajin 
kakor tudi za delegate iz združenega dela v Zveznem 
zboru, izhajajoč iz njegove ustavne pozicije in značaja. 

b) Družbenopolitični zbor - temeljni problem volitev za 
ta zbor je v poskusu, da se zadovoljita dve načeli. Na eni 



strani, da se da volitvam za družbenopolitične zbore 
demokratična vsebina, z druge pa, da se družbenopolitični 
zbor postavi v funkcijo širšega družbenega in političnega 
interesa, prek delovanja določenih družbenopolitičnih 
organizacij. To nasprotje prihaja zelo jasno do izraza v 
dejstvu, da delegate za družbenopolitične zbore občin 
volijo občani na podlagi splošne volilne pravice, ki pa 
hkrati nimajo pravice predlagati delegatov. Zato bi morali 
analizirati celoten volilni postopek za te zbore, od tega 
kdo opravlja funkcijo delegacije, do načina volitev za 
delegate v družbenopolitične zbore. Način izjavljanja 
delovnih ljudi in občanov za delegate tega zbora je nekon- 
sekventen in bi težko zdržal resnejšo kritiko, glede na to, 
da se delovni ljudje in občani izjavljajo o predlogih, pri 
katerih oblikovanju niso sodelovali. 

Zaradi tega se predlaga, da se poleg ostalih, prouč i tudi 
predlog, da družbenopolitične organizacije ter delovni 
ljudje in občani v njih avtonomno in neposredno volijo 
oziroma delegirajo, vsaka po naprej določenem odstotku, 
svoje delegate v družbenopolitične zbore občinskih sku- 
pšč in, družbenopolitične zbore republik in pokrajin, 
vključujoč tudi delegate teh organizacij v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

c) Zbor občin in zbor krajevnih skupnosti - morali bi 
izrabiti enotne rešitve za volitev tega zbora, izhajajoč iz 
izkušenj pri volitvah v ta zbor, pa tudi iz dela teh zborov. 
Glede zbora obč in se predlaga, da bi se delegati v ta zbor 
volili iz delegacij temeljnih oblik samoupravnega in politi- 
čnega organiziranja (združenega dela, družbenopolitičnih 
organizacij in krajevnih skupnosti), volitve pa naj opravijo 
vsi trije zbori občinske skupšč ine, pri čemer vsak delegat v 
zboru občin v polni meri pride do izraza kot delegat 
občine kot družbenopolitične skupnosti. 

Glede zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine se 
zdijo neposredne volitve s strani delovnih ljudi in občanov 
krajevne skupnosti edina ustrezna rešitev. 

Delegate krajevnih skupnosti v Zveznem zboru bi volile, 
izhajajoč iz teritorialnih principov, skupščine več obč in, 
povezanih v eno volilno enoto. 

č) Zvezni zbor10 - upoštevajoč dejstvo, da delegatska 
baza za delegate v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ni 
organizirana z vidika določanja stališč in smernic za delo 
delegatov in da je v okviru tega zbora prisotna tendenca 
grupiranja njegovih delegatov po delegacijah republik in 
pokrajin, podobno kot v Zboru republik in pokrajin, je 
nujno v celoti prouč iti sistem volitev za ta zbor, ker je od 
tega odvisno uresničevanje ustavnega značaja tega zbora 
v delegatski sistem. , 

Pri tem je nujno pripomniti, da se delegati v tem zboru 
volijo — skladno z ustavo SFRJ - na paritetni podlagi ter 
se s tem neposredno izraža federalni karakter naše skup- 
nosti. K 

Upoštevajoč  dejstvo, da je delegatska baza za delegate v 
Zveznem zboru sedaj zelo široka in faktično neorganizi- 
rana, zaradi česar delajo ti delegati v glavnem pod nepo- 
srednim vplivom republiških in pokrajinskih političnih 
struktur, bi kazalo razmisliti o možnosti, da se ti delegati 
kandidirajo in volijo v okviru svoje z ustavo določene 
delegatske baze, to je v okviru oblik samoupravnega in 
političnega organiziranja, iz katerih so delegirani, kar bi 
ustvarilo pogoje tudi za dejansko uresničevanje delegat- 
skih odnosov, ki jih danes ni pri delu teh delegatov. To pa 
zahteva, da se prouč i predloženi nač in volitev delegatov v 
okviru vseh treh temeljnih oblik samoupravnega in politi- 
čnega organiziranja in da se predlagajo ustrezne rešitve - 
tako, kot so predložene pri volitvah delegatov za posa- 
mezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
Ustrezne rešitve naj bi izhajale iz načel enakopravne 
zastopanosti delegatov iz vsake republike in ustrezne 
zastopanosti iz vsake pokrajine s tem, da bi v okviru 
določenega števila morala biti polovica sestave izvoljena 
iz združenega dela, kar ustreza sedanjemu načelu, pro- 
centualna zastopanost delegatov iz delegacij krajevnih 
skupnosti in iz družbenopolitičnih organizacij pa bi se 
določ ila posebej. 
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V. DELEGAT V PROCESU DELEGATSKEGA 
SKUPŠČINSKEGA ODLOČANJA 

Ustavno izhodišče je, da delegati pri zavzemanju stališč  
o vprašanjih, o katerih se odloča v skupščini družbenopo- 
litične skupnosti, ravnajo v skladu s smernicami svojih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in temeljnimi sta- 
lišč i delegacije oziroma organov družbenopolitičnih orga- 
nizacij, ki so jih delegirale, pa tudi v skladu s skupnimi in 
splošnimi družbenimi interesi in potrebami, pri čemer so 
samostojni pri opredeljevanju in glasovanju. Delegat je 
prav tako dolžan, da o delu skupščine in o svojem delu 
obvešča svojo delegacijo in temeljne samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti oziroma organe družbenopolitične 
organizacije v funkciji delegacije in je za svoje delo odgo- 
voren. 
Ta ustavna načela so v dosedanji praksi na določen način 

razč lenjena v poslovnikih skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in v samoupravnih splošnih aktih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti oziroma v aktih družbenopolitičnih organi- 
zacij, kakor tudi v nekaterih sistemskih zakonih s področja 
družbenopolitičnih odnosov. 

1. Ocena stanja 
Dosedanje analize kažejo, da niso širše razviti in razčlenjeni 

z ustavo določeni položaj, pravice in dolžnosti delegatov. 
Vsem delegatom je treba zagotoviti enake pogoje za oprav- 

ljanje delegatske funkcije oziroma ustvariti vse predpostavke 
za delo in odločanje v skupšč ini, kakor tudi za opravljanje 
njihove funkcije v delegatski bazi, tako v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, kakor tudi v skupšči- 
nah. Upoštevajoč dosedanjo prakso ne bi mogli reč i, da so 
zagotovljene vse nujne predpostavke. Pri tem je treba upošte- 
vati, da so delegati iz združenega dela vezani na delovni 
proces in delovno mesto in so z vidika razpoložljivega delov- 
nega časa za opravljanje delegatske funkcije v bolj neugod- 
nem položaju kot delegati, ki opravljajo to funkcijo profesio- 
nalno (npr. delegati iz združenega dela nimajo enakih možno- 
sti za pripravo, s tem pa tudi za kvalificirano odločanje, kakor 
tudi za povezovanje s svojo delegatsko bazo, za uporabo 
informacij, strokovne in druge pomoči itd.). Da bi se delega- 
tom iz združenega dela omogočilo, da uč inkovito opravijo 
svojo funkcijo v skladu v vzpostavljenimi delegatskimi odnosi 
in nalogami, ki jih imajo v skupščini, je treba izhajati iz tega, 
da bi bili ti delegati manj delovno angažirani v organizacijah 
združenega dela. Zaradi tega je nujno, tako v organizacijah 
združenega dela, kakor tudi s strani skupščin družbenopoliti- 
čnih skupnosti, zagotoviti vse pogoje za opravljanje funkcije 
teh delegatov. Odlaganje reševanja teh vprašanj se odraža na 
obstoječem sestavu delegatov v skupščinah, posebno delega- 
tov iz združenega dela, ker bo zastopanost delegatov iz nepo- 
sredne proizvodnje vse manjša. In čeprav je zastopanost iz 
združenega dela kvantitativno dobra, je po nekaterih informa- 
cijah vse bolj prisotna tendenca, da prihajajo kadri iz delovnih 
skupnosti organizacij združenega dela. Število profesionalnih 
delegatov je v posameznih republikah in pokrajinah različno. 

Da bi se zagotovila enakopravnost vseh delegatov glede 
njihovih pravic in dolžnosti v smislu uresničevanja pogojev za 
delo in kvalificirano odločanje, je potrebno prouč iti način in 
oblike za popolnejše uresničevanje tega načela, ker iz dejan- 
ske neenakopravnosti delegatov v omenjenem smislu, izhaja 
na ustrezen nač in tudi neenakopraven položaj njihove oele- 
gatske baze v delu in sprejemanju odločitev v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Posebej je treba širše razviti in razčleniti z ustavo določen 
odnos delegatov do delegatske baze, kakor tudi obveznosti 
delegatske baze do delegata. Niso širše urejeni postopki za 
določanje temeljnih stališč , v primeru kadar ima več delegacij 
skupnega delegata; pravica in dolžnost delegacije, da opo- 
zarja na pojave, ki nastanejo zaradi tega, ker določen akt ni 
sprejet ali se ne izvaja; pravica delegacije oziroma delegata, 
da daje pobudo za sprejem ali spremembo zakona ali drugega 
splošnega akta; pravica delegata, da neposredno iznaša sta- 
lišča o vprašanju, katerega reševanje je lahko v interesu 
delovnih ljudi in občanov; pravica delegata, da predlaga odlo- 
žitev odločanja o posameznem vprašanju, če delegacije iz 
objektivnih razlogov niso mogle zavzeti stališč ; možnosti 

priloga poročevalca 



pismenega pošiljanja stališč  o vprašanjih, ki se obravnavajo v 
skupščini; pravica delegata, da lahko prek zbora, katerega 
član je, zahteva, da bo obveščen oziroma da, postavlja dele- 
gatsko vprašanje o vseh vprašanjih, ki interesirajo njegovo 
delegatsko bazo v okviru pristojnosti svoje skupščine in 
podobno. Najpogosteje ni razč lenjena obveznost delegata, da 
predlaga delegaciji, da le-ta pred delovne ljudi in občane 
oziroma njihove samoupravne organe iznaša vprašanja, ki so 
za njih posebnega pomena. To kaže, da je potrebno širše 
prouč iti normativno ureditev položaja in vloge oziroma pravic 
in dolžnosti delegata do svoje delegatske baze in obratno. 

Na podlagi izkušenj glede uresničevanja vloge oziroma 
pravic in dolžnosti delegata do svoje delegatske baze se 
opozarja na naslednje:« 

Zaradi neuresničene integrativne funkcije delegatskega 
sistema, pretirane institucionalizacije in formaliziranja pro- 
cesa odločanja prihaja do pojavov, da delujejo delegati pred- 
vsem kot nosilci parcialnih interesov, v manjši meri pa kot 
nosilci skupnih in splošnih družbenih interesov. 

Glede na naravo delegatske funkcije morajo biti delegati 
nosilci sinteze pluralizma samoupravnih interesov, ta funkcija 
pa se doslej ni uresničevala na nač in, ki ustreza naravi dele- 
gatskega^sistema in funkciji delegata v tem sistemu. 

V procesu sprejemanja odloč itev o izdvajanju dela dohodka 
za skupne in splošne družbene potrebe in o namenu ter 
obsegu teh sredstev, se takšna odloč itev ne more sprejeti, 
dokler je ne sprejmejo delegati v zboru združenega dela. V 
dosedanji praksi si delegati v tem zboru niso dovolj izborili 
doslednega uresničevanja tega ustavnega načela. 

V tekočem delu skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 
uresničevanju kadrovske politike, se ne upošteva dovolj 
zapletenost delegatskega skupščinskega odločanja, ki terja 
od delegata, da kvalificirano pozna problematiko vseh 
vprašanj, o katerih se odloča v skupščini.11 To je treba pose- 
bej oceniti zaradi tega, ker nastajajo v praksi oblike neformal- 
nega odločanja zunaj delegatskih skupščin, kakor tudi mani- 
pulacije z delegati s strani dobro organiziranih in strokovno 
ekipiranih izvršilnih in upravnih organov oziroma poslovod- 
nih struktur. 

Ker dajejo pobude oziroma uresničujejo funkcijo predla- 
ganja politike in aktov skupščini predvsem izvršilno upravni 
organi, kar je bistveno za celotni proces, je delegat objektivno 
v položaju, da se samo izjavlja oziroma glasuje o predlogih. 
Pomanjkanje pravih pobud iz delegatske baze zaradi tega, ker 
delegat ni organizacijsko z njo povezan na eni in dimenzije 
funkcij izvršilno upravnih organov v procesu sprejemanja 
odloč itev na drugi strani, pogojuje določeno prasivnost dele- 
gatov in objektivno slabi njihovo odgovornost v procesu 
določanja politike in sprejemanja odloč itev. 

V samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah oziroma njihovih delegacijah, pa tudi 
v skupščinah in drugih organih niso uresničene vse nujne 
predpostavke in pogoji za organizirano vključevanje in ude- 
ležbo delegata v uresničevanju delegatske funkcije, pa tudi ne 
za uresničevanje tistih pravic in dolžnosti, ki jih imajo v sami 
skupščini. 

Da bi delegat lahko meritorno sodeloval v skupščinskem 
odločanju je predvsem nujno, da ima za svoje delo stališča in 
smernice delegatske baze, kar seveda v praksi ni razvito, 
kakor tudi, da to bazo obvešča o svojem delu, o stališč ih, ki se 
sprejemajo v skupščini in o načinu uresničevanja sprejetih 
odločitev. 

V okviru pravic in dolžnosti delegatov je zapostavljen tisti 
del njihove funkcije in obveznosti, ki se nanaša na nepo- 
sredno zavzemanje za izvrševanje politike in odločitev, ki so 
jih delegati v skupščini sprejeli oziroma za spremljanje njiho- 
vega uresničevanja in za načenjanje vseh vprašanj in pojavov, 
ki so pomembni za izvajanje določene politike. 

V praksi niso docela razvite oblike delegatske odgovorno- 
sti, niti niso posamezni instituti te odgovornosti dobili svojega 
pravega mesta v procesu delegatskega odločanja (kritična 
opozorila delegacije delegatu, odpoklic, ostavka in podobno). 

Praksa kaže, da delegatska baza, s tem pa tudi delegacija, 
izgublja neposredni kontakt s svojimi delegati v delegatskih 
skupščinah in to toliko bolj izrazito, kolikor je širši nivo 
delegatskega organiziranja. To je eden od razlogov, da se 
delegat odpoveduje svoji delegatski bazi. V takih odnosih 
delegat ne more avtentično izražati interesov določenega 
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okolja, kolikor vsakodnevno in življenjsko ni vezan na to 
okolje, s čemer se vse bolj izgublja zveza delegata z njegovo 
delegatsko bazo. Tako postaja delegat v skupščini širše druž- 
benopolitične skupnosti dejansko predstavnik neizdiferenci- 
ranih in neusklajenih interesov, pa se pod videzom formalnih 
delegatskih odnosov na višjih ravneh organiziranja delegat- 
skih skupščin pogosto zadržuje star način dela predstavniš- 
kih skupščin. 

Izkušnje kažejo, da je udeležba delegatov v delu skupščin, 
njihovih zborov in delovnih teles znatno več ja, kadar se 
odloča o vprašanjih, ki vsebujejo konkretne interese oziroma 
kadar se odloča o vprašanjih, ki neposredno zadevajo par- 
cialne interese okolij, iz katerih izhajajo, medtem ko je njihova 
aktivnost znatno manjša pri odločanju o vprašanjih, v katerih 
se izraža širši družbeni interes.12 

Opaža se, da delegati v prvih fazah odločanja oziroma v fazi 
dajanja pobud ne sedelujejo v delu skupščine v takšni meri, 
kolikor bi to zahteval delegatski način dela in odločanja, pa je 
zaradi tega udeležba profesionalnih struktur oziroma 
izvršilno upravnih organov izjemno velika. Podobno je tudi v 
fazi razdelave pobude oziroma predloga in njegovega stro- 
kovnega elaboriranja, kjer dominirajo nosilci izvršilno 
upravne funkcije. Tak nač in uresničevanja pobude, ki izhaja 
od izvršilno upravnih organov, le-te objektivno postavlja v 
položaj, da postajajo odloč ilni center moč i v procesu 
odločanja, s tem pa tudi v uresničevanju funkcije oblasti v 
družbenoekonomskem in političnem sistemu. Tako se ti 
organi vse bolj pojavljajo zunaj samoupravnih oblik 
odločanja, posebno kadar se posamezna vprašanja družbe- 
noekonomskega razvoja in ekonomske stabilizacije razrešu- 
jejo z administrativnimi ukrepi. 

Praksa kaže, da delegat ne samo da ne kažs posebne 
aktivnosti v zvezi z izvajanjem politike in odloč itev skupščine 
katere č lan je, ampak se tudi redko angažira pri neposrednem 
vpogledu in pri zbiranju potrebnih podatkov iz svoje delegat- 
ske baze zaradi pravočasnega dajanja iniciative in morebitnih 
predlogov za spremembo že sprejetih odloč itev. 

2. Predlogi ukrepov 
Družbenopolitične organizacije imajo posebno obveznost 

in odgovornost za uresničevanje pogojev za zagotavljanje kar 
najbolj kvalificirane delegatske strukture v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti, ki se lahko in se mora zagotoviti z 
nadaljnjo demokratizacijo kadrovske politike in volilnega pro- 
cesa, upoštevajoč  strokovno politične izkušnje kandidatov za 
delegate in vključevanje mlajše generacije, ki pridobiva in 
razvija vse svoje izkušnje v socialističnem samoupravnem 
sistemu. Delegatom je treba omogočiti, da spoznavajo vse 
specifičnosti procesa delegatskega skupščinskega odločanja 
(procedura, uporaba posameznih ustavnopravnih institutov, 
uveljavljanje posameznih delegatskih pravic, pomen, pobude 
in možnost njene uporabe itd.) in jih usposobiti, da uspešno 
in meritorno spoznajo vsebino predloženih aktov in ukrepov, 
analitičnih in drugih gradiv oziroma posameznih faz od- 
ločanja. 

Potrebno je, da se s samoupravnimi splošnimi akti 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kakor tudi s poslov- 
niki in drugimi akti skupščin in drugih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti bolj popolno normativno doioč ijo pravice in 
dolžnosti oziroma vloga delegatov v odnosu na delegatsko 
bazo, kakor tudi da se na tej podlagi izpostavi in razvije 
njihova neposredna odgovornost. Prav tako je treba prouč iti 
možnost posebnega zakonskega urejanja ne samo načinov 
izvolitve in odpoklica delegatov, ampak tudi njihovih drugih 
pravic in dolžnosti v okviru integralnega delegatskega si- 
stema. 

Po nekaterih mnenjih teh vprašanj ne bi bilo potrebno 
urejati z zakonom. 

Treba je prouč iti, katere so možnosti in sredstva, da delegat 
pri odločanju v skupščini, razen posebnih interesov, vedno 
upošteva tudi skupne in splošne družbene interese in da na 
tem temelji njegova celotna družbena in politična odgovor- 
nost. K rešitvi tega vprašanja bi morale še posebej prispevati 
družbenopolitične organizacije kot dejavnik, ki je odgovoren 
za usmerjanje družbenega razvoja in za zagotavljanje skupnih 
in splošnih družbenih interesov, pa tudi sama delegatska 
baza. 
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Kadar je govora o delegatih v zboru združenega dela, je 
treba zagotoviti dosledno uporabo ustavnega načela, da se o 
razpolaganju z delom družbenega dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe ne more sprejeti nobena odloč itev 
v skupšč ini družbenopolitične skupnosti, brez soglasja tega 
zbora in delegatov v njem. Delegati teh zborov morajo posve- 
čati večjo pozornost ne samo formalnemu sprejemanju omen- 
jenih odloč itev, ampak predvsem njihovi vsebini, s stališča 
zagotavljanja pravic delavcev v združenem delu da razpola- 
gajo z dohodkom. 

K temu bi morala posebej prispevati dosledna realizacija 
zakona o združenem delu, da delavci enkrat letno in hkrati 
ugotovijo in odločajo o skupnih izdvajanjih za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb. Enak princip bi moral 
biti zagotovljen tudi pri obravnavi in sprejemanju splošnih 
bilanc sredstev v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

Samoupravne organizacije in skupnosti in družbenopoli- 
tične organizacije oziroma njihove delegacije bi morale bolj 
pogosto uporabljati pravico in dolžnost, da ocenjujejo celo- 
kupno aktivnost in opredelitve delegatov pri odločanju in 
celovitost njihovega dela v skupšč ini, da ga odobrijo ali ne 
odobrijo in da svojo morebitno nesoglasje z njegovim delom 
izrazijo na ustrezen način (javna kritika, sprožanje odpoklica 
in podobno), kadar pa je to potrebno da mu dajo ustrezno 
podporo. 

VI. ORGANIZACIJA IN FUNKCIONIRANJE 
SKUPŠČIN NA DELEGATSKIH TEMELJIH13 

1. Ocena stanja 
Dosedanje izkušnje pri uresničevanju ustavnega koncepta 

skupščin kot organov družbenega samoupravljanja in najviš- 
jih organov oblasti, funkcij posameznih zborov in njihove 
organizacije in načina dela, kažejo na naslednje: 

a) Skupščine prihajajo do izraza predvsem kot organi obla- 
sti, njihova samoupravna komponenta kot organov družbe- 
nega samoupravljanja pa je manj razvita, ker se težko ure- 
sničuje ustavna predpostavka o povezanosti skupšč in z dele- 
gatsko bazo in o njihovem funkcioniranju na teh osnovah. Ker 
delegatska baza nima večjega vpliva na delo in odločanje 
skupščin, se v metodah in nač inu dela skupščin zadržujejo 
značilnosti predstavniškega sistema odločanja. 

Delegatska baza samoupravno organiziranega združenega 
dela v skupščinah ne vpliva odločilno na razpolaganje z 
dohodkom in s sredstvi družbene reprodukcije niti na procese 
združevanja dela in sredstev, kar je bistveno za uresničevanje 
skupnih interesov združenega dela in s tem dolgoročnih inte- 
resov delavskega razreda v celoti. 

Počasi se uresničuje ideja, da deluje skupščina kot delovno 
telo celotne družbene skupnosti oziroma, da mora biti s svojo 
celotno organizacijo in oblikami dela in odločanja odprta za 
širši vpliv in delovanje samoupravno organiziranih delovnih 
ljudi in njihovih delegatov in da mora biti mesto dogovarjanja 
in usklajevanja interesov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. Skupščine še niso postale mesto celotnega družbenega 
in samoupravnega izražanja interesov in njihovega usklaje- 
vanja, kjer bi morali vsi dejavniki socialističnega samoupravl- 
janja prevzemati in nositi družbeno odgovornost za svoje 
delovanje, za odločitve, ki jih sprejemajo in za akcije, ki jih 
prevzemajo. 

Odločanje v skupščinah dobiva samoupravni značaj, koli- 
kor so njihove odloč itve avtentični izraz samoupravne volje 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, kjer delovni ljudje z usklajevanjem svojih 
interesov te interese sami oblikujejo in izražajo na delegatski 
način. Izhajajoč iz prakse lahko ugotovimo, da so v preteklem 
obdobju dela delegatskih skupščin uresničeni skromni 
delovni rezultati, kadar govorimo o pobudah in neposrednem 
vplivu delovnih ljudi in občanov in o njihovi delegaciji v 
delegatskem skupščinskem sistemu. 

Podatki kažejo, da delegatska struktura v celoti ni dovolj 
usposobljena, da daje oziroma sprejema, razvija in kritično 
ocenjuje pobude in da jih zavrača, kadar niso v skladu z 
interesi samoupravnih organizacij in skupnosti. Iz prakse je 
mogoče sklepati o nezadostni vključenosti avtentičnih 
samoupravnih interesov delegatske baze v proces delegat- 
skega odločanja. Pojavlja se tendenca, da se tokovi odločanja 
od pobude do sprejema odloč itve v delegatskem skupščin- 

skem sistemu gibljejo v obratni smeri — od izvršilno-upravnih 
organov k samoupravno organiziranim delovnim ljudem in 
občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. Pri tem, o katerih vprašanjih bodo odločale skupščine, je 
odloč ilen vpliv izvršilno-upravnih 'organov. Ker izhaja 
odločanje v delegatskem sistemu predvsem iz pobud 
izvršilno-upravnih organov, se skupščine ne morejo v 
zadostni meri potrditi kot delegatski organi oblasti in 
samoupravljanja. To je tudi osnovni vzrok za težnjo, da se 
mesto usklajevanja pluralizma samoupravnih interesov 
pomika od delegatskih struktur k izvršilnim in upravnim orga- 
nom, znotraj delegatske baze pa od delegatske baze in dele- 
gacij k skupščinskim delovnim telesom. 

Zaradi tega prihaja vse bolj do izraza vloga izvršilnih in 
upravnih organov v procesu skupščinskega odločanja, pa 
tudi v celotnih družbenih odnosih. Pri predlaganju ukrepov je 
vse bolj prisotna tendenca povezovanja in naslanjanja izvršil- 
nih organov na izvršilne organe družbenopolitičnih organiza- 
cij. Takemu položaju in vlogi izvršilnih organov v skupšč in- 
skem sistemu ustreza tudi personalno-delovna povezanost in 
integracija izvršilnih in upravnih organov. 

V praksi ni večjih problemov pri delu zborov krajevnih 
skupnosti, glede zborov občin pa se opaža, da obstajajo 
razlike med republikami in pokrajinama v zakonih o volitvah 
in odpoklicu delegatov za te zbore; to lahko vpliva tudi na 
značaj zborov. Ta zbor ponekod voli zbor krajevnih skupnosti, 
ponekod pa vsi trije zbori občinske skupščine. Zato je način 
določanja skupnih stališč za delo delegatov v zboru občin 
pogojen z načinom njihove izvolitve, tj., ali so izvoljeni v 
zborih krajevnih skupnosti občinskih skupščin ali v vseh treh 
zborih teh skupščin. 

b) Družbenopolitični zbor sodeluje pri odločanju v sku- 
pšč ini »o vprašanjih uresničevanja, razvoja in varstva z ustavo 
določenega socialističnega samoupravnega sistema« (drugi 
odstavek 145. člena ustave SFRJ). Temeljna funkcija tega 
zbora je, da zagotavlja enotnost sistema in uresničuje njegov 
razvoj in varstvo. Z republiškimi in pokrajinskimi ustavami in 
statuti obč in so funkcije in delovno področje družbenopoliti- 
čnih zborov urejene različno. Te razlike so zelo ponpembne in 
se izražajo v omejenem delovnem področ ju tega zbora (samo- 
stojno odločanje in enakopravno odločanje z drugimi zbori) 
pa vse do teženj, da se ta zbor konstituira kot splošno pri- 
stojni zbor. Vzporedno s tem se v nekaterih ustavah in poslov- 
nikih o delu ti zbori pojavljajo v posebni vlogi in funkciji kot 
zainteresirani zbori tudi glede vprašanj, za katera so pristojni 
drugi zbori. 

Ustavno določene funkcije in značaj družbenopolitičnih 
zborov niso ustrezno normativno opredeljene pri določanju 
delovnega področja tega zbora, zlasti z vidika usklajevanja 
skupnih in splošnih družbenih interesov, da skupaj z drugimi 
zbori v demokratični razpravi prispeva k določanju skupne 
politike. To predpostavlja, da delegati v tem zboru, v okviru 
Socialistične zveze, v predhodnem postopku zagotovijo 
nujno enotnost v oceni določenih družbenih problemov. 
Posebej je problematično, kako delegatska baza tega zbora 
oziroma politično organizirani delovni ljudje in občani vpli- 
vajo na delo in odločanje v družbenopolitičnem zboru prek 
delegacij, katere funkcijo uresničujejo organi družbenopoliti- 
čnih organizacij na različnih ravneh. Praksa kaže, da tako 
organiziran delovni človek in občan, pa tudi organi družbeno- 
političnih organizacij v funkciji delegacije, ne vplivajo dovolj 
na delo in odločanje tega zbora. Delegati tega zbora nimajo 
ustrezne opore v svoji delegatski bazi, zlasti ne pri obliko- 
vanju smernic in stališč za svoje delo. 

c) Pri izražanju interesov združenega dela v skupščinskem 
sistemu ima poseben pomen zbor združenega dela in ure- 
sničevanje vpliva delavcev na vsebino dela in proces 
odločanja v tem zboru. Vendar se v več jem številu zborov 
združenega dela premalo občuti vpliv delovnih ljudi iz temelj- 
nih organizacij združenega dela pri odločanju, predvsem 
kadar gre za vprašanja družbenoekonomskega razvoja. Ta 
pomanjkljivost se izraža zlasti v skupščinah širših družbeno- 
političnih skupnosti, kjer zaradi nedovolj razvitih delegatskih 
odnosov končne odločitve pogosto ne predstavljajo sinteze 
vseh komponent, ki so potrebne, da se oblikuje skupni interes 
združenega dela; izjemo predstavljajo najpomembnejša 
vprašanja (družbeni plan in podobno). Usklajevanje interesov 
glede določenega vprašanja se pogosto spreminja v merjenje 
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sil, kar ima negativne posledice predvsem na položaj združe- 
nega dela. Ti problemi se še bolj zaostrujejo, kadar se v zboru 
združenega dela sprejemajo odloč itve po skrajšanem ali 
hitrem postopku. Število tako sprejetih odloč itev je znatno 
manjše kot v prejšnjih, predstavniških skupščinah, vendar se 
praviloma nanašajo na vprašanja dohodka in njegove delitve. 
Vse to kaže, da še ni uresničena neodtujljiva pravica delovnih 
jjudi v temeljnih organizacijah združenega dela, da prek svo- 
jih delegacij in delegatov v zboru združenega dela odločajo 
tudi o tem delu dohodka; da temeljne organizacije združe- 
nega dela poleg svojih rednih funkcij ne uresničujejo dovolj 
tistih ustavnih funkcij, pravic in dolžnosti, ki jim zagotavljajo, 
da prek svojih delegacij in delegatov v skupščinah organizi- 
rano sodelujejo pri uresničevanju oblasti in upravljanju dru- 
gih družbenih zadev. 

č ) Obstoječa organizacija skupščinskega dela še vedno ni 
dovolj prilagojena uresničevanju delegatske funkcije skup- 
šč in in njenih zborov, delu delovnih teles, pripravljanju pro- 
gramov dela in organizaciji uresničevanja posameznih funk- 
cij. Zlasti se opaža, da so delovna telesa organizirana po 
resorskem principu, ne pa tako, da bi ustrezala naravi in 
značaju delegatskih skupšč in; na vsebino in uresničevanje 
programov dela vplivajo predvsem izvršilno-upravni organi; 
skupščine se niso dovolj organizirale, da bi uresničevale 
funkcijo politične kontrole in družbenega nadzorstva; družbe- 
nopolitične organizacije se niso dovolj vključ ile v skupšč in- 
sko delo in odločanje, ustrezno njihovi ustavni vlogi ipd. To 
pomeni, da v praksi ni dovolj razvita notranja organizacija ter 
metode dela in sodelovanje skupšč in z namenom, da se 
izboljšajo pogoji za uresničevanje pravic in dolžnosti delega- 
cij in delegatov in da bi se kar najbolj objektivno usklajevala 
stališča in interesi tako v delegacijah kot tudi med njimi, pa 
tudi pri delu delegatov v skupšč inah. Zaradi tega skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti še vedno niso postale mesto in 
aktivni nosilci demokratičnega usklajevanja stališč in intere- 
sov samoupravne baze v skladu s svojim značajem organov 
družbenega samoupravljanja in najvišjih organov oblasti. 

2. Predlogi ukrepov 
Na podlagi opaženega stanja in odnosov v funkcioniranju 

skupšč in na delegatskih temeljih je treba poleg drugega sto- 
riti naslednje: 

a) Zagotoviti nujne družbene pogoje iz predpostavke, da bo 
združeno delo v okviru družbenopolitičnih skupnosti, pa tudi 
v okviru skupšč in, prevzelo in opravljajo tiste družbene funk- 
cije, ki mu jih daje ustava. Hhrati so potrebni odločnejši 
ukrepi, da se uresnič i organizirano povezovanje delegacij in 
delegatov zaradi določanja stališč in smernic za njihovo delo 
in s tem za funkcioniranje skupščin na delegatskih temeljih. 
Vertikalna povezanost delegacij in delegatov v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti, zlasti kadar gre za združeno 
delo, mora bazirati na njihovem povezovanju, izhajajoč iz 
interesov pri delu in iz drugih skupnih interesov združenega 
dela. To pomeni, da morajo delegatske oblike povezovanja 
spremljati samoupravno organiziranje in povezovanje združe- 
nega dela in presegati okvire teritorialne delitve in zaprtosti. 

b) Potrebno je zagotoviti odloč ilno vlogo zborov združe- 
nega dela v delu in odločanju skupščin oziroma zagotoviti, da 
o razpolaganju z družbenim dohodkom, o planiranju družbe- 
nega in ekonomskega razvoja in ukrepih ekonomske in 
socialne politike, o pogojih gospodarjenja in o združevanju 
dela in sredstev sprejemajo vsebinske odloč itve prav ti zbori. 

Pri izražanju različnih samoupravnih interesov organizacij 
združenega dela se morajo zbori združenega dela mnogo bolj 
afirmirati kot dejavnik in mesto njihovega povezovanja in 
usklajevanja. Na takšnih temeljih si morajo zbori združenega 
dela prizadevati, da se vse večje število vprašanj ureja s 
samoupravnim sporazumevanjem, ne pa z golim večinskim 
odločanjem in preglasovanjem v skupščinah. S tem se bo v 
celoti krepila integrativna funkcija in samoupravni značaj 
skupšč in družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede družbenopolitičnih zborov in uresničevanja njiho- 
vega ustavnega koncepta je nujno, da vse republike in pokra- 
jine s skupnimi napori izgradijo na enotnih ustavnih temeljih 
zasnovan koncept vloge teh zborov. Treba je prouč iti mesto in 
vlogo družbenopolitičnih zborov ter njihovo delovno 
področje in nač in dela, zlasti zato, ker obstajajo v pristojno- 
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stih teh zborov take razlike, ki z vidika enotnih temeljev 
nimajo opravič ila. Družbenopolitični zbori in njihove funkcije 
se morajo razvijati tako, da so ti zbori, skupaj z drugimi, 
odgovorni za razvoj, stabilnost in varstvo sistema socialisti- 
čnega samoupravljanja, da prispevajo k uresničevanju sinteze 
posebnih in določanju skupnih in splošnih družbenih intere- 
sov, s č imer prevzemajo v okviru svojega delovnega področja 
odgovornost za določanje politike in odločitev v skupščinah. 
Zbore krajevnih skupnosti je treba razvijati tako, da bodo kar 
najbolj neposredno sodelovali pri odločanju o vseh vprašan- 
jih, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v 
krajevnih skupnostih in da bodo dejanski izraz teh interesov 
in potreb. 

V strukturi in delu republiških in pokrajinskih skupščin si je 
treba prizadevati za močnejšo vlogo zborov obč in v obravna- 
vanju in odločanju o vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj 
obč ine kot samoupravne in temeljne družbenopolitične skup- 
nosti, v kateri delovni ljudje in občani na samoupravnih teme- 
ljih zadovoljujejo skupne potrebe na različnih področjih druž- 
benega življenja. Delo zborov obč in je treba še bolj kot doslej 
uskladiti z delom občinskih skupšč in, ki se v praksi premalo in 
nepravočasno izjavljajo o vprašanjih, ki se obravnavajo, in o 
katerih soodločajo v zboru obč in republiške oziroma pokra- 
jinske skupščine. To predvsem tedaj, kadar se zbori občin in 
obč inske skupšč ine nahajajo pred enakimi nalogami in pro- 
blemi, ki terjajo skupne rešitve. 

Zbore krajevnih skupnosti in zbore obč in je treba razvijati 
tako, da bodo izražali neposredne interese delovnih ljudi in 
občanov v teh skupnostih, ker se le na ta način lahko vzpo- 
stavi njihova odgovornost glede življenjskih interesov, pravic 
in svoboščin delovnih ljudi in občanov v družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Vzporedno z iskanjem rešitev za nadaljnjo preobrazbo 
samoupravnih interesnih skupnosti na ustavnih temeljih je 
treba prouč iti tudi uresničevanje vloge skupščin teh skupno- 
sti v funkciji zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
glede vprašanj, o katerih skupščina samoupravne interesne 
skupnosti enakopravno odloča z zbori skupščine družbeno- 
politične skupnosti (določanje in spremljanje izvajanja dolo- 
čene politike na določenem področ ju, sprejemanje plana raz- 
voja, določanje standardov zadovoljevanja skupnih potreb, 
splošna bilanca potreb in sredstev kot sestavni element dogo- 
vora o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti itd.). 
Glede teh vprašanj se morajo skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti enakopravno s pristojnimi zbori skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti vključevati v vse faze priprav in 
sprejemanja odloč itev in aktov. Za to morajo skrbeti tako 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti kot skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti. S poslovniki skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti in statuti interesnih skupnosti 
je treba precizirati vsa vprašanja, ki jih skupščine interesnih 
skupnosti in zbori občinskih skupščin oziroma skupščine 
republik in skupščine avtonomnih pokrajin skupaj obravna- 
vajo in o njih enakopravno odločajo. V praksi je treba omogo- 
čiti tudi oblikovanje skupnih delovnih teles zborov družbeno- 
političnih skupnosti in skupščine samoupravne interesne 
skupnosti; ta skupna delovna telesa naj bi obravnavala in 
pripravljala konkretne predloge iz enakopravnega delovnega 
področja. Primere različnih stališč in odloč itev skupščine 
samoupravne interesne skupnosti in zborov skupščine druž- 
benopolitične skupnosti je treba reševati po postopku, ki se v 
skupšč inah tudi sicer uporablja za usklajevanje različnih sta- 
lišč  oziroma odloč itev drugih skupšč inskih zborov. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj bi bilo treba ponovno 
prouč iti delovno področje, način dela in odločanje zborov, 
prouč iti poslovniške rešitve, in sicer z vidika vprašanj, o 
katerih odločajo zbori samostojno, enakopravno in na skupni 
seji, zlasti še tedaj, kadar skupščine interesnih skupnosti 
sodelujejo kot enakopraven zbor z enim ali več  zbori. Kritično 
bi bilo treba prouč iti prakso, po kateri se odločitve sprejemajo 
na skupni seji vseh treh zborov, s č imer se popolnoma izgub- 
ljata posebna vloga in identiteta posameznega zbora. 

c) Skupščine se morajo organizirati za opravljanje vseh 
svojih ustavnih funkcij, in to ne samo za oblikovanje politike 
in sprejemanje aktov, ampak tudi za spremljanje izvajanja 
politike in aktov in določanje obveznosti v zvezi s tem sprem- 
ljanjem, za uresničevanje politične kontrole nad delom izvršil- 
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nih in upravnih organov, za izvajanje družbenega nadzorstva 
in drugo. 

Potrebno je izvesti kompletne kadrovske, organizacijske in 
druge ukrepe, da bi se skupščine usposobile za opravljanje 
funkcij, ki jim jih daje ustava, predvsem, da določajo politiko 
izvajanja aktov in da spremljajo izvrševanje politike in aktov in 
dosledneje uresničujejo funkcijo politične kontrole nad 
delom političnih in upravnih organov. Skupščine morajo 
izvšilne in upravne organe usmerjati izključno k izvrševanju 
njihovih ustavnih funkcij oziroma jim morajo onemogočiti, da 
prekoračijo svoja ustavna pooblastila in z administrativnimi 
ukrepi posegajo v ustavne pravice in funkcije združenega 
dela. ... 

č) Skupščine je treba organizirati tako, da bodo njihova 
delovna telesa kot nosilci predlogov in obravnave določenih 
vprašanj stalno aktivna, usmerjena k temeljnim nalogam 
skupščine oziroma zborov. Da bi izboljšali delo in aktivnost 
skupščine je potrebno, da bodo delovna telesa bolj kot doslej 
predlagatelji aktov, ki jih sprejemajo skupščine. Delo v skup- 
šč ini je treba organizirati tako, da bodo delegati vključeni ze v 
začetne faze oblikovanja stališč in določanja politike, ki bo 
vgrajena v posamezne akte. Tak način bo delegatom omo- 
goč il, da bodo bolj aktivno izrazili stališča delegatske baze. 
Delovna telesa se morajo bolj odpirati vplivu znanosti in 
subjektivnih družbenih sil sploh, bolj sodelovati z ustreznimi 
oblikami imenovanja družbenopolitičnih organizacij glede na 
to, da so delovna telesa mesto usklajevanja, kjer naj se izra- 
zijo vsi relevantni predlogi, pobude in interesi. 

d) Programom dela skupšč in je treba dati prvorazredni 
politični pomen kot posebnim družbenim in političnim dogo- 
vorom, s katerimi se določajo okviri in smeri temeljne aktivno- 
sti skupščine v določenem obdobju. Razprava o delovnih 
programih, od samoupravne baze do skupščine določene 
družbenopolitične skupnosti, mora omogoč iti spoznavanje 
vseh pomembnih vprašanj, o katerih kaže pravočasno sprejeti 
odloč itve oziroma ustrezne akte in obravnavati druga 
vprašanja iz pristojnosti skupšč ine. Zato je treba v delu sku- 
pšč in bolj radikalno spremeniti sedajo prakso priprave pro- 
gramov in ustvariti pogoje, da bodo nosilci pobud in predlo- 
gov razen izvršilnih organov vse bolj tudi delegati, 
samoupravne organizacije, družbenopolitične organizacije in 
njihove delegacije, skupščine obč in in drugih družbenopoliti- 
čnih skupnosti in drugi dejavniki iz delegatske baze sku- 
pščine določene družbenopolitične skupnosti. 

Programi dela skupšč in družbenopolitičnih skupnosti ozi- 
roma njihovih zborov bi morali vsebovati posebej prioritetne 
oziroma temeljne naloge in zadeve v določenem obdobju, 
akte, o katerih naj bi tekla javna razprava v delegacijah in širši 
delegatski bazi, način sodelovanja pri pripravi programov 
republiških, pokrajinskih oziroma občinskih skupščin ter 
družbenopolitičnih organizacij in drugih organov in organiza- 
cij itd. 

Delo skupščine z delegatsko bazo zahteva, da se tudi javna 
razprava o posameznih predlogih najpomembnejših aktov 
prav tako organizira znotraj obstoječega delegatskega meha- 
nizma s terr>~ da se uporabljajo tudi druge oblike neposred- 
nega izjavljanja. Tako bi delovnim ljudem in občanom, 
znanstvenim institucijam in organizacijam in drugim omogo- 
č ili, da tudi neposredno iznašajo svoja stališča in mnenja. 

V okviru programiranja dela skupščine je potrebno afirmi- 
rati tudi ustavno funkcijo skupšč ine, po kateri le-ta določa 
politiko izvajanja zakonov, predpisov in drugih splošnih 
aktov, in to tako. da s programi dela ali smernicami in sklepi 
na podlagi programov dela določ i, kateri organi in na katerih 
področ jih so dolžni sprejeti določene akte in podvzeti druge 
ukrepe, vključujoč tudi roke za njihov sprejem. Nujno je tudi 
stalno spremljanje in nadzor nad izvajanjem nalog, ki so 
določene s programi in plani dela. 

e) Proces delegatskega skupščinskega odločanja predpo- 
stavlja zagotavljanje določenega časa, ki je nujno potreben za 
obravnavanje in za izjavljanje delegatske baze o vprašanjih, o 
katerih odločajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
za usklajevanje stališč delegacij in delegatov. Nujna usklaje- 
nost dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti med seboj 
in usklajenost z delegatsko in samoupravno bazo v celoti 
predpostavlja ustrezno zagotavljanje časa, potrebnega tudi za 
obravnavanje osnutkov in predlogov aktov v delovnih telesih 
skupšč ine, izvršilnih organih, družbenih svetih, družbenopoli- 
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tičnih organizacijah in drugih subjektih. Posebej pomembno 
je sinhronizirano obravnavanje določenih vprašanj in nalog v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti od občine do fede- 
racije, kadar ta vprašanja in naloge terjajo vzporedno in 
skupno zakonodajno ali drugo dejavnost skupšč in. 

Čas, ki je potreben za sprejemanje odločitev iz pristojnosti 
skupšč in širših družbenopolitičnih skupnosti, upoštevajoč  
zapleten proces usklajevanja stališč delegacij in oblikovanja 
skupnih stališč za delo delegatov pri sprejemanju odloč itev, 
mora biti znatno daljši od časa, ki je potreben za razpravo o 
vprašanjih iz pristojnosti občinskih skupščin. 

VII. IZVRŠILNA FUNKCIJA V DELEGATSKEM 
SKUPŠČINSKEM SISTEMU 

1. Ocena stanja 
Položaj jn vlogo izvršilnih organov je treba ocenjevati 

predvsem s stališča temeljne ustavne opredelitve, da so sku- 
pšč ine organi družbenega samoupravljanja in najvišji organi 
oblasti v okviru pravic in dolžnosti ustreznih družbenopoliti- 
čnih skupnosti, izvršni sveti (ali drugi ustrezni kolegijski 
izvršilni organi) pa njihovi izvršilni organi, ki jih volijo in 
razrešujejo skupščine in ki so skupšč inam odgovorni za svoje 
delo. 

V vsaki družbenopolitični skupnosti od občine do federa- 
cije imajo izvršilni organi določene specifičnosti glede na 
njihovo vlogo, sestavo, organizacijo itd. 

Pri ocenjevanju uresničevanja izvršilne funkcije v skupšč in- 
skem sistemu je prav tako treba upoštevati, da so izvršilni 
organi odgovorni za stanje v družbenopolitični skupnosti, za 
izvajanje določene politike in predpisov in drugih splošnih 
aktov skupščine ter za usmerjanje in usklajevanje dela uprav- 
nih organov. Razumljivo je, da takšen položaj izvršilnih orga- 
nov predpostavlja ustrezno ustavno in zakonsko samostoj- 
nost, ki se izraža neposredno v obsegu njihovih pooblastil in 
nač inov uresničevanjča njihove funkcije. 

Ker delegatska struktura ni postala temeljni nosilec pobud 
in predlogov, so to funkcijo skoraj v celoti prevzeli izvršilni 
organi, zaradi česar zanemarjajo svojo temeljno funkcijo - 
izvajanje politike in odloč itev skupščine. Izvršilni organi bi s 
svojimi metodami in vsebino dela morali v več ji meri prispe- 
vati k afirmaciji delegatskega načina odločanja na temeljih 
samoupravnih družbeno-lastninskih odnosov. 

Praksa kaže, da se v pogojih, ko delegatska struktura slabše 
deluje v skupščinskem sistemu in izvrševanju ustreznih funk- 
cij, ki po ustavi pripadajo skupščini, odpira prostor za nepo- 
srednejše delovanje in odloč ilnejši vpliv izvršilnih in upravnih 
organov. 

Izkušnje kažejo, da imajo za sedaj v funkcioniranju sku- 
pšč inskega sistema odločino vlogo izvršilni organi. Na to 
dejstvo neposredno kažejo analize njihove udeležbe v pobu- 
dah in predlogih za sprejemanje odloč itev v skupščini, kakor 
tudi celoten sistem drugih ukrepov in aktivnosti, ki jih ti 
organi prevzemajo v koncipiranju in uresničevanju ekonom- 
ske politike in kreiranju družbenoekonomskega razvoja, kar 
prav gotovo ni brez vpli vatudi na sfero družbenopolitičnih 
odnosov. 

Ker delegatska struktura za sedaj še ne uresničuje svoje 
funkcije v delegatskem in skupščinskem sistemu v zadostni 
meri, odpira to precej širok prostor za močnejši in neposred- 
nejši vpliv izvršilnih in upravnih organov v sferi družbenopoli- 
tičnega sistema. Temu je treba dodati še to, da so prav 
izvršilni in upravni organi tisti, ki produčirajo in distribuirajo 
vse pomembnejše informacije in podatke, na podlagi katerih 
se sprejemajo ocene in analize oziroma na katerih temeljijo 
ustrezne opredelitve v procesu političnega odločanja. 

Temu je treba dodati tudi to, da na celoten položaj in vlogo 
izvršilnih organov v družbenopolitičnem sistemu v mno- 
gočem vpliva tudi okolišč ina, da združeno delo in druge 
oblike samoupravnega in interesnega organiziranja še vedno 
niso prevzeli funkcije, ki jo imajo v tem sistemu po ustavi. 

Da bi lahko vsestransko spoznali položaj in vlogo izvršilnih 
organov v družbenopolitičnem sistemu, je treba upoštevati 
dve okolišč ini, ki pogojujeta in dimenzionirata ta položaj: 
družbeno potrebo po učinkovitih in akcijsko sposobnih 
izvršilnih organih na eni strani in da se v pogojih ne dovolj 
razvitega delegatskega skupščinskega sistema objektivno 
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krepi moč in vpliv teh organov v celotnih odnosih družbeno- 
političnega sistema, mimo ustavnih opredelitev, na drugi 
strani. Kadar delegatski sistem in odnosi v tem sistemu niso v 
položaju, da bi v polni meri izražali samoupravne interese 
združenega dela in drugih samoupravnih skupnosti, in kadar 
združeno delo ne uresničuje svoje ustavne funkcije niti v pro- 
cesu samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja niti v 
samoupravnem združevanju dela in sredstev, glede na pogoje 
gospodarjenja, so objektivno dani pogoji za dominacijo 
izvršilno-upravnih organov v procesu političnega in 
samoupravnega odločanja. To se odraža predvsem v njihovi 
vlogi pri oblikovanju odloč itev in predlaganju politike in 
aktov, pa tudi v pretirano razviti normativni funkciji teh orga- 
nov, v sprejemanju administrativnih ukrepov in aktov. Kot je 
znano imajo ti organi zelo pomembno vlogo v procesu druž- 
benega planiranja, sodelujejo v procesu družbenega dogo- 
varjanja in sprejemajo ukrepe v sferi ekonomske politike in s 
tem vse bolj vplivajo na pogoje gospodarjenja in na rezultate 
poslovanja združenega dela. 

V razmerah, v katerih združevanje dela in sredstev teče 
počasi in se pojavljajo zastoji v samoupravnem sporazume- 
vanju in dogovarjanju oziroma v izvajanju teh oblik 
samoupravnega odločanja, izvršilni organi s svojimi ukrepi 
bistveno vplivajo na vzpostavljanje določenih družbenih 
odnosov in pogojev, ki jih vsiljujejo združenemu delu, s čimer 
znatno spreminjajo položaj posameznih vej in gospodarskih 
panog, usmerjajo dohodek, izsiljujejo obvezno združevanje 
sredstev za razširjeno reprodukcijo, imajo neposreden vpliv in 
vlogo pri formiranju cen itd. 
Ti organi uporabljajo omenjene ukrepe tudi tedaj, kadar tega" 
po ustavi in zakonu o združenem delu ne bi smeli početi 
oziroma ni nujno, da to počno, ali vsaj ne v takšni meri kot to 
delajo, s čimer zožujejo prostor za usklajevanje interesov in 
odnosov na samoupravnih temeljih. Opravič ila za vse to ni 
mogoče iskati samo v nerazvitosti samoupravnih odnosov, 
ker se v pogojih, ki se na takšen način vzpostavljajo, 
samoupravljanje ne more uspešno niti razvijati niti se potrje- 
vati. 

Praksa kaže, da se vse bolj zmanjšujejo pobude delegacij za 
reševanje določenih vprašanj, kar omogoča vse bolj poudar- 
jeno vlogo izvršilno-upravnih organov pa tudi drugih strokov- 
nih teles in služb v tej zelo pomembni fazi sprejemanja odloč i- 
tev o delegatskih skupščinah. 

Predlogi odločitev se pripravljajo in določajo v ozkih krogih 
izvršilno-upravnih struktur, najpogosteje skupaj s predstav- 
niki družbenopolitičnih organizacij in poslovodnih organov. 
Praksa prav tako kaže, da se tudi v procesu usklajevanja 
interesov povečuje udeležba izvršilno-upravnih organov, k 

zmanjšuje pa udeležba delegacij in delegatov. 
Ker so, vsaj za sedaj, izvršilni organi skoraj izključni predla- 

gatelji odloč itev, ki jih sprejemajo družbenopolitične skupno- 
sti,.se družbeni interesi predstavljajo tako, kakor jih vidijo ti 
organi, manj pa kot interesi, ki bi bili rezultat sporazumevanja 
in dogovarjanja delegacij in delegatov. Zaradi tega se pogo- 
sto postavlja vprašanje, ali so in koliko so ti interesi izraz 
avtentičnih hotenj in opredelitev delovnih ljudi in občanov. 

To se izraža tudi v tem, da izvršilni organi brez predhodne 
razprave v delegacijah in delegatskih skupščinah prevzemajo 
vlogo dejavnika, ki skoraj samostojno ocenjuje, kaj so skupni 
interesi in kaj je treba dvigniti na raven družbene politike" 
zakon ali odloč itev, ki splošno zavezuje. Do tega prihaja tako 
zaradi prekinjanja delovnih vezi med delegacijami in delegati, 
kakor tudi zaradi nač ina dela izvršilnih organov, ki ga karakte- 
rizira zaprtost in pretežno naslanjanje na poslovodno stro- 
kovne strukture v organizacijah združenega dela, bankah, 
samoupravnih interesnih skupnostih ter na profesionalno- 
politične strukture namesto na skupščinske zbore, delegacije 
in na neposredno izjavljanje delovnih ljudi in občanov. 

Sestava izvršilnih organov na določen nač in opredeljuje 
njihovo vlogo v skupščinskem sistemu. Ta sestava predpo- 
stavlja in izraža personalno-delovno povezovanje In na 
določen nač in tudi spajanje izvršilne in upravne funkcije. To 
omogoča, da se v njihovih okvirih koncentrira ustrezna moč , 
funkcija in vpliv oziroma da se oži prostor za širšo in vsestran- 
sko politično odgovornost v tej pomembni sferi družbenih 
odnosov. To prav tako prispeva k temu, da se v procesu 
političnega odločanja skupščina izraža in potrjuje predvsem 
kot organ oblasti. 
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S stališča uspešnega in doslednega uresničevanja delegat- 
skega skupščinskega sistema imajo upravni organi 
pomembno funkcijo, saj le-ti izvajajo določeno politiko in 
izvršujejo zakone, predpise in druge splošne akte skupščin in 
izvršnih svetov. Razen tega upravni organi tudi izvajajo smer- 
nice skupščin. Oni so hkrati odgovorni za stanje na področjih, 
za katera so ustanovljeni, ker so dolžni spreminjati stanje na 
določenih področ jih in dajati pobude za reševanje vprašanj s 
teh področ ij itd. Treba je tudi poudariti, da so upravni organi v 
okviru svojih pooblastil samostojni in za svoje delo odgovorni 
skupščini in izvršnim svetom. Njihova dolžnost je, da s svojim 
delom zagotavljajo uč inkovito uresničevanje pravic in intere- 
sov delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Temeljni problemi, ki nastajajo na tem področju, bi bili 
naslednji: 

- upravni organi še vedno niso v zadostni meri prilagodili 
in uskladili svoje organizacije, načina dela in uresničevanja 
svoje funkcije naravi delegatskega skupščinskega sistema; 

- sistem vodenja v teh organih se preobraža počasi, tako v 
razmerju z doseženo stopnjo družbenega razvoja, kakor tudi v 
razmerju do potreb, ki pogojujejo določena protislovja na 
sedanji stopnji družbenea razvoja oziroma probleme in 
pojave, s katerimi se srečujemo kot socialistična 
samoupravna družba; 

- stopnja njihove samostojnosti in organiziranosti bi 
morala biti več ja in uč inkovitejša, ker se le na tej podlagi 
lahko realizira njihova vloga in funkcija v uresničevanju 
nalog, ki so jim določene z ustavo In zakonom; 

- v svojih temeljnih dejavnostih upravni organi še vedno 
niso dovolj osredotočeni na uresničevanje pravic in interesov 
delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti; 

- družbeni vpliv na delo in funkcioniranje upravnih orga- 
nov še vedno ni v sorazmerju z njihovim položajem In vlogo v 
družbenopolitičnem sistemu, pa tudi stopnja njihove uspo- 
sobljenosti še ni dosegla tiste ravni, ki je nujna glede na 
naloge, ki jim jih vsak dan postavljajo skupščine in izvršni 
svet; 

- uresničevanje odgovornosti upravnih organov za stanje 
na področ ju, za katerega so ustanovljeni, še vedno ni tako, 
kakršno bi moralo biti, upoštevajoč pri tem nekatere pojave in 
probleme, ki se pri tem pojavljajo. 

Nadaljnji razvoj političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja predpostavlja bolj uč inkovito In bolj kompe- 
tentno, samostojnejšo in odgovornejšo upravo kot jo imamo. 
Uprava je namreč še vedno precej statična in zaprta in pone- 
kod izolirana od aktualnih družbenih In ekonomskih gibanj. V 
njenem delu se srečujemo s pojavi neinventlvnostl oziroma s 
precej rutlnerstva, formalizma In hierarhičnih odnosov. 
Uprava se po vsebini precej počasi spreminja, pri čemer se 
vse spremembe v glavnem reducirajo na različne reorganiza- 
cije, brez globljih posegov v spremembo vsebine njenega 
družbenega bistva In njene družbene funkcije. Bistvene pred- 
postavke, da se hitreje spreminja stanje, s katerim očitno ne 
moremo biti zadovoljni, je hitrejše odpiranje uprave nasproti 
združenemu delu in skupščinam, oblikovanje kolegijskih 
organov In družbenih svetov za področja uprave. 
2. Predlogi ukrepov 

Glede na oceno obstoječega stanja in odnosov je potrebno: 
a) Prilagoditi vlogo Izvršilnih organov vsebini in potrebam 

delegatskega In skupščinskega sistema ter vložiti napore In 
podvzeti ustrezne ukrepe, da izvršni sveti in upravni organi 
svoje delo In uresničevanje nalog prilagodijo značaju In nalo- 
gam skupščin In celotnemu delegatskemu skupščinskemu 
sistemu. 

Za celotno funkcioniranje delegatskega skupščinskega 
sistema je zelo važna odprtost izvršilnih In upravnih organov 
do delegatske baze, zlasti z vidika pobud in medsebojnega 
sodelovanja teh organov z organizacijami združenega dela In 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, To 
pomeni, da je potrebno, da se vzpostavljajo In razvijajo kon- 
kretne oblike takšnega sodelovanja Iz skupnega dela, tako v 
pripravljanju In predlaganju aktov, kakor v Izvajanju politiko In 
sprejetih odloč itev. To mora hkrati omogočiti kvalitetnejšo, 
uč inkovitejše In odgovornejše delo Izvršilnih In upravnih or- 
ganov. 
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Da bi presegli sedanje stanje pretiranega vpliva izvršilnih 
organov v procesu odločanja, bi morale skupščine te organe 
aktivneje in neposredneje usmerjati k izvrševanju njihovih 
funkcij in obveznosti, ki jih imajo do delegatske baze. Ti 
organi morajo biti vse bolj dovzetni za pobude in predloge 
samoupravnih organizacij in skupnosti in za delo organizira- 
nih socialističnih sil. 

b) Metode dela izvršilnih in upravnih organov je treba prila- 
goditi potrebam in zahtevam delegatskega skupščinskega 
sistema. Upravni organi morajo bolj kot doslej ravnati v 
skladu s stališč i in pobudami delegatske baze in družbenopo- 
litičnih organizacij in morajo celo spodbujati take pobude. S 
svojim strokovnim delom bi morali prispevati k razvijanju in 
vzpodbujanju vloge delegatov, delovnih teles, skupšč in ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti, skupščin interesnih skupnosti 
itd. pri predlaganju aktov in pri zakonodajnih in drugih pobu- 
dah sploh. 

Izvršilni organi kot pooblaščeni predlagatelji aktov in 
upravni organi, ki te akte strokovno pripravljajo, morajo svoje 
obveznosti in metode dela uskladiti s potrebo po ustreznem 
vključevanju delegacij v pripravo aktov. Dolžni so, da skupaj s 
predlogi aktov pripravljajo tudi jedrnate obrazložitve oziroma 
posebne povzetke za delegacije in samoupravne organizacije 
in skupnosti, kar najbolj objektivno in vsestransko prikazati 
realne probleme, možnosti oziroma variante rešitev in posle- 
dice takih rešitev za interes organizacij združenega dela ozi- 
roma za družbenopolitične skupnosti. Predlogi aktov morajo 
vsebovati možne alternative za urejanje posameznih vprašanj, 
s čimer bi omogoč ili, da delegatska baza in delegati v sku- 
pšč ini celovito presodijo upravičenost posameznih predlaga- 
nih rešitev in argumente za takšne (ali drugačne rešitve. V 
bodoče bi bilo treba strokovnim službam vračati predloge 
aktov, ki jim niso priložena posebna gradiva za informiranje in 
ustrezno vključevanje delegatske baze. Delo teh organov naj 
torej omogoč i ustrezno izražanje interesov in stališč in nji- 
hovo usklajevanje v okviru delegatskega sistema ter dela in 
funkcioniranja skupščin in njihovih zborov. 

Delo izvršilnih in upravnih organov v postopku sprejemanja 
aktov mora biti kar najbolje planirano in koordinirano, v 
skladu z nalogami in obveznostmi, določenimi s programom 
dela skupščine oziroma zborov. S tem bi dosegli, da bi na 
najmanjšo možno mero reducirali naslednje, doslej precej 
pogoste pojave: včasih se po nepotrebnem predlaga hitri 
postopek, ki ne dopušča časa za obravnavanje določenega 
predloga akta v delegatski bazi, niti v skupšč ini; ne uresniču- 
jejo oziroma pogosto se odlagajo obveznosti, ki so jih prevzeli 
izvršilni upravni organi in ki izhajajo iz programa dela sku- 
pščine. Nujno je normativno podrobneje urediti vlogo in dolž- 
nosti izvršilnih in upravnih organov v primerih, ko so predla- 
gatelji aktov delovna telesa skupšč in. V takih primerih namreč  
pogosto izostane nujno sodelovanje upravnih organov z 
delovnimi telesi. -* 

Izvrševanje politike in aktov mora biti pod najširšo druž- 
beno in politično kontrolo. V ta namen je treba zagotoviti 
popolnejši vpogled v stanje na področju izvajanja politike in 
aktov oziroma v delo izvršilnih in upravnih organov, prav tako 
pa tudi določen demokratični vpliv na to delo, ne da bi pri tem 
posegali v samostojnost in odgovornost upravnih organov pri 
izvajanju njihovih obveznosti; upravnim in izvršilnim organom 
je potrebno nuditi tudi nujno podporo pri uresničevanju nji- 
hovih z ustavo določenih pravic in dolžnosti. 

Skupščine bi morale posvetiti posebno pozornost prepre- 
čevanju dejanske širitve pristojnosti in pooblastil izvršilnih 
organov tudi na področ ju, ki po ustavi ne sodijo v njihovo 
delovno področ je, morajo se upreti poseganju teh organov v 
določanje politike oziroma v stvari, ki so predmet pravic in 
pristojnosti skupščin, 

c) Upravne organe je treba usmerjati predvsem k izvajanju 

njihovih temeljnih funkcij, tj. k izvajanju politike in aktov 
skupščine in izvršilnega organa. Razen tega je treba krepiti 
njihovo neposredno odgovornost za stanje na področ ju, za 
katerega so oblikovani, kakor tudi za izvrševanje drugih funk- 
cij in nalog (opravljanje upravnih, strokovno-analitičnih, 
inspekcijskih in drugih nalog). Upravni organi bi morali pri 
svojem delu samostojneje uresničevati svojo funkcijo in 
naloge, ne pa da se »skrivajo« za izvršilnimi organi. Na tak 
način bi bili bolj neposredno odgovorni skupščinam in izvršil- 
nim organom ter bi uspešneje in odgovorneje uresničevali 
svojo vlogo v delegatskem skupščinskem sistemu. 

Da bi bili upravni organi lahko bolj neposredno odgovorni 
skupščinam, je potrebno spremeniti vse bolj razvito prakso, 
da nastopajo pred skupščinami s svojim celotnim delom, 
pobudami in predlogi samo prek izvršilnih organov oziroma 
potem, ko so izvršilni organi predhodno prouč ili in odobrili 
predloge aktov in podobno. Treba je prouč iti, v kakšni meri 
sedanje zakonske in druge normativne rešitve spodbujajo 
tako prakso in bolj kritično presoditi, kakšne posledice ima to 
lahko za položaj in vlogo upravnih organov. 

č ) Z vidika ustavnega koncepta je treba kritično prouč iti, 
kakšne posledice ima okolišč ina, da so funkcionarji upravnih 
organov po položaju člani izvršilnih organov, ter oceniti, 
koliko to vpliva na uresničevanje temeljnega ustavnega kon- 
cepta o delegatskem skupščinskem sistemu in o odnosih v 
njem. 

d) V skladu z ustavo in zakoni so v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih poleg individualno vodenih upravnih organov 
oblikovani tudi kolegijski upravni organi. Taka oblika vodenja 
upravnih organov naj omogoč i boljše vodenje, koordiniranje 
dela in povezovanje teh organov z organizacijami združenega 
dela in z drugimi subjekti delegatskega skupščinskega 
sistema. Zato bi bilo potrebno v bodoče spodbujati in razvijati 
takšne oblike vodenja upravnih organov. 

e) V skladu z intencijami in rešitvami ustreznih zakonskih 
predpisov so oblikovani družbeni sveti za posamezne upravne 
organe ali za posamezna upravna področ ja. Ta oblika družbe- 
nega vpliva do sedaj še ni dovolj izkoriščena, čeprav bi lahko 
prispevala k spreminjanju vloge in metod dela upravnih orga- 
nov in k nadaljnji demokratizaciji družbenih odnosov na posa- 
meznih področ jih družbenega življenja, za katerega se ti 
organi ustanovijo. 

f) Upravni organi morajo s svojim celotnim delom, poleg z 
ustavo in zakoni določenimi pristojnostmi in obveznostmi, ki 
jih imajo do skupščin iz izvršnih organov, vse bolj nastopati 
kot svojevrstna družbena služba združenega dela in drugih 
subjektov družbenopolitičnega sistema socialističnega 
samoupravljanja. To pomeni, da morajo biti upravni organi 
vse bolj v funkciji interesov, pravic in svoboščin delovnih ljudi 
in občanov in njihovih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Da bi se razvijali delegatski odnosi, se je treba bojevati proti 
tendencam stihijskega in stalnega širjenja in povečevanja 
administrativnega in upravnega aparata v organih in službah 
družbenopolitičnih skupnosti, v samoupravnih interesnih 
skupnostih, pa tudi v družbenopolitičnih organizacijah. To ne 
predstavlja le težkega bremena za družbeno skupnost, ampak 
hipertrofirani administrativni aparat že s samim obstojem 
negativno deluje na samoupravno naravo družbenih odnosov, 
v celoten sistem delegatskega odločanja pa vnaša elemente 
političnega posredništva; na ta način se interesi »politizirajo«, 
proces delegatskega odločanja pa dobiva karakteristike poli- 
tičnega ugibanja in pragmatičnih kompromisov. 

g) Glede uresničevanja izvršilne in upravne funkcije v fede- 
raciji je treba upoštevati analize o uresničevanju z ustavo 
SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji prek Skupšč ine 
SFRJ, Predsedstva SFRJ ter Zveznega izvršnega sveta ter 
zveznih upravnih organov. 
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SKLEPNA I 

Z uvajanjem delegatskega sistema so dani pogoji za več ji 
korak v samoupravnem razvoju in demokratizaciji političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

Dosedanji razvoj delegatskega sistema je spodbudil 
nadaljnji razvoj samoupravljanja in vnesel nove elemente v 
delovanje vseh samoupravnih in političnih subjektov, in spod- 
budil politično življenje družbe v celoti. V procesu delegat- 
skega odločanja sodeluje vse večje število delovnih ljudi in 
občanov; ustvarjajo se pogoji, da se položaj delovnih ljudi in 
občanov v tem procesu stalno krepi. Izboljšuje se delo orga- 
nov in teles v samoupravnih organizacijah in skupnostih in v 
skupščinah družčenopolitičnih skupnosti. Pripravljajo se 
spremembe v načinu dela družbenopolitičnih skupnosti. 
Pripravljajo se spremembe v nač inu dela izvršilnih in upravnih 
organov, storjenih pa je tudi precej praktičnih sprememb pri 
vzpostavljanju ustreznega načina informiranja delovnih ljudi 
in občanov, njihovih delegacij in delegatov. Aktivnost družbe- 
nopolitičnih organizacij in drugih subjektivnih dejavnikov 
družbe se začenja integrirati v vse elemente delegatskega 
sistema in se usmerjati k vprašanjem, o katerih odločajo 
delegatski organi in telesa. 

Odgovore na odprta vprašanja delegatskega skupšč in- 
skega sistema in na to, kako preseč i etatistične tendence, je 
treba iskati predvsem v nadaljnji dograditvi in razvoju 
samoupravnih produkcijskih odnosov. To mora biti temeljno 
izhodišče pri kritični presoji in oceni prakse in rezultatov, ki 
se uresničujejo v tem sistemu. 

Praksa kaže, da se v celoti družbenoekonomskih odnosov 
krepijo etatistične tendence, kar predvsem negativno vpliva 
na odločanje, položaj in vpliv združenega dela v procesu 
odločanja v delegatskem sistemu. Tudi znotraj združenega 
dela obstajajo določene deformacije glede na družbeno last- 
nino, in nač in razpolaganja z njo, obstajajo tudi skupinsko 
lastniške težnje. V pogojih močnega vpliva etatističnih in 
skupinsko lastninskih teženj v proizvodni bazi družbe, s kate- 
rimi se spodkopava družbena lastnina in samoupravljanje, se 
krepi vpliv izvršilnih, upravnih, in poslovodnih organov, s tem 
pa tudi odtujenih centrov moč i, ki vsiljujejo in uresničujejo 
oblike etatističnega nač ina odločanja o družbenih problemih 
in razreševanje družbenih odnosov. 

Če se ne uresničujejo z ustavo opredeljeni socialistični 
produkcijski odnosi, tedaj tudi delegatski skupščinski sistem, 
kot del politične nadgradnje, ne more brez prave 
samoupravne vsebine uresnič iti svoje funkcije. 

Praksa kaže, da je v celotnem delegatskem sistemu vse bolj 
prisoten teritorialni pristop k zavzemanju in sintezi interesov 
tudi pri odločanju o najbolj življenjskih vprašanjih našega 
družbenoekonomskega in družbenopolitičnega življenja. Kot 
posledica krepitve teritorialnega principa v delegatskem 
sistemu se v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ne 
izražajo ustrezno skupni interesi združenega dela, pač pa 
prihajajo bolj do izraza parcialni interesi. Takšna tendenca 
teritorialnega organiziranja, izražanja in posredovanja, s tem 
pa tudi vse bolj izražena politizacija teh interesov, je bolj ali 
manj prisotna na vseh ravneh družbenopolitičnih skupnosti. 
Zato je potrebno, kot eno od sredstev in nač inov preseganja 
te tendence, spodbujati in razvijati samoupravno integracijo 
združenega dela na enotnem jugoslovanskem prostoru. 

Funkcioniranje delegatskega skupščinskega sistema je 
odvisno predvsem od nadaljnjega razvoja samoupravnih 
delavsko-razrednih proizvodnih odnosov, in obratno, razvoj 
delegatskega sistema mora prispevati h krepitvi samouprav- 
nih družbenolastninskih odnosov in ustreznega položaja 
združenega dela. Kolikor ne bodo odstranjene omenjene 
motnje in njihovi vzroki, ki so v direktnem nasprotju s tem 
odnosom, tudi vse nadaljnje izboljšave in dograditve delegat- 
skega sistema ne bodo same od sebe dale pričakovanih 
rezultatov. Temeljna smer preseganja obstoječega stanja in 
tendenc mora biti prizadevanje za uresnič itev z ustavo konci- 
pirane vloge in funkcije samoupravno organiziranega združe- 
nega dela, delegatski skupščinski sistem pa se mora razvijati 
in bogatiti s takimi oblikami odnosov in organizacije, ki bodo 
omogoč ili, da pridejo v njem vse bolj do izraza organizirano 
združeno delo in pluralizem samoupravnih interesov, in sicer 

prek skupnih interesov in potreb združenega dela v politiki in 
odloč itvah skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Kljub uresničenim rezultatom je v funkcioniranju delegat- 
skega sistema precej resnih slabosti, problemov in težav, ki 
izhajajo in nezadostnega uresničevanja nekaterih bistvenih 
predpostavk za njegovo ijspešno funkcioniranje, pa tudi iz 
nedoslednega izvajanja sprejetih temeljnih, ustavnih in dru- 
gih opredelitev in načel, iz nerazumevanja njegove družbene 
vsebine, nedograjenosti nekaterih odloč itev, zlasti v volilnem 
sistemu, pa tudi iz odpora tistih sil, ki ne sprejemajo našega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

Praktično funkcioniranje delegatskega skupščinskega 
sistema še ni na ravni ustavne opredelitve o dominantnem 
družbenem položaju delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi pri_ izvrševanju oblasti in upravljanju drugih družbenih 
zadev. Se vedno ni uresničena vsebinska zahteva političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja, da deluje delavec 
prek delegatskega mehanizma, kot odloč ilni družbeni subjekt 
na vseh ravneh, na katerih se sprejemajo družbene odloč itve, 
kar je predpostavka, da obvladuje s celotno reprodukcijo in s 
celotno politično nadgradnjo. 

Izhajajoč  iz doseženega razvoja in v praksi izraženih slabo- 
sti je nujno še bolj dosledno iz vztrajno angažiranje celotne 
družbe pri neprestanem izboljševanju delegatskega nač ina 
odločanja, in pri izgradnji delegatskih odnosov, v skladu z 
ustavnimi načeli. Še posebej je pomembno, da bo ta aktivnost 
usmerjena k vprašanjem, ki imajo poseben pomen za 
nadaljnji razvoj delegatskega sistema. 

1. Strateško vprašanje nadaljnjega razvoja delegatskega 
sistema je aktivna in neposredna udeležba delovnih ljudi in 
občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih v procesu delegatskega odločanja. Zaradi tega je nujna 
stalna krepitev realne družbene moči združenega dela, ki naj 
prihaja do izraza z uresničevanjem ustavnih načel o temeljni 
organizaciji združenega dela, delovni organizaciji in o 
sistemu združenega dela v celoti. Samo če bo delavski razred 
in vsi delovni ljudje postali odloč ilni dejavnik v temeljnih 
organizacijah združenega dela in vseh drugih oblikah združe- 
nega dela, bodo lahko postali odloč ilna sila tudi v celotnem 
mehanizmu delegatskega sistema. To predpostavlja dejansko 
samoupravno organiziranje vseh oblik združenega dela in 
dohodkovne odnose, kot vezno tkivo vseh oblik samoupravne 
organizacije združenega dela. 

Sestavni del teh nalog je tudi krepitev družbenega položaja 
krajevne skupnosti, kot samoupravne oblike za zadovolje- 
vanje različnih interesov in potreb delovnih ljuditin občanov, 
hkrati pa tudi kot konstitutivnega elementa in celotnega poli- 
tičnega sistema socialističnegaj&rnoupravljanja. 

2. Za uresničevanje stalne delovne povezanosti med delov- 
nimi ljudmi in občani ter njihovml delegacijami in delegati je 
nujno, da se dosledno uresnič i ustavni položaj delegacij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Pri uresničevanju ustavnih funkcij delegacije je treba 
posvetiti posebno pozornost razvijanju pobud v delegacijah 
in usposabljanju delegacij in članov delegacij, da pri razvi- 
janju svojih iniciativ izražajo avtentične samoupravne interese 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organiza- 
djah in skupnostih. Zaradi spodbujanja teh procesov je nujno 
razvijati intenzivno sodelovanje delegacij s samoupravnimi 
organi in zbori delavcev v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih; spodbujati sodelovanje delegacij za druž- 
benopolitične skupnosti; v zborih delavcev in delovnih ljudi 
razvijati bolj zavzet odnos do delegacije in do sprožanja 
pobud; zagotavljati uč inkovitejše in bolj zanesljivo medse- 
bojno obveščanje o delu in aktivnostih; razvijati zavest o tem, 
da je lahko delegacija, kot telo temeljne samoupravne delega- 
cije in skupnosti, avtentični nosilec samoupravnih interesov 
in pobud v procesu delegatskega odločanja. 

Delegacija mora biti odprta za izražanje različnih 
samoupravnih interesov temeljnih samoupravnih organizacij 
m skupnosti in delovnih ljudi in občanov. Delegacijo je 
potrebno stalno usposabljati za izražanje samoupravnih inte- 
resov delovnih ljudi in občanov za njihovo usklajevanje in 
povezovanje s samoupravnimi interesi drugih delegacij. Prav 
na tem področju morajo družbenopolitične organizacije bolj 
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kot doslej razvijati svojo aktivnost v delegacijah in sodelovati 
z delegati temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Nujno je stalno dograjevati metode in oblike dela delegacij 
in razvijati široko aktivnost pri programiranju dela delegacij in 
bolj razvijati iniciativne funkcije delegacij. Delegacije morajo 
biti pri izvrševanju svoje funkcije neposredno povezane z 
delovnimi ljudmi in organi samoupravljanja samoupravnih 
organizacij in skupnosti, da bi lahko delovale kot dejanski 
nosilec samoupravnih interesov delovnih ljudi in občanov. 
Bolj kot doslej morajo imeti delegacije polno podporo 
samoupravnih in političnih dejavnikov v svojih okoljih in 
zagotovljene vse pogoje, da bi lahko uspešno uresničevale 
svoje funkcije. Temeljna vprašanja, ki se nanašajo na raz- 
merja med delegacijami in samoupravnimi organi oziroma 
med delegacijami in delovnimi ljudmi in občani, kakor tudi 
obveznosti strokovnih služb in poslovodnih organov do dele- 
gacij, morajo biti opredeljena v samoupravnih splošnih aktih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Delegacija mora biti dojemljiva za širše družbene vplive, 
kajti čeprav predstavlja svojo temeljno organizacijo oziroma 
skupnost, ne more biti njena funkcija reducirana samo na boj 
za realizacijo parcialnih in skupinsko lastniških interesov 
okolja, ki ga predstavlja, ampak mora z enako pozornostjo in 
odgovornostjo razvijati in negovati tiste svoje funkcije, s kate- 
rimi. nastopa kot usklajevalec interesov in oblikovalec širših 
družbenih interesov. 

3. Družbena vsebina delegatskega sistema se ne more ure- 
sničevati brez stalnega dogovarjanja in sporazumevanja sub- 
jektov delegatskega sistema v procesu sprejemanja delegat- 
skih odloč itev ter doslednega in odgovornega uresničevanja 
tistega, kar je bilo dogovorjeno. Ker so delegacije najpo- 
membnejši dejavnik povezovanja samoupravnih" organizacij 
in skupnosti, je nujno sistematično izgrajevati in pospeševati 
različne oblike njihovega povezovanja in skupnega delovanja 
na podlagi 138. člena ustave SFRJ. To je eden bistvenih 
pogojev za uresničevanje integrativne funkcije delegatskega 
sistema v družbi. Delegacije se lahko in se morajo povezovati 
v okviru delegatskih volilnih enot, reprodukcijskih celot in 
dohodkovnih vezi, v okviru družbenopolitičnih skupnosti, 
odvisno pač od tega, kje delegacija dela. Postopke za takšno 
povezovanje in organiziranje je treba vgraditi v ustrezno zako- 
nodajno oziroma samoupravno regulativo, čeprav po nekate- 
rih mnenjih tega z zakonom ne bi bilo treba regulirati. Na 
podlagi takšnega povezovanja delegacij je nujno precizirati 
nač in oblikovanja in funkcije konferenc delegacij in določiti 
situacije, ki zahtevajo njihovo ustanovitev. 

Povezovanja in skupnega delovanja delegacij ni mogoče 
uresnič iti brez neposrednega angažiranja družbenopolitičnih 
organizacij in drugih subjektov družbene zavesti. 

Širina in heterogenost delegatske baze in pluralizem 
samoupravnih interesov, ki ga delegati predstavljajo v skup- 
šč inah širših družbenopolitičnih skupnosti povzroča, da je 
izgrajevanje delegatskih%'oa, osov še posebej zapleteno. 
Praksa je pokazala, da so đ etegati teh skupnosti odtujeni od 
svoje delegatske baze, če za njimi ne stoji ustrezno organizi- 
ran samoupravni in politični mehanizem. 

4) Z razvijanjem delovnih metod v delegaciji in delegatskih 
telesih je treba zagotoviti kolektivno delo in odgovornost teh 
organov ter osebno in kolektivno odgovornost vsakega č lana. 
Dovolj razlogov je, da se vprašanje uč inkovitega in demokrati- 
čnega usklajevanja samoupravnih interesov oceni kot 
osrednje vprašanje v procesu odločanja z vidika razvijanja 
kolektivnega dela in odgovornosti pa tudi z vidika uresniče- 
vanja integrativnih funkcij delegatskega sistema. Kolektivna 
odgovornost in odločanje predpostavlja razvite medsebojne 
odnose med subjekti, ki sodelujejo v procesu odločanja, nji- 
hovo dobro povezanost, boljšo informiranost, več jo iniciativ- 
nost in intenzivnejše medsebojno komuniciranje. 

5) Obstoječ i volilni sistem za skupšč ine družbenopolitičnih 
skupnosti je dokaj kompliciran in formaliziran, nekatere 
rešitve v tem sistemu niso dovolj usklajene z naravo delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov, delegacije pa tudi ne 
uresničujejo vjoge, ki jo imajo v volilnem sistemu. Zaradi tega 
mora dograjevanje tega sistema potekati v smeri poenostav- 
ljanja volilne tehnike, popolnejšega vgrajevanja v delegatski 
sistem in močnejšega poudarjanja vloge delegacij pri predla- 
ganju in kandidiranju delegatov ter njihovi izvolitvi iz sestave 
delegacije. Pri tem je še posebej pomembno poiskati ustrezne 

rešitve za oblikovanje delegatskih volilnih enot in za kandidi- 
ranje delegatov, oziroma za oblikovanje kandidacijskih konfe- 
renc. Celoten instrumentarij volilnega sistema mora biti v 
funkciji spodbujanja in uresničevanja delegatskega sistema 
in graditve delegatskih odnosov. 

Naš volilni sistem je treba v tem smislu še naprej razvijati v 
skladu z delegatskimi načeli, pri čemer mora biti težišče v 
volilnem postopku za izvolitev delegacij, ki morajo imeti odlo- 
č ilno vlogo v delegiranju delegatov v zbore skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Dograjevanje volilnega sistema naj 
tudi omogoč i povezovanje in izražanje interesov združenega 
dela. Prav tako je treba omogočiti več je število kandidatov za 
č lane delegacij, delegate in nosilce družbenih funkcij. S siste- 
matično akcijo družbenopolitičnih organizacij se je potrebno 
boriti za demokratičen značaj volitev in za opredlitev delegat- 
ske baze pri volitvah. Socialistična zveza mora oblikovati 
konkretno politično platformo in naloge za naslednje 
obdobie, kot temelj volilnim aktivnostim. 

S tega vidika je nujno ponovno prouč iti nekatere rešitve v 
volilnih zakonih in pravilih Socialistične zveze in Zveze sindi- 
katov. Seveda je vsa izboljšanja možno uveljaviti v okviru 
obstoječ ih ustavnih rešitev. Po nekaterih mnenjih bi dosledno 
izvajanje sistema delegiranja in vzpostavljanje ustreznih de- 
Ikegatskih odnosov zahtevalo ponovno proučitev in spre- 
membo nekaterih ustavnih rešitev. S tega vidika je treba 
obravnavati tudi tiste predloge, ki zahtevajo širše uvajanje 
neposrednih volitev. 

V razvoju našega delegatskega volilnega sistema je treba 
iskati rešitve, da se v delegatske odnose, hkrati s tem pa tudi v 
volilne procese vključujejo tudi naši občani, ki se nahajajo na 
začasnem delu v tujini. Njihova aktivnost in vpliv se lahko 
izražata prek različnih oblik delovanja družbenopolitičnih 
organizacij, klubov v deželah začasnega bivanja, posebej pa v 
krajevnih skupnostih in občinah v domovini. Delavci na zača- 
snem delu v tujini morajo sodelovati pri obravnavanju in 
odločanju o vprašanjih gospodarskega razvoja, socialne poli- 
tike ter komunalnih in drugih dejavnosti v okoljih, v katerih 
živijo in delajo č lani njihovih družin in v katere se ti delavci 
vračajo. 

6) Funkcioniranje delegatskega sistema zahteva višjo 
stopnjo organiziranosti in racionalnosti na vseh ravneh druž- 
bene organiziranosti. V vsaki družbenopolitični skupnosti je 
treba pri določanju letnih delavnih programov skupšč in in 
njihovih zborov določ iti vprašanja, o katerih bodo obvezno 
razpravljali vsi delovni ljudje in občani, in vprašanja, o katerih 
bodo obvezno razpravljale vse delegacije. V tej selekciji 
vprašanj morajo sodelovati delovni ljudje in občani, njihove 
delegacije in družbenopolitične organizacije, ne pa samo 
strokovne službe in profesionalni aparat v upravi, izvršilnih 
organih in skupščinah družbenopolitičnih skupnostih, odloč i- 
tev o tem pa morajo - v okviru programa dela - sprejeti 
skupšč inski zbori. Izhajajoč  iz tega, da bodo vsi delovni ljudje 
in občani ali vse delegacije obravnavali samo ključna 
vprašanja o katerih se sprejemajo odloč itve, je potrebno za 
takšno obravnavanje zagotoviti vse potrebne politične in teh- 
nične pogoje (ustrezno gradivo, čas ki je potreben za obrav- 
navo, družbeno politične organizacije morajo biti nosilec te 
obravnave itd.). Najširša obravnava določenih vprašanj in 
problemov rrfed delavnimi ljudmi in občani, prek javnih raz- 
prav, se smatra kot organiziran nač in, ki naj pripelje do 
smernic za delovanje delegacij in delegatov. 

7) Organizacijo in nač in dela zborov in skupšč in družbeno- 
političnih skupnosti je treba bolj dosledno usklajevati z zahte- 
vami in potrebami njihove delegatske baze in delegatskega 
nač ina odločanja. To se zlasti nanaša na Zbor združenega 
dela, katerega funkcije je treba dosledno razvijati tako, da bo 
ta zbor postal telo, v katerem se odvija proces samouprav- 

-- nega povezovanja in usklajevanja samoupravnih interesov, in 
v katerem se uresničujejo pomembne integrativne funkcije v 
procesu odločanja. Zelo je pomembno, da se v prihodnjem 
obdobju hitreje afirmirata identiteta in posebnost posameznih 
zborov v skupšč inah. 

Skupšč ine in zbori morajo biti bolj odprti do delovnih ljudi 
in občanov in njihovih delegacij, njihovo notranjo organiza- 
cijo in nač in dela pa je treba hitreje osvobajati ostankov 
predstavniškega sistema. V celoti vzeto mora biti delo zborov 
skupšč in bolj dinamično, bolj vsebinsko in bolj kreativno. 
Organizacijo in način dela ter vse postopke pri delu in 
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odločanju skupšč in in njihovih zborov je treba bolj razvijati v 
tej smeri, da omogočajo in spodbujajo delegatski nač in dela 
in izgrajevanje delegatskih odnosov oziroma uč inkovito ure- 
sničevanje funkcij družbenopolitičnih skupnosti. Delo dele- 
gatskih skupšč in je treba hitreje osvobajati še vedno zelo 
prisotnih elementov političnega predstavništva, kar predpo- 
stavlja temeljito ponovno prouč itev poslovniških določb, da bi 
se odpravile ovire v razvoju delegatskih odnosov in procesu 
odločanja. Vse to naj prispeva k temu, da se bodo skupščine 
bolj celovito izražale in delovale kot delovna telesa celotne 
družbene skupnosti, oziroma sa se s svojo organizacijo in 
nač inom dela bolj odpro celotni družbeni strukturi. 

8) Številne slabosti v funkcioniranju delegatskega sistema 
izhajajo iz nezadostne angažiranosti in usposobljenosti druž- 
benopolitičnih organizacij za delo v delegatskem sistemu, od 
delegacij do skupščin. Družbenopolitične organizacije ne 
izražajo dovolj svoje vloge niti kot politični temelj celotnega 
delegatskega sistema niti kot konstitutivni del delegatskega 
skupščinskega sistema. Delovanje v mehanizmu delegat- 
skega sistema predpostavlja, da se težišče aktivnosti družbe- 
nopolitičnih organizacij pomakne v njihove temeljne organi- 
zacije. To pomeni v temeljne samoupravne organizacije in 

skupnosti, kjer se izražajo interesi, določajo smernice in 
temeljna stališča in kjer se mora začeti proces samouprav- 
nega in političnega odločanja. Zaradi tega so nujne 
pomembne spremembe tako v vsebini, kakor tudi v nač inu 
dela družbenopolitičnih organizacij, s čimer naj se zagotovi, 
da bo delegatski sistem postal dejanski družbeni instrument 
delavskega razreda, delovnih ljudi in občanov, prek katerega 
le-ti odločajo o družbenih zadevah. 

S tega vidika je potrebno več je prizadevanje in stalno prila- 
gajanje vsebine in metod dela družbenopolitičnih organizacij 
v delegatski bazi in v delegacijah temeljnih organizacij in 
skupnosti. Tu se mora razvijati in intenzivirati njihova vloga 
temeljnega subjektivnega dejavnika, ki izraža zavest za širše 
družbene vidike konkretnih odloč itev, s čimer bistveno pri- 
speva k sintezi posameznih, skupnih in splošnih družbenih 
interesov. 

9) Razvoj delegatskega sistema bo ustvaril vse boljše 
pogoje za uresničevanje odgovornosti političnih organov in 
funkcionarjev. Demokratično grajena in uresničevana kadrov- 
ska politika in javnost dela vseh nosilcev družbenih funkcij 
ustvarja pogoje za vzpostavljanje odgovornosti." 

OPOMBE: 
1 Pri izdelavi analize so bila uporabljena gradiva: Pregled nekaterih 

raziskovalnih rezultatov, dobljenih v okviru jugoslovanskega razisko- 
valnega projekta »Funkcioniranje in uresničevanje delegatskega 
sistema-, v katerem so prikazani rezultati in ključne tendence ki so se 
izrazile v dosedanjem funkcioniranju delegatskega sistema;'gradivo 
»Uresničevanje delegatskega skupščinskega sistema, s posebnim ozi- 
rom na delegacijo«, ki ga je Zvezni zbor sprejel v začetku 1980 leta s 
Sklepi zbora; poročila, analize in druga gradiva republiških in pokrajin- 
skih skupščin in drugih organov in družbenopolitičnih organizacij v 
federaciji in v republikah in pokrajinah. 
i 2 Uresničevanie ustavne vloge Socialistične zveze delavnega ljudstva in s tem na določen način uresničevanje vloge družbeno- 
političnih organizacij v delegatskem skupščinskem sistemu je obde- 
lano v posebnem gradivu Zvezne konference SZDU. Prav tako se o 
uresničevanju ustavne vloge družbenopolitičnih organizacij v sklopu 
širše problematike mesta in vloge subjektivnih dejavnikov, pripravila 
ustrezna analiza v okviru Zveznega družbenega sveta za vprašanie 
družbene ureditve. Iz teh razlogov ta analiza ne vsebuje posebnega 
dela o vlogi družbenopolitičnih organizacij v delegatskem skupščin- 
skem sistemu, čeprav je ta problematika delno obdelana v ustreznih 
dehh analize pri obravnavi določenih vprašanj. 

Po podatkih raziskave funkcioniranja delegatskega skupščinskeaa 
sistema se sodelovanje med delegacijami in samoupravnimi organi v 
temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnosti ne 
uresničuje na zadovoljiv način. Odstotek delegacij, ki nimajo sestan- 
kov s samoupravnimi organi v temeljnih organizacijah združenega 
dela oziroma v krajevni skupnosti je visok, kar negativno vpliva na 
položaj delegacij in na njeno aktivnost. Značilen je tudi podatek, da v 
y® ,ni' temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti (tudi do 75 odstotkov) ni opravljen niti en zbor delavnih ljudi in občanov oziroma 
zbor delavcev, na katerem bi obravnavali delo delegacije. Prav tako 

daje le mal° delegacij dalo pobudo, da bi zbori de avmh ljudi in občanov oziroma samoupravni organi razpravljali o 
določenih vprašanjih. ' 
h- RazLSkave delegatskega sistema kažejo, da ni izpolnjena ena od ^ve"'h normativnih predpostavk za delo delegacij - sprejem poslov- nika o delu delegacije. Večina delegacij (od 63,3% - 86,7%) v obeh 
mandatnih obdobjih nima poslovnikov, s katerimi bi uredili pravice 
dolžnosti in odgovornosti članov delegacij in delegatov. Obsea in 
vsebina pravic in dolžnosti članov delegacij in delegatov še niso 
normativno urejeni. Število delegacij, ki niso imele programov dela se 
v prvem delegatskem mandatu giblje od 63 do 82 odstotkov, v drugem 
mandatu pa od 58 -96 odstotkov. Analiza vsebine teh programov kaže 
da so zelo splošni in ne izražajo vedno temeljnih interesov in proble- 
i^Tkupnostih obćanov v ,emeljnih samoupravnih organizacijah 5 Raziskave delegatskega sistema kažejo premajhno aktivnost dele- 
gacij (po obsegu in po vsebini) do delegata, kar se odraža v obliko- 
I™'"8™™ in stališč za delo delegatov v delegatskem telesu. Od 55/o do 75/o delegacij sploh ne oblikuje stališč za delo delegatov kar 

3 g.a,e v neustrezen položaj v procesu delegatskega odločanja in odpira prostor za večji vpliv nedelegatskih struktur v 
procesih delegatskega odločanja. 6 Analiza podatkov iz raziskave delegatskega sistema omogoča 
°c®n°' d.a ,P° 9 rezultatov, uresničenih na področju informiranja nekateri dejavniki še naprej limitirajo možnosti delegacij, da v procesu 
delegatskega odločanja racionalno uporabljajo dobljene informacije. 
Navajamo nekatere od teh dejavnikov: 

- delegatsko informiranje še ni preseglo tradicionalne delitve na 
objekte in subjekte informiranja v takšnem informacijskem procesu, ki 
bi na ustrezen način zajel vse samoupravne subjekte, ki sodelujejo v 
procesu odločanja in ki bi kontinuirano spremljal vse faze tega pro- 

- sistem informiranja še ni popolnoma prilagojen in usmerjen ne 
samo na prenašanje pobud in predlogov, ampak tudi na spremljanje 
problematike in stanja na določenih področjih, zbiranje in obdelavo 
podatkov, pomembnih za odločitve, ki se predlagajo v procesu 
odločanja, zlasti pa ni prilagojen razvijanju funkcij, ki so povezane s 
spremljanjem uresničevanja sprejetih odločitev in uč inkov teh odlo- 
čitev. 

Opaža se tudi hiperprodukcija informacij, ki pogosto ne govorijo o 
najpomembnejših problemih ali pa govorijo na neprimeren način. 
Takšna hiperprodukcija, v katerih mora posameznik sam opravljati 
selekcijo informacij, ne pripelje vedno do boljše informiranosti delov- 
nih ljudi in občanov, ampak pogosto do določenih neskladij v informi- 
ranju; 

- Opažena so tudi določena neskladja v kvaliteti informiranja med 
delavci v organizacijah združenega dela in delovnimi ljudmi in občani v 
krajevnih skupnostih, pri čemer so slednji (razen krajevnih skupnosti 
vaškega in primestnega tipa) v celoti v nekoliko slabšem položaju. 

Po podatkih raziskave delegatskega sistema so konference dele- 
gacij konstituirane v vsega 3-17 odstotkov primerih. To kaže, da niso 
postale oblika povezovanja in sodelovanja delegacij, niti niso našle 
svojega mesta v procesu usklajevanja interesov v posameznih social- 
nih okoljih oziroma v oblikovanju skupnih interesov. 8 Podatki omenjenih raziskav kažejo, da v primerih, ko več dele- 
cij voli skupnega delegata, le majhno število delegacij sodeluje pri 
oblikovanju skupnih stališč (od 13-20%). Značilno je, da se največ je 
število delegacij sploh ne srečuje v procesu odločanja, kar pomeni, da 
njihov skupni delegat nastopa v svojem imenu ali pa zastopa interese 
delegacije iz katere izhaja. Če temu dodamo še podatek, da povprečno 
30-40 odstotkov delegacij voli skupnega delegata, potem se bolj 
realno kaže dimenzija oddvojenosti delegacij in s tem delovnih ljudi in 
občanov od odločanja v delegatskih telesih. Raziskava daje osnove za 
sklep, da delegacija pri usklajevanju skupnih samoupravnih interesov 
ni uspela povsem izraziti svoje integrativne funkcije. 

® Raziskave delegatskega sistema kažejo, da se aktivnost zborov 
delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
v manjši stopnji oblikuje v pobude delegaciji, da bi o njih razpravljala 
ali spodbudila razpravo in odločanje na določenih ravneh delegat- 
skega odločanja. Število delegacij, ki niso dobile niti ene pobude (v 
letu v katerem je bilo opravljeno raziskovanje) se giblje od 60-91% V 
drugem delegatskem mandatu se to število še povečuje. Podobno je s 
pobudami družbenopolitičnih organizacij. V drugem mandatnem 
obdobju se opaža tudi upadanje interesa delegacij, da nastopajo kot 
pobudniki določenih vprašanj na dnevne rede delegatskih teles. Še 
naprej pa se zadržuje dominantna iniciativna funkcija izvršilnih orga- 
nov oblasti (od 46-64% v prvem delegatskem mandatu, in od 20-46% 
v drugem). 

To vprašanje je širše obdelano v analizi »Uresničevanje za ustavo SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji prek skupščine 
SFRJ«. 

" Glede na rezultate raziskave se v postopku predlaganja kandida- 
tov in obrazložitve predlogov kandidatur za delegate pretežno 
upošteva zastopanost posameznih struktur, premalo pa usposoblje- 
nost, pripravljenost in odgovornost predlaganih kandidatov za oprav- 
ljanje delegatske funkcije. Tovrstne obrazložitve so praviloma površne 
in najpogosteje se izhaja iz načela spoštovanja »usklajene strukture«. 
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12 Analiza funkcioniranja delegatskega sistema kaže tudi tendence 
upadanja aktivnosti delegatov v delegacijah in njihovi delegatski bazi v 
drugem delegatskem mandatu. To se izraža v vse redkejši navzočnosti 
delegatov na sestankih delegacij. Hkrati delegacije zelo redko vztra- 
jajo, da mora biti delegat navzoč . Razloge za te pojave je treba iskati 
predvsem v uresničevanju funkcije samih delegacij, kajti če delegacije 
samoupravnih organizacij in skupnosti ne delajo, tudi delegat ne more 
uresničevati svoje ustavne funkcije. Obstaja tudi tendenca, da delegat 
vse redkeje obvešča delegacijo o stališč ih, ki jih on zastopa v sku- 
pšč ini. ... 13 Temeljna vprašanja in problemi uresničevanja funkcij in načinov 
dela Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ so z 
vidika uresničevanja delegatskega sistema obdelana zlasti v analizi: 
»Uresničevanje z ustavo SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji 
prek Skupščine SFRJ«. 14 Delovno skupino odbora, ki je pripravila to analizo sestavl|ajo. 
Svetislav Jakšič (vodja skupine), Josip-Jozo Bodružič , Danilo Radu- 
lović, Vjekoslav Vidjak, dr. Boro Petkovski, Jože Pacek, Ranko Djukič , 

Zdenka Vojnič -Tunič , Savo Savatič , dr. Jogan Savin, Ivan Ginovski in 
Junuz Aršinovič  - delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ: dr! Ivica 
Lovrič , Mirko Vukanič , Milorad Indjič , Pavle Gergijevski, Valerija Sker- 
bec, dr. Žarko Bulatovič , dr. Abedin Ferovič in Nemanja Jovanovič - 
delegirani od skupščin socialističnih republik in skupščin socialisti- 
čnih avtonomnih pokrajin: Jovan Dejanovič , iz Zvezne konference 
SZDLJ; Nikola Paunovič , iz Predsedstva Sveta ZSJ; dr. Mijat Sukovič , 
podpredsednik Zveznega izvršnega sveta; Svetlana Vračarevič , iz 
Stalne konference mest in obč iri Jugoslavije; dr. Miodrag Višnjič , dr. 
Milan Matič , dr. Marijana Pajvanč ić, dr. Ivan Šiber, dr. Tomislav Jantol, 
Boštjan Markič , dr. Stojmen Mihajlovski, dr. Momir Dragaševič , dr. 
Kasim Trnka, dr. Novo Vujoševič , Slobodanka Markov, dr. Mijat Dajma- 
novič , dr. Momčilo Radosavljević, dr. Stevan Mijuč ič , dr. Milun Perovič , 
dr Lazar Djurovski, dr. Milan Čukovič , Siniša Pudar, mr. Nikola Stefa- 
novič , Radovan Šturanović, dr. Petar Radulovič , mr. Ljubinka Sukovič , 
Jelisaveta Simeunovič , Milorad Popovič , Damjan Milič evič , dr. Drago 
Kovačevič , Ljubica Vujoševič in Jasminka Jovič ič - znanstveni in 
strokovni delavci. 
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