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IZHODIŠČA IN USMERITEV 

za javno razpravo o osnutkih dopolnil ustave SFRJ in 

ustave SR Slovenije ter statutov obč in, ki jih je sprejelo 

predsedstvo RK SZDL na svoji 18. seji 28. oktobra 1980 

1. Smisel predlaganih ustavnih sprememb in 
družbene akcije, ki poteka hkrati z njihovo pripravo, 
sprejemanjem in kasnejšim uresničevanjem, se 
kaže zlasti v prizadevanju, da se okrepi samou- 
pravni položaj delavcev in vseh delovnih ljudi v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter njihov vpliv v celotnem procesu družbenega 
odločanja, da se v polni meri uveljavi temeljna vse- 
bina delegatskih razmerij, ustvarijo pogoji za celovi- 
tejše razvijanje, krepitev in uveljavljanje osebne in 
skupne odgovornosti za družbeno odločanje v vseh 
ustanovah združenega dela in političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja in da se hitreje de- 
mokratizira in podružbi kadrovska politika, kar naj 
bi pripomoglo k uveljavljanju sposobnosti, znanja in 
dela ter k omejevanju teženj po profesionalnem 
opravljanju in po prisvajanju upravljalskih funkcij. 

To naj bi bilo tudi v javni ustavni razpravi bistveno 
merilo ter zorni kot za kritično obravnavo vloge 
posameznih institucij in odnosov v našem samo- 
upravnem in posebej političnem sistemu, glede 
izrazito restriktivno zamišljenih predvidenih ustav- 
nih dopolnil pa bi bilo treba v javni razpravi zlasti 
oceniti njihovo življenjsko, uporabno vrednost v 
procesu uveljavljanja družbenih odnosov, ki jih ce- 
loten pristop k ustavnim spremembam opredeljuje 
kot svoje temeljne cilje. 

2. Celotno razpravo o predlaganih ustavnih do- 
polnilih bi bilo potrebno povezovati z aktualnimi 
družbenoekonomskimi in družbenopolitičnimi 
vprašanji, posebej s celovito obravnavo odnosov in 
institucij našega političnega sistema. V tem okviru 
bi bilo treba zlasti spodbuditi razpravo ter usmerjati 
delovne ljudi, da na bolj političen nač in razmišljajo 
o reševanju aktualnih gospodarskih in drugih druž- 
benih vprašanj in da se v razreševanju vprašanj, 
povezanih s stabilizacijo, planiranjem in socialno 
varnostjo delovnega človeka v polni meri angažirajo 
tako samoupravni organi, delegacije in delegatska 
telesa, kot delovni ljudje na svojih zborih, v organi- 
zacijah sindikatov in Socialistične zveze. Oceniti bi 
bilo treba, kako so se uveljavile posamezne institu- 
cije političnega sistema, kako so uč inkovite pri ure- 
sničevanju svoje ustavne vloge, kako je z uresniče- 
vanjem odgovornosti ter kolektivnosti dela v njih, 
javnostjo dela, možnostmi za uč inkovito družbeno 
kontrolo njihovih postopkov idr. 

Potrebno bi bilo celovito, konkretno in kritično 
obravnavati vprašanja, povezana z usposoblje- 
nostjo, uč inkovitostjo in vlogo izvršnih svetov glede 

njihove odgovornosti za stanje v družbenopolitični 
skupnosti in znotraj odnosov v delegatskem si- 
stemu. 

Oceniti bo treba, v kakšni meri so metode dela 
družbenopolitičnih organizacij ter mehanizem 
skupščinskega odločanja dejansko odprti za po- 
bude delovnih ljudi ter za razpravo o konkretnih, 
življenjskih vprašanjih; v kakšni meri je delovanje 
družbenopolitičnih organizacij obrnjeno k vsako- 
dnevnim življenjskim potrebam in h ključnim druž- 
benim vprašanjem, ki se obravnavajo In razrešujejo 
v delegatskem sistemu, v kakšni meri smo uveljavili 
informiranje, ki bo omogočilo, da se vsi prizadeti 
delovni ljudje in njihove organizacije učinkovito 
vključ ijo v proces oblikovanja družbenih odloč itev. 

3. Razpravo o vsebini osnutka ustavnih dopolnil 
je treba povezati tudi z opredeljevanjem izhodišč  ter 
vsebine za pripravo nujnih dopolnitev v statutih 
obč in ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti in 
SIS, pri čemer je treba izhajati od samostojne vloge 
in odgovornosti teh skupnosti, hkrati pa vendarle 
opredeliti nekatera skupna in po potrebi tudi enotna 
izhodišča in okvire za dopolnjevanje statutov v ok- 
viru republike. 

4. V samo javno razpravo je treba organizirano 
vključ iti vse člane temeljnih in drugih vodstev druž- 
benopolitičnih organizacij, člane delegacij za skup- 
šč ine DPS in SIS ter č lane samoupravnih organov. 
Dogovoriti se je treba za ustrezno vključ itev č lan- 
stva družbenih organizacij in društev ter javnih ob- 
č il v javno razpravo. Vsa javna razprava naj poteka 
skozi redne organizacijske oblike družbenopolitič - 
nega in samoupravnega delovanja. 

5. Za temeljno usmeritev ter usklajevanje razprave 
je odgovorna RK SZDL Slovenije, oziroma njeno 
predsedstvo, ki bo pri tem tesno sodelovalo z 
ustavno komisijo Skupščine SR Slovenije. Javna 
razprava se bo zaključ ila s sejo RK SZDL (predvi- 
doma v drugi polovici februarja), na kateri bomo 
skupno, frontno ocenili širino ter usmeritev javne 
razprave in uskladili stališča ter mnenja o predlaga- 
nih ustavnih dopolnilih. 

6. Pripombe in sugestije za dopolnjevanje osnut- 
kov ustavnih dopolnil pošiljajte na naslov predsed- 
stva Republiške konference SZDL ali predsedstva 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije ter 
obč inskih vodstev SZDL in sindikata, oziroma komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb 
ustave SRS. 
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SKLEP 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi besedila osnutka 

amandmajev k ustavi SR Slovenije 

Skupšč ina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega pela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 22. 
oktobra 1980 obravnavala besedilo osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki ga je predložila Komisija 
Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in na podlagi prvega odstavka 438. 
č lena ustave SR Slovenije ter 70. in 309. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela tale 

Sklep 

1. Zbori Skupšč ine SR Slovenije določajo osnutek sprememb ustave SR Slovenije v besedilu, kot ga je 
zborom predložila Komisija Skupšč ine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije. 

2. Osnutek sprememb ustave SR Slovenije dajejo zbori v javno razpravo; javna razprava o osnutku 
sprememb ustave SR Slovenije traja do 31. januarja 1981. 

3. Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije naj sodeluje s Sociali- 
stično zvezo delovnega ljudstva Slovenije pri spremljanju javne razprave in o tem poroča zborom. 

POROČILO 

Milana Kučana, predsednika komisije 

Skupšč ine SR Slovenije 

za pripravo sprememb ustave 

o pripravi besedila osnutka amandmajev 

k ustavi SR Slovenije 

Na 8. kongresu Zveze sindikatov Jugoslavije je tovariš Tito, 
poudarjajoč nalogo, da organizirane socialistične sile posve- 
tijo večjo pozornost delovanju delegatskega sistema, v kate- 
rem morajo delavci in vsi delovni ljudje odločati o celotni 
politiki naše družbe, posebno o politiki razširjene reproduk- 
cije in sklicujoč se na pozitivne izkušnje pri delu Predsedstva 
SFRJ in Predsedstva CK ZKJ, naglasil zahtevo, da se v vseh 
samoupravnih in državnih organih, v delegatskih skupščinah 
in organih družbenopolitičnih organizacij dosledno uveljavlja 
in neguje kolektivno delo. Kasneje je Predsedstvo CK ZKJ 
sprejelo zelo konkretne sklepe o tem, s kakšnimi ustavnimi in 
statutarnimi spremembami naj bi bila ta pobuda tovariša Tita 
uresničena, vključno s stališč i o krajšem mandatu predsedni- 
kov kolektivnih organov. 

Predsedstvo SFRJ je 17, oktobra 1979. leta poslalo Skup- 
šč ini SFRJ predlog, da se začne postopek za spremembo 
ustave. Zvezni zbor Skupščine SFRJ je ta predlog sprejel in 
naložil ustavni komisiji, da naj prouč i in oceni, katere izmed 

določb Ustave SFRJ bi utegnile biti ovira za popolnejše in 
doslednejše uresničevanje načel o kolektivnem delu, odloča- 
nju in odgovornosti in mandatni dobi predsednika ter pripravi 
predlog besedila potrebnih dopolnil, oziroma sprememb 
ustave. 

Skupščina SR Slovenije je sklep o začetku postopka za 
spremembo Ustave SR Slovenije sprejela z odlokom na sejah 
zborov 30. januarja letos. Komisiji za ustavna vprašanja so 
zbori naložili nalogo, da pripravi predlog za spremembe 
ustave. Te naj bi v celoti družbenih naporov za hitrejše uresni- 
čevanje socialistične samoupravne demokracije, torej demo- 
kracije združenih delavcev, prispevale k temu: 

- da se celoviteje in bolj dosledno uresničujeta z ustavo 
določena položaj in vloga delovnih ljudi in njihovih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti v procesu sprejemanja in 
izvrševanja odločitev v samoupravno združenem delu in v 
političnem sistemu socialističnega samoupravljanja ter 
družbi nasploh; 
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- da se še naprej razvije in popolneje uveljavi temeljni 
smoter delegatskega sistema in odnosov, torej povezovanja 
delavca in delovnega človeka na delovnem mestu v procesu 
proizvodnje z upravljanjem tega procesa in z upravljanjem 
družbene reprodukcije ter funkcij politične oblasti, 

- da se ustvarijo pogoji za celovitejše razvijanje, krepitev in 
uveljavljanje osebne in skupne odgovornosti za družbeno 
odločanje v vseh ustanovah združenega dela in političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja in 

- da se hitreje demokratizira in podružbi kadrovska poli- 
tika, kar naj bi pripomoglo k več ji, zavestnejši in enakoprav- 
nejši porazdelitvi pravic in odgovornosti v družbi, k uveljavlja- 
nju sposobnosti, znanja in dela ter k omejevanju teženj po 
profesionalnem opravljanju in prispevanju upravljalskih funk- 
cij- 

Na podlagi takšnih idejnopolitičnih izhodišč , opredeljenih v 
okrepljeni družbenopolitič ni dejavnosti, ki je sledila pobudi 
tovariša Tita ter usmeritev sprejetih v zbdrih Skupščine SR 
Slovenije, je Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo 
sprememb Ustave SR Slovenije pripravila besedilo osnutka 
sprememb oziroma dopolnil Ustave SR Slovenije. Komisija je 
na petih sejah analizirala določbe Ustave SR Slovenije, da bi 
ugotovila, katere spremembe in dopolnitve ustave so po- 
trebne za ustavno uresnič itev teh zahtev oziroma načel. Se- 
stav Komisije in nač in ter metode njenega dela na plenarnih 
sejah, na sejah skupine za koordinacijo ter na sejah delovnih 
skupin in podskupin so omogočale, da je bilo delo Komisije 
uč inkovito ter na ustrezni idejni in strokovni ravni. Vključeva- 
nje družbenih in znanstvenih ter strokovnih delavcev v delo 
Komisije je omogočilo, da se je pri delu soočala in povezovala 
družbena in posebej politična praksa z ustavno-pravno teorijo 
in da so se na tej podlagi iskale najustreznejše rešitve za 
ustavno-pravno opredeljevanje in povzemanje družbenopoli- 
tičnih in idejnih usmeritev. 

Zavedajoč se pomembnosti in odgovornosti naloge so si 
člani Komisije prizadevali, da bi pri delu zagotavljali kar naj- 
večjo možno mero demokratičnega, razgovora pri soočanju 
stališč , mnenj in predlogov, kar je omogočilo, da so bili 
posamezni problemi premišljeni z različnih vidikov ter odloč i- 
tve o vseh pomembnih vprašanjih soglasne. 

Komisija za pripravo sprememb Ustave SR Slovenije je ves 
čas tesno in ustvarjalno sodelovala s Komisijo Skupščine 
SFRJ za ustavna vprašanja in — po našem mnenju — prispevala 
znaten delež k njenemu delu Naši delegati so v njej aktivno 
sodelovali s stališč i, opredelitvami, argumenti in predlogi 
naše Komisije ter tako prispevali k iskanju skupnih stališč in 
rešitev, ki sicer še ni končano, je pa vendarle omogočilo v 
veliki meri približati poglede na nekatera in v začetnih razpra- 
vah različno razumljena vprašanja. Skupno iskanje ustavno- 
pravnih rešitev, ki je sicer bilo nuino tudi zaradi zagotavljanja 
enotnih temeljev političnega sistema SFR Jugoslavije, je 
omogočilo, da smo v Komisiji za pripravo sprememb Ustave 
SR Slovenije razmeroma kmalu in lažje prišli do predlaganega 
besedila njenih sprememb oziroma dopolnitev. 

Komisija je delo usmerjala na izhodiščih in ocenah, ki so v 
zadnjih letih opredeljevala aktivnost organiziranih družbenih 
sil pri razvijanju, uveljavljanju in utrjevanju političnega si- 
stema socialistične samoupravne demokracije, vključno z 
ocenami, ki jih je o posameznih vidikih tega sistema spreje- 
mala Skupščina SR Slovenije. Ta prizadevanja so bila vse od 
X. kongresa ZK Jugoslavije, katerega idejna in politična izho- 
dišča so dobila svoj institucionalno-pravni izraz v ustavi, 
usmerjena v graditev takšnega političnega sistema, v katerem 
bo delovni človek v enakopravnih in demokratičnih odnosih 
obvladal tokove družbene reprodukcije ter na tej podlagi tudi 
izvrševal oblast ter upravljal druge družbene zadeve. Skupno 
hotenje teh prizadevanj je uveljaviti - glede na možnosti 
našega sedanjega zgodovinskega trenutka - socialistično sa- 
moupravljanje, torej takšne družbenoekonomske in politične 

razmere, v.katerih bo, kot je zapisal Edvard Kardelj, »č lovek 
kar najbolj svoboden pri takšnem osebnem in družbenem 
ustvarjanju, da bo lahko - na podlagi družbene lastnine proiz- 
vajalnih sredstev - svobodno delal in ustvarjal .<< Ocena, da 
razvoj političnega sistema zaostaja za stopnjo razvoja samou- 
pravnih odnosov v združenem delu, je imela pomembne po- 
sledice na to, da smo se po XI. kongresu ZKJ in VIII. kongresu 
ZKS odločneje usmerili tudi v razvijanje in utrjevanje politič - 
nega sistema, ki smo ga naslonili na poznana Kardeljeva 
razmišljanja. Le-ta odpirajo tej demokraciji nove perspektive, 
ko z razčlenjevanjem obstoječega pluralizma samoupravnih 
interesov ter njegove objektivne družbenoekonomske pogo- 
jenosti in z iskanjem možnosti za njihovo demokratično us- 
klajevanje v ustanovah političnega sistema v smeri skupnih 
družbenih hotenj, utemeljenih na zgodovinskih interesih de- 
lavskega razreda, dalje in celoviteje od spoznanj, s katerimi 
smo razpolagali ob pripravah na sprejem Ustave, postavljajo 
njen popolnejši teoretični model. S postopno uveljavitvijo 
takšnega političnega sistema bo mogoč stabilnejši in hitrejši 
razvoj proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov, ker 
bodo ustvarjeni celovitejši pogoji, v katerih bo mogel delavec 
preko celotnega spleta odnosov v političnem in posebej v 
delegatskem sistemu, v celotni družbeni organizaciji dela 
popolneje obvladovati vse vzvode politične oblasti ter svobo- 
dno in odgovorno odločati o celoti pogojev svojega dela, 
življenja, ustvarjanja in razvoja. Šele v takšni perspektivi bo 
naša socialistična samoupravna demokracija, ki je oblika dik- 
tature proletariata, postopoma prenehala biti razredno nasi- 
lje, kajti njena podlaga, jamstvo za njeno življenjskost in njene 
uspehe bo višji, popolnejši tip družbene organizacije dela, ki 
jo bo v primerjavi z meščanskimi, ustvaril in uresnič il proleta- 
riat, kot je to zapisal Lenin v Veliki pobudi. Delavsko samou- 
pravljanje, razvoj občine kot komunalne asociacije združe- 
nega dela ter delegatski sistem, v katerem se odraža sociali- 
stična demokratična težnja, da bi bilo odločanje res druž- 
beno, da bi se posamezne samoupravne organizacije in skup- 
nosti kar najneposredneje povezale in tako zagotavljale svojo 
samoupravno integracijo, so v sedanjih pogojih socialistične 
graditve pri nas osnovno poroštvo za dosledno socialistično 
smer razvoja in za popolnejše ter celovitejše oblikovanje 
takšne družbene organizacije dela. Seveda pod pogojem, da 
bodo nosilec teh teženj, ki so izraz objektivnih procesov in že 
ustvarjenih materialnih pogojev v razvoju naše družbe organi- 
zirane sile socialistične zavesti. To je merilo njihove revolu- 
cionarnosti - obstoječe materialne pogoje v družbi izrabiti za 
nov prispevek v njenem gibanju h komunizmu, kar je mogoče 
le, če se stihijna socialistična in napredna težnja delavskega 
razreda in samoupravno organizranih delovnih ljudi poveže v 
njihovo zavestno socialistično akcijo. 

V tej perspektivi so razumljivi tudi naši sedanji napori za 
hitrejšo demokratizacijo političnih odnosov, ki naj zagotovijo 
delavcem in delovnim ljudem, da bodo uresničevali svoje 
interese, pravice in odgovornosti s skupnim in enakopravnim 
odločanjem v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih na vseh ravneh in v vseh oblikah samoupravne in 
politične organiziranosti družbe, v delegatskem sistemu ter v 
organih oblasti, ki so jih izvolili. Dosledneje naj uveljavijo 
odločujočo pozicijo združenega delavca, da bo mogel v od- 
nosih medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in solidarnosti 
gospodariti s celotno družbeno, reprodukcijo in obvladati 
politično in družbeno odločanje. To zahteva razvijanje in 
utrjevanje demokratičnih oblik in odnosov, ki bodo v skladu s 
samoupravno interesno, pluralistično naravo naše družbe - 
omogočali neposredno in svobodno izražanje teh interesov 
ter njihovo enakopravno soočanje, povezovanje in usklajeva- 
nje v zahtevnem procesu demokratičnega samoupravnega 
sprejemanja družbenih odloč itev na delegatskih načelih. Da 
bi zmogla utrjevati in razvijati takšno naravo socialističnih 
samoupravnih političnih odnosov in uč inkovito obvladovati 
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temeljna družbena, razvojna in druga protislovja, )e naša 
družba oblikovala zaokrožen sistem načel in odnosov ki je 
izražen v ustavnem sistemu Jugoslavije. Zdaj je predvsem 
potrebno spremljati njegovo delovanje ter odkrivati družbe- 
nopolitične in idejnopolitične razloge, zaradi katerih prihaja 
do razmeroma počasnega uveljavljanja teh načel v proizvodni 
in politični praksi naše družbe. Naloga, ki si jo na tej stopnji 
razvoja družbenoekonomskih in političnih odnosov postavl- 
jamo je torej utrjevanje in razvoj političnega sistema sociali- 
stične samoupravne demokracije na družbenolastninskih os- 
novah družbenih odnosov, ne pa njegovo spreminjanje ali 
celo prilagajanje še nepreseženim državno ali skupinsko- 

'lastninskim družbenoekonomskim odnosom. To je bilo te- 
meljno izhodišče, na katerem je naša Komisija pobliže opre- 
delila svoj odnos do postavljene naloge. 

V takšnem širšem okviru družbenih prizadevanj je Komisija 
razumela pobudo tovariša Tita kot zelo pomembno podporo 
splošni zahtevi po hitrejši demokratizaciji celote družbenopo- 
litičnih odnosov in procesov oblikovanja in sprejemanja druž- 
benih odločitev na samoupravnih temeljih, znotraj delegatske 
demokracije in posebej v delegatskem sistemu. Razumela jo 
je predvsem kot podporo zahtevi po krepitvi samoupravnega 
položaja delavca, tako glede razpolaganja z novo ustvarjeno 
vrednostjo, torej glede obvladovanja vzvodov njegove eko- 
nomske oblasti, kakor tudi glede, obvladovanja funkcij nje- 
gove politične oblasti in vzvodov te oblasti, med katerimi je 
vsekakor najpomembnejši delegatski sistem. Ta se mora potr- 
diti tudi kot sredstvo preseganja protislovja med posamičnimi 
in skupnim interesom, med posameznikom in družbo, med 
posameznikom in kolek ti vom. Prav o tem bi se kazalo naslo- 
niti trdneje na Kidričevo misel o tem, da je - citiram - »najmo- 
ralnejši smisel socializma ravno ukinjanje vsakega protislovja 
med kolektivom in posameznikom. Če kolektiv uničuje posa- 
meznika, je to absurdno nasprotje socializma. To bi bilo 
neč loveško in to bi lahko ogrožalo tudi sam socializem«. 
Sposobnost presegati ta nasprotja, sposobnost zagotavljati 
demokratično integracijo nosilcev parcialnih interesov, se 
mora potrditi v praktični preizkušnji; danes torej kot uč inko- 
vito sredstvo obvladovanja težkih gospodarskih razmer z od- 
ločanjem tistih, ki neposredno nosijo posledice odločitev in z 
realističnim opredeljevanjem poti našega prihodnjega druž- 
benoekonomskega razvoja, da bo zagotavljal trajno in trdno 
prihodnost, ki je pogoj ne le gospodarske in socialne, ampak 
tudi politične trdnosti naše družbe ter neodvisnosti in neuvr- 
ščenosti socialistične Jugoslavije. 

Na podlagi takega razumevanja pubude je Komisija menila, 
da poglavitna smer njenega uresničevanja ne morejo biti 
samo normativne spremembe, ker se problema odtujevanja 
odločitev delavcem in delovnim ljudem ter drugih negativnih 
družbenih pojavov, katerih svojevrsten izraz so tudi liderstvo, 
karierizem ter uzurpacija oblasti na te-hnobirokratskih, sku- 
pinsko-lastninskih in etatističnih osnovah, ne da odpravljati s 
formalnimi oziroma normativnimi spremembami. To bi pome- 
nilo spregledovati, da čedalje višja stopnja delitve dela, visoka 
stopnja urbanizacije, ohranjanje razrednih in drugih protislo- 
vij, ohranja tudi možnost za uzurpacijo odločanja v družbi s 
strani birokracije in tehnokracije, znotraj teh družbenih sil pa 
tudi ožjih skupin in posameznikov. Pomenilo bi spregledovati, 
da ti pojavi niso izraz pravnih pooblastil oziroma opredelitev, 
ampak so izraz povsem konkretno obstoječ ih odnosov v dolo- 
čeni družbi in v obstoječem razmerju družbenih sil. Napačno 
bi bilo gojiti iluzijo o tem, da se dajo družbenoekonomske 
osnove teh pojavov in tendenc odpraviti s formulacijami v 
statutih in ustavi! Akcija organiziranih družbenih sil za hi- 
trejšo demokratizacijo odločanja, za preseganje forumskega 
dela in s tem za podružbljanje politike v celoti, mora biti 
naravnana drugam, v odpravljanje družbenoekonomskih 
osnov teh teženj in v hitrejše uresničevanje političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja. Zato je to pobudo 

mogoče uresničevati le v celoti družbenoekonomske in druž- 
benopolitične vsebine samoupravnih in delegatskih odnosov 
katerih nepogrešljiva vsebina sta tudi kolektivno delo ter 
jasno opredeljena in uresničevana osebna in kolektivna od- 
govornost. 

Komisija meni, da gre tudi za dosledno ureshičevanje neka- 
terih že sprejetih in tudi v ustavi že zapisanih - a v družbeni 
praksi nedosledno spoštovanih - načel o samoupravnem od- 
ločanju delavcev in delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, o delegatskem sistemu in odno- 
sih, o odgovornosti - osebni in kolektivni - in tudi načel o 
uveljavljanju nadzora nad delom organov ter nosilcev samou- 
pravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, od splošnega 
političnega nadzora v Socialistični zvezi pa vse do nadzorne 
vloge skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Posebej zaslu- 
žijo pozornost tista ustavna načela, ki se nanašajo na kadrov- 
sko politiko, načelo o zamenljivosti, o omejevanju ponovne 
izvolitve, o nezdružljivosti funkcij in druga. Nespoštovanje teh 
načel dokazuje, da kadrovske politike še nismo uspeli bistve- 
neje demokratizirati, da se o kadrovskih rešitvah v delegat- 
skih, državnih in političnih strukturah odloča zaprto, brez 
udeležbe demokratičnih samoupravnih in političnih struktur 
in brez večjega vpliva tistih, ki so nosilci pravic in odgovorno- 
sti v procesih odločanja. Komisija je menila, da zloma pogosto 
oportunističnega odnosa do uveljavljanja teh načel ne morejo 
izsiliti samo rigorozne norme o mandatni dobi predsednikov, 
da pa je celovito politično akcijo, naravnano k temu cilju 
potrebno podpreti tudi z normativnimi in ustavnimi določ ili. 

Spremembe naj predvsem omogočajo okrepiti kolektivno 
delo in odgovornost organov samoupravljanja in oblasti, tudi 
z bolj izraženo skupno in osebno odgovornostjo njihovih 
članov za delo teh organov v okviru njihovih pristojnosti in 
posebej tudi za opravljanje nalog, ki so posameznemu članu v 
okviru pravic in odgovornosti organa naložene. Skrajševanje 
mandatne dobe predsednika in omejevanje možnosti njegove 
ponovne izvolitve je le v vlogi krepitve takšne skupne in 
osebne odgovornosti. Komisija zato ni sprejela takšnih reši- 
tev, ki bi dopuščale razlago, da v naš ustavni in politični 
sistem šele uvajamo kolektivno delo in odgovornost. Sprejela 
pa je tiste, ki takšno delo in odgovornost utrjujejo in razvijajo, 
vključno z rešitvijo, ki je v našem ustavnem sistemu nova, da 
je praviloma mandatna doba predsednika krajša od mandatne 
dobe članov organa. Pomembno izhodišče za delo Komisije 
so predstavljali sklepi Predsedstva CK ZK Jugoslavije o nalo- 
gah zveze komunistov pri uresničevanju pobude tovariša Tita. 
Komisiji s6 bili napotilo za temeljito prouč itev ustavno-prav- 
nih razsežnosti njihove uveljavitve v ustavi. Menili smo, da je 
naloga Komisije, da po prouč itvi ustavno-pravnih, teoretičnih 
in sistemskih vidikov posameznih vprašanj ter posledic posa- 
meznih rešitev za celoto ustavnih odnosov in načel, za uč in- 
kovitost delovanja političnega sistema v celoti in za ustavno 
funkcijo in položaj posameznih organov političnega sistema 
posamezne družbenopolitične skupnosti in za njihove medse- 
bojne odnose, poišče rešitve, ki ne bodo posegale v temeljno 
zasnovo ustavnih odnospv in načel ter opozori na argumente, 
s katerimi predlaga oziroma zavrača posamezne rešitve. To 
naj omogoč i tudi organom družbenopolitičnih organizacij, da 
na podlagi teh argumentov ponovno preverijo oziroma dopol- 
nijo svoje prvotne opredelitve. Zato so stališča in argumenti 
naše Komisije bili med drugim razpravljam tudi na Predsed- 
stvu SR Slovenije in Predsedstvu CK ZK Slovenije. Mnenja 
smo, da smo uspeli oblikovati rešitve, ki ustrezno uresničujejo 
idejnopolitične intence pobude tovariša Tita, ne da bi spremi- 
njale - skladno z izhodišč i o razvijanju in utrjevanju politič - 
nega sistema socialistične samoupravne demokracije - te- 
meljna načela in temelje družbenopolitičnega sistema kot jih 
sedaj opredeljuje ustava. 

Poleg tega zahteva uresničevanje Titove pobude celovit 
družbeni napor, ki ima v prvi vrsti idejnopolitične razsežnosti. 
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Odgovornost za uspeh morajo prevzeti v okviru svojih pristoj- 
nosti vse družbenopolitične skupnosti s celotno strukturo 
svoje samoupravne, oblastne in politične organizacije ter 
njenimi subjekti. Zato je Komisija sprejela in podprla predla- 
gano rešitev v delovnem besedilu Amandmaja II k Ustavi 
SFRJ, s katerim se nadomešča sedanji 151. člen. Predlagana 
rešitev v okviru enotnih temeljev političnega sistema Jugosla- 
vije določa načelo, da traja mandatna doba vseh izvoljenih in 
imenovanih funkcionarjev največ štiri leta in da daljšo dobo 
lahko določa le ustava, načelo, da so vsi funkcionarji lahko 
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma in načelo, da čas trajanja 
mandatne dobe in možnost ponovne.izvolitve konkretno do-, 
ločata ustava ali statut. S tako rešitvijo je bil zavrnjen predlog, 
da bi konkretne rešitve glede teh vprašanj za vse družbenopo- 
litične skupnosti, torej za obč ine, posebne družbenopolitične 
skupnosti, republike oziroma pokrajine enotno določ ila 
Ustava SFRJ ne glede na njihove specifične funkcije in ne 
glede na ustavni položaj in pristojnosti občine, republike 
oziroma pokrajine in federacije. Pri tem se je Komisija naslo- 
nila na načelo I. razdelka Temeljnih načel Ustave SFRJ, po 
katerem delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo 
svoje suverene pravice v socialističnih republikah in v sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi 
pravicami in - kadar to v skupnem interesu tako določa 
Ustava SFRJ - v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 
Prav tako se je naslonila na načelo iz istega razdelka, po 
katerem narodi Jugoslavije, v interesu vsakega naroda in 
vsake narodnosti posebej in vseh skupaj, uresničujejo in 
zagotavljajo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
med drugim tudi enotne temelje političnega sistema, s kate- 
rimi se zagotavljajo skupni interesi delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi ter enakopravnost narodov in narodnosti. 
Tem načelom Ustave SFRJ ustrezajo določbe v. Ustavi SR 
Slovenije v Temeljnih načelih in v členih 1 in 2, ki opredelju- 
jejo Socialistično republiko Slovenijo kot državo, ki temelji na 
suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, v kateri 
si delovni ljudje in občani zagotavljajo in uresničujejo svoje 
suverene pravice. V SFR Jugoslaviji pa uresničujejo le tiste, ki 
so v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov ter narodov 
in narodnosti določene z Ustavo SFR Jugoslavije na podlagi 
sporazuma socialističnih republik in pokrajin. 

Ne da bi se podrobneje na tem mestu spuščal v razmišljanja 
o naravi jugoslovanskega federalizma, se mi zdi vendarle- 
potrebno opozoriti, da je vsebina in obseg enotnih temeljev 
političnega sistema Jugoslavije določena v II. poglavju 2. dela 
Ustave SFRJ, ki podrobneje opredeljuje temelje našega druž- 
benopolitičnega sistema. O vsebini in obsegu teh določb pa 
je, skladno z že omenjenim načelom dosežen sporazum so- 
cialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
Zato in zaradi tega, ker ni ne družbenoekonomske, ne poli- 
tične potrebe, da bi ob sprejetju sedaj veljavnih ustav, dose- 
ženi sporazum spreminjali, tudi ni razlogov, da širimo obseg 
ustavnih določb o enotnih temeljih političnega sistema Jugo- 
slavije. V okviru teh temeljev so socialistične republike in 
socialistične avtonomne pokrajine tudi doslej specifično, svo- 
jim prilikam in družbenoekonomskim ter socialnim in kul- 
turno-politično zgodovinskim razmeram ustrezno, urejale ne- 
katera zelo pomembna vprašanja, kot npr zamenljivost dele- 
gatov, pristojnosti zborov skupščin, način izvolitev in sestav 
predsedstev republik, predlaganje kandidata za predsednika 
izvršnega sveta, vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva 
v kandidacijskih postopkih in še nekatere, ki pa niso v niče- 
mer oteževala delovanja političnega sistema Jugoslavije. 

Tudi v odnosu do pravic in odgovornosti občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti glede razvoja samoupravljanja 
v njih in v okviru tega tudi do določanja organiziranosti, ki v 
najustreznejši meri omogoča opravljanje njihovih družbenih 
funkcij, se je Komisija opredelila za sedanjo ustavno rešitev, 
po kateri republika določa samo načela za samoupravno 

organiziranje občin in ne predlaga rešitev, s katerimi bi po- 
drobneje posegala v organizacijo občine, v sestavo njenih 
organov ter v odnose med njimi. 

Komisija je pri delu spoštovala restriktiven pristop, ki je 
opredeljen v sklepih Predsedstva CK ZK Jugoslavije in v 
pobudi Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek 
za spremembo Ustave SFRJ. Oba dokumenta namreč poudar- 
jata, da se morajo spremembe ustave nanašati le na vprašanja 
organizacije in sestavo organov in na čas trajanja mandatne 
dobe predsednika. Zato smo pozornost osredotoč ili na vpra- 
šanje, katere določbe Ustave SR Slovenije predstavljajo oviro 
popolnejšemu in doslednejšemu uresničevanju načel o kolek- 
tivnem delu, odločanju, odgovornosti in načelu o krajši man- 
datni dobi in bi jih zato bilo potrebno spremeniti. Ob analizira- 
nju ustavnih določb smo tako prišli do sklepa, da je tako 
opredeljene smotre in intence mogoče in potrebno doseč i 
brez formalnih ustavnih sprememb, ker v sami idejni in teore- 
tični zasnovi ustave ni ovir za uresničevanje načel kolektiv- 
nega dela in odgovornosti. Politični sistem socialističnega 
samoupravljanja z vsemi svojimi načeli in iz njih izvedenimi 
institucijami predpostavlja in naravnost zahteva kolektivno 
delo in odgovornost. Zato je bilo enotno stališče, da ni po- 
trebno spreminjati Temeljnih načel ustave in tudi ne temeljev 
družbenopolitičnega sistema, razen tistih določb, ki oprede- 
ljujejo načela o trajanju mandatne dobe nosilcev družbeno- 
političnih funkcij in možnosti njihove ponovne izvolitve. Te- 
meljna načela ustave ter določbe o temeljih družbenopolitič - 
nega sistema vsebujejo in omogočajo uresničevanje kolektiv- 
nega dela, odločanja in odgovornosti vseh delavcev v združe- 
nem delu oziroma vseh delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter od njih izvolje- 
nih organov oblasti in samoupravljanja, vključno z delegaci- 
jami in delegatskim, oziroma skupščinskim sistemom v celoti. 
Skladno z ostalimi izhodišč i je Komisija menila, da je treba 
poglabljati in razvijati tako skupno in enakopravno delo ter 
odgovornost ter razvijati in utrjevati tudi kolektivno delo v 
organih oblasti. Spremembe, ki so potrebne zaradi popolnej- 
šega in doslednejšega uresničevanja teh načel v organih 
družbenopolitičnih skupnosti pa naj upoštevajo specifičnost 
družbenopolitičnih skupnosti ter vlogo in funkcije, ki jo ima 
posamezen organ v političnem sistemu Jugoslavije, repub- 
like, pokrajine oziroma občine. 

Poseben razlog, da se je Komisija zavzemala za tako restrik- 
tiven pristop k spremembam oziroma dopolnitvam ustave je 
dejstvo, da je ustava zgrajena kot konsistenten in celovit 
sistem odnosov in načel na družbenolastninskih osnovah 
Vsaka predlagana sprememba mora upoštevati njen vpliv na 
celoto teh odnosov, posebej na družbenolastninske osnove 
družbenoekonomskih odnosov, kot jih opredeljuje ustava. 
Takšno stališče bi lahko bilo celo konzervativno, če bi z njim 
branili družbene odnose, ki jih je razvoj prerasel, in bi torej bili 
ovira nadaljnjemu razvoju družbenoekonomskih odnosov in 
družbe kot celote. Dejstvo pa je, da prav te družbenolastnin- 
ske osnove družbenih odnosov še niso utrjene do takšne 
mere, da bi bile sposobne same, iz svoje notranje logike in 
moč i reproducirati prevladujoče socialistične samoupravne 
odnose ter zgolj napredno zavest in opredeljevanja ljudi. Še 
vedno se ukvarjamo z vprašanji, kateri so družbenoekonom- 
ski in politični razlogi za razmeroma počasno uveljavljanje 
prav družbenolastninskih odnosov v našem življenju in pozi- 
vamo k hitrejšemu zlomu birokratskih in tehnokratskih, torej 
državno in skupinsko lastninskih odnosov in družbenih sil, ki 
so njihovi nosilci. 

Ta širša izhodišča so Komisiji služila tako pri pripravljanju 
predloga besedila dopolnil k Ustavi SR Slovenije kot tudi pri 
delu naših predstavnikov v Komisiji Skupščine SFRJ za 
ustavna vprašanja. Ker danes obravnavamo le osnutek bese- 
dila dopolnil za spremembo Ustave SR Slovenije, bi želel 
povedati, da je delo na pripravi sprememb k Ustavi SFRJ teklo 
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sicer istočasno, da je tudi ustavna komisija Skupščine SFR 
Jugoslavije že določila osnutek besedila amandmajev k Ustavi 
SFRJ, da pa si je v procesu razč iščevanja posameznih predla- 
ganih rešitev pridržala pravico, da o tem besedilu še razprav- 
lja ter po možnosti zbliža nekatere razlike, ki še obstojijo v 
pogledih na funkcijo in položaj Zveznega izvršnega sveta, 
načinu izvolitve njegovega predsednika, na njegovo man- 
datno dobo in pooblastila. To naj bi opravila Komisija na seji 
27. oktobra. To pa ni ovira, da ne bi mogli v naših zborih 
razpravljati o predlaganem osnutku dopolnil, saj nam že do- 
seženo soglasje glede vsebine predlaganih rešitev v amand- 
majih I in II k Ustavi SFRJ v zvezni ustavni komisiji in v odborih 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ omogoča, da na podlagi 
enotnih izhodišč , ki v okviru enotnih temeljev političnega 
sistema Jugoslavije vplivajo tudi na določbe Ustave SR Slove-, 
nije, določ imo besedilo osnutka amandmajev k Ustavi SR 
Slovenije. 

★ ★ ★ 

Komisija predlaga zborom Skupščine SR Slovenije v raz- 
pravo osnutek petih ustavnih dopolnil. Njihovo temeljitejšo 
obrazložitev ste - tovarišice in tovariši delegati - dobili s 
poslanim gradivom za današnje zasedanje. Zato se bom zadr- 
žat samo na nekaterih njihovih poglavitnih značilnostih. 

Amandma I je enak! prvemu amandmaju k Ustavi SFRJ in 
predstavlja podrobnejšo razčlenitev načel o kolektivnem delu, 
odločanju in dogovornosti. V bistvu povzema ustavna načela, 
ki se nanašajo na ta vidik naše ustavnosti in deloma dopol- 
njuje ustavne določbe o temeljih političnega sistema. Ne 
glede na to, da so načela o kolektivnem delu in odgovornosti 
celoviteje formulirana v IV. razdelku Temeljnih načel ustave in 
v poglavju o položaju delovnih ljudi v družbenopolitičnem 
sistemu, je v Komisiji prevladalo mnenje, da je to dopolnilo 
vendarle koristno, ker razčlenjuje, celoviteje obravnava in 
združuje ta načela, izhajajoča neposredno iz pobude tovariša 
Tita in sklepov Predsedstva CK ZKJ in ker ustava doslej teh 
načel ni opredeljevala na tak nač in. Čeprav dopolnilo samo 
po sebi ne odstranjuje ovir za doslednejše uresničevanje 
kolektivnega dela in odgovornosti in torej ne odgovarja v 
celoti zahtevi po restriktivnem pristopu, je Komisija menila, da 
je funkcija tega dopolnila v njegovem prispevku k doslednejši 
uresnič itvi načel o osebni in skupni odgovornosti. Razlogi za 
ta amandma torej niso prvenstveno ustavno-pravne, pač pa 
družbenopolitične narave, zato je potrebno njegovo vsebino 
razumeti kot ustavno-pravno podporo osnovnim ciljem celo- 
vite družbenopolitične akcije za uresnič itev pobude tovariša 
Tita. Poudarja zlasti razredni značaj funkcij organov oblasti in 
samoupravljanja ter drugih nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij. Poudarja, da kolektivno delo, odlo- 
čanje in odgovornost teh organov in njihovih članov ni samo 
sebi namen, ampak mora biti njihovo uresničevanje dosledno 
v funkciji uresničevanja interesov delavskega razreda ter inte- 
resov, pravic in odgovornosti vseh delovnih ljudi. Je sinteza 
ustavnih načel o funkciji organov v našem političnem sistemu 
in njihovih temeljnih obveznosti ter obveznosti nosilcev javnih 
in družbenih funkcij, da delujejo na način, ki bo prispeval k 
uveljavitvi položaja, pravic in odgovornosti delovnih ljudi v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in pre- 
prečeval odtujevanje oblasti od delovnih ljudi in občanov. 

Poseben poudarek velja nameniti določbi, po kateri je vsak 
član kolektivnega organa osebno odgovoren za svoje delo in 
v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi za delo in odločitve 
tega organa. S tako določbo je nedvoumno dan poudarek 
kolektivnemu delu in kolektivni odgovornosti, pri čemer sta 
osebna odgovornost člana kolektivnega organa in kolektivna 
odgovornost organa nujna celota. Ta določba hkrati pomeni 
tudi dopolnitev določb Ustave SR Slovenije o odgovornosti, 
za katere je že sicer značilna posebej poudarjena osebna 
odgovornost. 

Prav tako velja omeniti tudi določbo, ki zavezuje kolektivne 
organe, da delujejo javno in na način, ki omogoča nadzor nad 
njihovim delom. Ta določba naj bi z ustavno-pravnega vidika 
prispevala k odpravljanju forumskega dela, ki predstavlja svo- 
jevrstno in najbolj razširjeno obliko odtujevanja odločitev 
delavcem, delovnim ljudem in občanom. 

Amandma II zamenjuje sedanje določbe 182. člena Ustave 
SR Slovenije in je nastal kot rezultat razjasnjevanj načelnih in 
teoretičnih vprašanj, ki sem jih omenjal v zvezi s 151. členom 
Ustave SFRJ. Temelji na treh osnovnih določbah in sicer; da 
traja mandatna doba funkcionarjev do štirih let, da so lahko 
funkcionarji izvoljeni na isto funkcijo največ dvakrat zapore- 
doma in da v okviru teh omejitev dolžino trajanja mandatne 
dobe in možnost ponovne izvolitve za posamezne funkcio- 
narje določajo Ustava SR Slovenije oziroma statut, zakon ali 
poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti v skladu z 
ustavo. 

Tako zamišljen amandma k Ustavi SR Slovenije povzema in 
je deloma tudi že realizacija izhodišč  glede trajanja mandatne 
dobe voljenih in imenovanih funkcionarjev in drugih nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter glede 
njihove ponovne izvolitve, kot jih vsebuje drugi amandma k 
Ustavi SFRJ. Amandma omogoča v specifičnih razmerah in 
pristojnostih posamezne družbenopolitične skupnosti uresni- 
čitev političnih stališč o skrajšanju mandatne dobe predse- 
dnikov, kar naj prispeva k utrjevanju kolektivnega dela in 
odgovornosti. 

Potrebno je opozoriti na tri posebnosti: 
1. Amandma enako kot doslej Ustava SR Slovenije ne do- 

loča mandatne dobe funkcionarjev Skupščine SR Slovenije. 
To vprašanje prepušča poslovniku Skupščine v okviru načel, 
ki jih opredeljujeta prvi in drugi odstavek tega amandmaja. 
Dolžino mandatne dobe je že doslej določal poslovnik Skup- 
šč ine SR Slovenije. Poslovnik delegatske skupščine ima v 
naši ureditvi poseben pomen, saj ga zbori sprejemajo na enak 
način in po postopku, kot velja za sprejem zakonov in drugih 
splošnih aktov, pa ne ureja zgolj proceduralnih vprašanj. 
Poleg tega lahko delegatska skupščina s poslovnikom lažje 
prilagaja ureditev teh vprašanj v okviru načel tega amandmaja 
nalogam, ki jih ima skupščina v danih družbenoekonomskih 
in političnih razmerah, ustrezno družbenemu značaju zamen-. 
Ijivega delegata, ne da bi to zahtevalo vsakokratno zahtevno 
proceduro za spremembo ustave. Ob tem je bila Komisija 
mnenja naj bi za zdaj poslovnik predpisal enoletno mandatno 
dobo za predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slove- 
nije in za predsednike zborov. 

2. Ustavna dopolnila, še posebej pa drugi amandma k 
Ustavi SR Slovenije ne določajo - kot sem že omenil - kon- 
kretne mandatne dobe za funkcionarje občinskih skupščin in 
njihovih izvršnih svetov. Tako odločitev je Komisiji narekovalo 
dejstvo, da Ustava SR Slovenije že doslej ni določala dolžine 
mandatne dobe funkcionarjev občinskih organov in bi predpi- 
sovanje njihove mandatne dobe z ustavnimi amandmaji po- 
menilo poseganje v pravico občine do samoupravljanja, širi- 
tev ustavnih določb o organizaciji občine in s tem odmik od 
načela restriktivnosti. V pripravljanju sprejema sedanje 
Ustave je bilo ugotovljeno, katera so tista skupna načela o 
položaju in organizaciji obč ine, ki morajo biti v okviru enotnih 
temeljev političnega sistema urejena z Ustavo SR Slovenije. 
Med temi ni bilo načel o sestavi, izvolitvi in mandatni dobi 
organov občine. Podrobnejše urejanje teh vprašanj bi pome- 
nilo tudi jasno izraženo nezaupanje v občine, da one s svojimi 
statuti, v skladu s svojimi pristojnostmi uredijo ta vprašanja 
tako, kot to zahteva vsebina pobude tovariša Tita in sklepov 
Predsedstva CK ZKJ. Politična stališča so v enaki meri usmeri- 
tev za vse družbenopolitične skupnosti in organizacije, kar pa 
ne terja uniformirane ureditve v različnih družbenopolitičnih 
skupnostih in omogoča, da se izrazijo posebni pogoji, v 
katerih delajo posamezne občine. Drugačna rešitev bi pome- 
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nila hkrati tudi dvom v uč inkovitost družbenopolitične akcije, 
s katero je mogoče zagotoviti vso potrebno enotnost pri 
uresničevanju političnih stališč o kolektivnem delu, odgovor- 
nosti in trajanju mandatne dobe v občinah. Dosedanje izkuš- 
nje v naši republiki, zlasti izredno dosledne kadrovske spre- 
membe v občinah v letu 1978, spremembe v občinskih vod- 
stvih in vodstvih osnovnih organizacij. Zveze komunistov, 
Zveze sindikatov in Socialistične zveze-delovnega ljudstva, to 
dokazujejo in opravičujejo takšno stališče 

3. Amandma prenaša urejanje mandatne dobe nosilcev 
pravosodnih funkcij in družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja ter možnost njihove ponovne izvolitve oziroma imeno- 
vanja na zakon. Mandat sodnikov in sodelujočih pri sojenju in 
njihovo ponovno izvolitev je, deloma na podlagi izrecne 
ustavne določbe, ki obstoja v veljavi, že doslej urejal zakon. 
Tudi pri oblikovanju besedila drugega ustavnega amandmaja 
je bil poudarjen pomen strokovnosti pri sojenju in pomen 
stalnosti sodnikov, kar se je izražalo tudi v osemletni man- 
datni dobi in v uporabi načela reelekcije, kot enem izmed 
elementov neodvisnosti sodišč . Komisija je želela z rešitvijo, 
predlagano v .4. odstavku prve točke drugega amandmaja na 
najbolj ustrezen način izraziti to hotenje; pričakuje pa, da bo v 
javni razpravi prišlo do pobud in predlogov, kako ustavno- 
pravno urediti to vprašanje še bolj jasno in dosledno. 

Z amandmajem ili, kot ga predlaga Komisija, ne bi posegali 
v ustavne določbe o funkciji, pristojnosti in sestavi Predsed- 
stva SR Slovenije, niti v določbe o njegovih razmerjih do 
drugih organov. Dopolnilo drugače ureja le mandatno dobo 
in način izvolitve predsednika Predsedstva SR Slovenije. 
Predsednik Predsedstva, ki je po Ustavi SR Slovenije voljen v 
obč inskih skupščinah in skupšč inah posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnostih za dobo štirih let, naj bi bil odslej voljen v 
Skupščini SR Slovenije in sicer tako. da bi ga volili za dobo 
enega leta vsi zbori Skupščine SRS izmed sedmih, v občin- 
skih skupščinah in skupščinah posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti poprej izvoljenih članov predsedstva. Za predse- 
dnika Predsedstva SR Slovenije je lahko ista oseba izvoljena 
največ dvakrat zapored. 

V Komisiji je bilo enotno sprejeto stališče, po katerem je 
glede na ustavne funkcije in kolektivni značaj Predsedstva 
SRS možno skrajšati mandatno dobo njegovega predsednika 
na eno leto z omogočanjem enkratne ponovne izvolitve. Ko- 
misija pa ne predlaga, da bi se spremenile določbe Ustave SR 
Slovenije, ki podrobneje opredeljujejo funkcijo predsednika 
predsedstva, ki naj bi še vnaprej v imenu predsedstva pred- 
stavljal SR Slovenijo, skrbel za izvrševanje sklepov in aktov 
predsedstva in imel nekatere posebne pravice in dolžnosti 
med vojno oziroma ob neposredni vojni nevarnosti. Pri iska- 
nju odgovora na vprašanje, kako je mogoče urediti način 
izvolitve predsednika predsedstva je Komisija izhajala od tako 
opredeljenega položaja in funkcij predsednika. Sprejet je bil 
predlog, po katerem naj bi predsednika predsedstva vsako 
leto volila Skupščina SR Slovenije izmed njegovih izvoljenih 
članov. Enotno je bilo zavzeto stališče, da glede na naravo 
funkcije predsednika predsedstva, kot je opredeljena v Ustavi 
SR Slovenije, njegove izvolitve ni mogoče prepustiti članom 
Predsedstva ter ga tako spremeniti v predsedujočega. Predlo- 
žena rešitev je smotrna tudi s stališča položaja Skupščine SR 
Slovenije kot organa družbenega samoupravljanja in najviš- 
jega organa oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike. 
Volitve predsednika predsedstva bi bile hkrati priložnost, da 
skupščina vsako leto obravnava poroč ilo o delu predsedstva 
ter njegove pobude, stališča in predloge s področja ljudske 
obrambe, varstva z ustavo določenega reda, mednarodnih 
odnosov in drugih temeljnih političnih vprašanj, ki so v pri- 
stojnosti Skupščine SR Slovenije. 
S IV. amandmajem, kot ga predlaga Komisija, naj bi se 
zaostrila omejitev možnosti ponovne izvolitve za predsednika 

in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter opredelila 
zahtevnejša večina za sprejemanje odloč itev v izvršnem svetu. 
Komisija meni, da bi te spremembe ob doslednejšem uresni- 
čevanju obstoječ ih ustavnih rešitev lahko pomenile dodatno 
spodbudo za uresničevanje kolektivnega dela v izvršnem 
svetu ter za omejevanje nevarnosti po preseganju ustavnih 
pooblastil, pravic in odgovornosti izvršnega sveta kot izvršil- 
nega organa Skupščine ter teženj po neenakopravnih odno- 
sih znotraj izvršnega sveta, karierizmu in drugih navarnostih. 

Osnova takšnega restriktivnega pristopa je enotna ocena 
Komisije, da so določbe Ustave SR Slovenije, ki se nanašajo 
na sestavo, položaj, pristojnosti izvršnega sveta, na njegova 
razmerja do drugih organov pa tudi na položaj in pooblastila 
predsednika in članov izvršnega sveta ustrezne, ker upošte- 
vajo specifičen položaj, ki ga ima izvršni svet v našem dele- 
gatskem skupščinskem sistemu kot organ odgovoren za ure- 
sničevanje politike in izvrševanje aktov skupščine, za stanje 
na vseh področjih družbenega življenja ter za usmerjanje in 
vsklajevanje dela upravnih organov. Tako opredeljen ustavni 
položaj izvršnega sveta, zlasti njegova odgovornost za stanje 
na vseh področjih družbenega življenja, ki je na tako neposre- 
den način naložena z ustavo samo izvršnemu svetu zahteva, 
da deluje ta organ kot resnično homogeno^ uč inkovito in 
operativno telo, ki je sposobno priti pred delegatsko skup- 
šč ino z opozorili, poroč ili in predlogi za spreminjanje neu- 
streznih stanj in odnosov ter zanje tudi prevzemati odgovor- 
nost. To je še zlasti pomembno, če upoštevamo zahtevne 
naloge, ki jih pred organe državne uprave postavlja razvejan 
delegatski sistem in aktualna, zlasti notranje-gospodarska 
situacija in zaskrbljujoče razmere v svetu 

Nedvomno je mogoče in potrebno storiti veliko več za še 
doslednejše uresničevanje kolektivnega dela tudi v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije. Pri tem gre zlasti za to, da v 
praksi dosledneje zaživijo ustavne določbe o odgovornosti 
izvršnega sveta delegatski skupšč ini, določbe sistemske za- 
konodaje o državni upravi, o njenem odpiranju subjektivnim 
silam in celotni samoupravni in delegatski strukturi. Poseb- 
nega pomena za uresničevanje kolektivnega dela v izvršnem 
svetu je, da vsak član izvršnega sveta prevzema poleg odgo- 
vornosti za lastno delovno področje tudi odgovornost za delo 
in odioč itve izvršnega sveta v celoti. Takšna usmeritev, ki je že 
sedaj vsebovana v ustavi, je zdaj še bolj izrecno zapisana v 
prvem amandmaju k Ustavi SFRJ in prvem amandmaju k 
Ustavi SR Slovenije, po katerem je vsak član kolektivnega 
organa osebno odgovoren za svoje delo in v skladu s svojimi 
pravicami in dolžnostmi za delo in odloč itve tega organa. 
Ustava SR Slovenije določa, da odloča izvršni svet na sejah z 
večino glasov prisotnih članov. Čeprav je bila ta določba 
dopolnjena z nedavno sprejetim zakonom o sistemu državne 
uprave, ki je določ il, da lahko izvršni svet veljavno sklepa, če 
je na seji navzoča večina njegovih članov, je Komisija menila, 
da bi s strožjo določbo o potrebni večini za sprejem sklepov 
lahko dodatno spodbudili uresničevanje kolektivnega dela in 
odgovornosti v izvršnem svetu. Zato komisija predlaga uredi- 
tev, po kateri odloča izvršni svet z več ino glasov vseh svojih 
članov. Po oceni Komisije in po mnenju tovarišev, ki delajo v 
izvršnem svetu takšna določba oziroma njena življenska upo- 
raba ne more ogroziti njegove uč inkovitosti in operativnosti. 

Komisija je obširno razpravljala tudi o položaju predsednika 
izvršnega sveta in o njegovih pooblastilih, ki se nanašajo na 
predlaganje izvolitve in razrešitve članov izvršnega sveta. Pri 
tem je bilo poudarjeno, da ta pooblastila niso osebna poobla- 
stila kandidata za predsednika, ki mu pred drugimi člani 
dajejo nekakšne neupravičene prednosti, temveč naj mu 
omogočajo uresnič iti izredno zahtevne dolžnosti in obvezno- 
sti pri zagotavljanju homogenosti, uč inkovitosti in operativ- 
nosti izvršnega sveta pri opravljanju njegovih ustavnih nalog. 
Ta pooblastila torej izrazito podpirajo uresničevanje kolektiv- 
nega dela v izvršnem svetu. Njihovo nadomeščanje, reducira- 
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nje funkcije predsednika na predsedujočega oziroma »kolek- 
tiviziranje« te funkcije pa bi pomembno ogrozilo uspešno 
uresničevanje ustavne funkcije izvršnega sveta. K omejevanju 
možnih nevarnosti, ki jih lahko skrivajo omenjena pooblastila 
predsednika izvršnega sveta, je potrebno prispevati z dosle- 
dnejšim uresničevanjem ustavnih določb o vlogi SZDL pn 
vodenju kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika in 
članov, z doslednejšim uresničevanjem skupščinskega nad- 
zora nad delom izvršnega sveta in organov uprave ter z 
zagotavljanjem družbenega vpliva na njegovo delo. Prepoved 
ponovne izvolitve predsednika in prepoved tretje zaporedne 
izvolitve, ki naj bi odslej veljala za člane Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, strožje opredeljena večina za spreje- 
manje odločitev izvršnega sveta, poudarjena odgovornost 
vsakega člana tudi za delo in odločitve izvršnega sveta kot 
celote, dolžnost članov kolektivnih organov uprave, da upo- 
števana stališča in smernice organa, v imenu katerega nasto- 
pajo, dolžnost organov, da delujejo na takšen nač in, ki omo- 
goča uresničevanje družbenega nadzora nad njegovim delom 
in druge spremembe, naj bi prispevale k doslednejšemu ure- 
sničevanju kolektivnega dela in odgovornosti v izvršnem 
svetu. Vse te določbe pa so samo dodatna spodbuda in lahko 
imajo pozitivne uč inke samo kot sestavni del prizadevanj za 
uresnič itev koncepta izvršnih funkcij in posebej tudi izvrš- 
nega sveta kot je opredeljen v veljavni Ustavi SFRJ in Ustavi 
SR Slovenije. Pri tem predlagane spremembe v četrtem 
amandmaju niso nastale iz potrebe po spreminjanju tega 
koncepta, temveč zato, ker ta koncept v praksi, v pogojih 
razmeroma še nerazvitega samoupravljanja in še ne celovito 
razvitih delegatskih razmerij ni dosledno uresničen. Pri tem 
pa Komisija ne zavrača potrebe po poglobljeni razpravi o 
dograjevanju ustavne zamisli o položaju in vlogi izvršne funk- 
cije v političnem sistemu, na načelih in izhodišč ih, katerih 
rezultat so bili ustavni amandmaji iz leta 1971, sedanje 
ustavne določbe ter opredelitve in načela v Zakonu o temeljih 
sistema državne uprave in izvršnem svetu. Podlaga take raz- 
prave bi mogla biti le temeljita analiza delovanja izvršnih 
svetov in organov uprave, ki bi objektivizirala razloge za 
počasno uveljavljanje ustavnih določb, ki se nanašajo na 
njihov položaj in delovanje. Po mnenju Komisije je potrebno 
hitreje odpravljati zlasti družbenoekonomske razloge,, manj 
pa iskati rešitve v drugačnih formalnih in organizacijskih 
rešitvah. 

S V. amandmajem je predlagano, da naj bi sodniki Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije zadržali osemletno mandatno 
dobo brez možnosti ponovne izvolitve, medtem ko bi se 
predsedniku Ustavnega sodišča mandatna doba skrajšala z 
osmih na eno leto z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. 
Takšna rešitev izhaja iz posebnega položaja, ki ga ima 
Ustavno sodišče kot samostojen organ republike, ki je v 
skladu z ustavo nosilec varstva ustavnosti in zakonitosti in 
ustreza naravi kolektivnega dela in odgovornosti tega organa. 
Ob tej zahtevi ter ustreznih kadrovskih rešitevah, lahko skraj- 
šanje mandatne dobe predsednika v določeni meri vpliva na 
doslednejše uresničevanje kolektivnega dela v Ustavnem so- 

dišču ter popolnejši izenačitvi sodnikov po pravicah, dolžno- 
stih in odgovornosti. V takšnih pogojih lahko vsak od sodni- 
kov za določen čas prevzame tiste posebne naloge, ki jih 
opravlja predsednik ustavnega sodišča kot so to vodenje sej, 
vzdrževanje stikov z organi republike in družbenopolitičnih 
organizacij in Ustavnim sodiščem Jugoslavije. 

Ob tem, ko predlaga zborom Skupščine SR Slovenije dolo- 
č itev osnutka amandmajev k Ustavi SR Slovenije, Komisija 
meni, da morajo biti te dopolnitve vzpodbuda in opora za 
družbeno in politično akcijo. Le tako lahko ti amandmaji 
prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše družbe, pri čemer 
mora biti v središču pozornosti razvoj samoupravnih oblik 
socialističnih proizvodnih odnosov na družbenolastninskih 
osnovah in razvoj demokratične ureditve, ki temelji na takšnih 
oblikah proizvodnih odnosov. Boj za napredek družbe je 
mogoče izbojevati le s celovito in dobro organizirano ter 
vodeno politično aktivnostjo organiziranih družbenih dejavni- 
kov, ta pa mora imeti podporo tudi v ustreznih ustavnih in 
pravnih normah Ali so predlagani amandmaji k Ustavi SR 
Slovenije lahko taka opora, bo morala oceniti javna razprava 
o osnutku dopolnil, ki ga bodo danes določ ili zbori naše 
skupščine. 

Komisija meni, da je smotrno organizirati javno razpravo 
hkrati o osnutkih amandmajev k Ustavi SR Slovenije in Ustavi 
SFR Jugoslavije; pa tudi o osnutku sprememb statutov občin 
in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki se dopolnjujejo 
in predstavljajo celoto. Prav tako Komisija meni, da je raz- 
pravo o amandmajih smotrno povezati z razpravo o najaktual- 
nejših vprašanjih gospodarjenja, družbenoekonomskega ra- 
zvoja in razvoja političnih odnosov. Le tako bo mogoče na 
praktičnih problemih preverjati sposobnost in uč inkovitost 
našega političnega sistema, ugotavljati ustreznost posamez- 
nih rešitev ter odkrivati družbenoekonomske razloge za to, da 
se posamezna ustavna načela in odnosi prepočasi uveljav- 
ljajo. 

To da lahko boljši rezultat od pogosto doktrinarnih in od 
življenja odmaknjenih razprav o sposobnosti in ustreznosti 
političnega sistema socialistične samoupravne demokracije, 
da rešuje tudi najzahtevnejša, vitalna vprašanja naše družbe 
in uč inkovito presega njena razvojna protislovja. Takšno 
usmeritev javne razprave bo Komisija tudi predlagala Pred- 
sedstvu RK SZDL, ki bo organizator in nosilec javne razprave. 

V tej razpravi bo potrebno preveriti rešitve, ki jih je ustavna 
komisija predlagala kot možno ustavno uresnič itev pobude 
tovariša Tita, tudi z vidika njihove praktične uporabnosti uč in- 
kovanja in vplivanja na realne procese demokratizacije druž- 
benih odnosov. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb 
Ustave SR Slovenije predlaga zborom Skupščine SR Slove- 
nije, da skladno s predlogi svojih delovnih teles določijo 
besedilo osnutka amandmajev Ustave SR Slovenije v predlo- 
ženem besedilu. Komisija tudi predlaga zborom Skupščine 
SR Slovenije, da jo pooblastijo za sodelovanje s Socialistično 
zvezo delovnega ljudstva Slovenije pri spremljanju javne raz- 
prave in za to, da po končani javni razpravi poroča zborom. 
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OSNUTEK AMANDMAJEV 

k ustavi SR Slovenije 

UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo 
sprememb ustave SR Slovenije (v nadaljnjem be- 
sedilu: Komisija) je na sejah 17. oktobra in 27. 
decembra 1979 ter 9. maja, 10. julija in 29. julija 
1980 ter na vrsti sej svojih delovnih teles obravna- 
vala sklepe Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije z dne 19. junija 
1979, ki se nanašajo na uresničevanje načel o 
kolektivnem delu, povečanju odgovornosti in na- 
daljnji demokratizaciji družbenopolitičnih od- 
nosov, ter delovno besedilo amandmajev k ustavi 
SFRJ. Na svoji 5. seji je Komisija določila besedilo 
osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije (v na- 
daljnjem besedilu amandmaji). 

Komisija je pri svojem delu izhajala od nasled- 
njih idejnih in družbenopolitičnih izhodišč : XI. kon- 
gres ZK Jugoslavije in VIII. kongres ZK Slovenije 
sta določ ila naloge komunistov pri razvoju politič - 
nega sitema socialističnega samoupravljanja z 
namenom, da bi ga čim hitreje in popolneje prila- 
godili razvoju samoupravnih proizvodnih odnosov 
in s tem utrdili in poglobili sistem samoupravnega 
delegatskega odločanja. Izpolnitev teh nalog za- 
hteva tudi nadaljnje izpopolnjevanje v ustavnem 
sistemu že opredeljenih institucionalnih in organi- 
zacijskih rešitev v okviru političnega sistema so- 
cialističnega samoupravlja jaf i ''s.caldu s te e j- 
nimi ustavnimi načeli. Nadaljnji razvoj tega si- 
stema je treba usmerjati v demokratizacijo vseh 
družbenih odnosov; ta naj se izraža v višji stopnji 
uveljavljanja in usklajevanja samoupravnih inte- 
resov delavcev in vseh delovnih ljudi zlasti prek 
delegatskega sistema odločanja. Na tej podlagi je 
treba zagotoviti tudi uč inkovitejše in odgovornejše 
delo vseh institucij in organov političnega sistema 
in pospeševati prilagajanje njihove organizacije, 
metod in načina dela potrebam delegatskega si- 
stema, predvsem z odprtostjo in č im doslednejšo 
vključ itvijo vseh institucij in organov v neposredno 
delovanje tega sistema, kar pomeni tudi z njihovo 
večjo odzivnostjo na pobude, predloge, interese in 
potrebe ljudi. 

Pomemben prispevek za prilagajanje delovanja 
političnega sistema razvoju samoupravnih odno- 
sov pomeni tudi prizadevanje, da se v organih na- 
šega političnega sistema dosledno uresnič i kolek- 
tivno delo, odločanje in odgovornost. To je poudaril 
tudi tovariš Tito, ko je na VIII.kongresu Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije govoril o nujnosti nadaljnje 
demokratizacije družbenopolitičnih odnosov in pro- 
cesa političnega odločanja. Dejal je, naj kolektivno 
delo, odločanje in odgovornost, h kateremu nas 
obvezuje bistvo našega samoupravnega sistema, 
prispeva k razvoju delegatskega sistema in k na- 

daljnjemu razvoju socialistične samoupravne de- 
mokracije. Doslednejše izvajanje načela kolektiv- 
nega dela bo namreč prispevalo k nadaljnji demo- 
kratizaciji dela vseh samoupravnih in političnih 
organov in onemogočalo pojave leaderstva in 
druge nezdrave ambicije posameznikov. Hkrati pa 
je tovariš Tito poudaril, da bo doslednejše izvaja- 
nje tega načela omogočilo tudi uč inkovitejše defo 
nasploh, kar bo prispevalo, da se bo Jugoslavija 
tudi nadalje uspesno razvijala kot socialistična 
samoupravna in federativna skupnost. 

Pobudo tovariša Tita In sklepe Predsedstva 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije je komisija razumela kot zelo pomembno za- 
htevo po nadaljnji demokratizaciji celote družbe- 
nopolitičnih odnosov na samoupravnih temeljih, 
demokratizaciji vsega družbenega življenja, zlasti 
pa kot zahtevo po krepitvi samoupravnega polo- 
žaja delavca, predvsem glede njegovega razpola- 
ganja s presežno vrednostjo oziroma z ustvarje- 
nim dohodkom. Le tako lahko uresničevanje po- 
bude prispeva k hitrejši demokratizaciji sprejema- 
nja političnih odločitev in s tem k podružbljanju 
politike. Zato te pobude ni mogoče uresničevati 
ločeno od celotne družbenoekonomske in družbe- 
nopolitične vsebine samoupravljanja in delegat- 
skih odnosov, katerih nepogrešljiva sestavina so 
tudi kolektivno delo ter jasneje opredeljena in do- 
sledno uresničevana osebna in kolektivna odgo- 
vornost. 

Družbenopolitično vsebino sklepov Predsedstva 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije je mogoče uresničevati s celotno politično 
aktivnostjo organiziranih subjektivnih družbenih 
dejavnikov, njihovo uresničevanje pa je potrebno 
omogočiti in podpreti tudi z ustreznimi spremem- 
bami nekaterih določb ustave SR Slovenije, ki po- 
menijo oviro za doslednejše uresničevanje načel 
o kolektivnem delu in odgovornosti. 

Iz vseh dokumentov, ki so bili doslej sprejeti na 
podlagi Titove pobude, izhaja jasna potreba po 
restriktivnem pristopu k spreminjanju ustave, ki 
ne bo odpiral razprave o temeljnih načelih ustave 
SFRJ in SR Slovenije. Ustavne spremembe, ki so 
potrebne zaradi uresničevanja sklepov Predsed- 
stva CK ZKJ, se zato nanašajo le na vprašanja 
organizacije organov družbenopolitičnih skupno- 
sti, na trajanje mandatne dobe predsednikov teh 
organov in na omejitev njihove ponovne izvolitve. 
Toda tudi te spremembe ne bi smele biti takšne, 
da bi po vsebini spreminjale ustavni položaj in 
funkcije posameznih organov ter odnose med 
njimi. To še posebej velja za izvršne svete skup- 
šč in družbenopolitičnih skupnosti, pri katerih bi 
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vsak pomembnejši poseg v sestavo, način izvoli- 
tve ali trajanja mandatne dobe hkrati spreminjal 
tudi funkcijo teh organov in njihova razmerja do 
skupšč in in do drugih organov, s tem pa tudi 
zmanjševal njihovo sposobnost, da učinkovito in 
odgovorno izvršujejo svoje naloge. 

Zaradi tega je potrebno predvsem spremeniti 
tiste ustavne določbe, ki pomenijo neposredno 
oviro za doslednejše uresničevanje načel o kolek- 
tivnem delu in odgovornosti ter krajši mandatni 
dobi nosilcev nekaterih predsedniških funkcij. 

Ustava SR Slovenije predpostavlja, omogoča in 
razvija kolektivno delo in odgovornost. To velja 
tako za temeljna načela ustave SR Slovenije, ki 
posebej poudarjajo osebno odgovornost, v IV raz- 
delku pa tudi eksplicitno govorijo o »odgovornosti 
organov oblasti in samoupravljanja«, kot tudi za 
normativni del ustave. S stališča uresničevanja 
kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti 
ustrezajo tudi določbe ustave SR Slovenije o orga- 
nizaciji in sestavi organov SR Slovenije ter o na- 
činu izvolitve in o mandatni dobi članov teh orga- 
nov, medtem ko v organizacijo občin ustava SR 
Slovenije s takšnimi določbami ne posega. 

V primerjavi z ustavo SFR Jugoslavije je ustava 
SR Slovenije še nekoliko ožja glede organizacij- 
skih določb oziroma določb o mandatni dobi nosil- 
cev predsedniških funkcij. To omogoča, da so 
lahko ustavne spremembe resnično restriktivne, 
saj je v ustavi SR Slovenije le maio določb, ki bi 
pomenile neposredno oviro za dosledno uresniče- 
vanje načel kolektivnega dela in odgovornosti. 
Zato ni potrebno širiti obsega ustavnih določb, ki 
se nanašajo na organizacijo organov in mandatno 
dobo nosilcev predsedniških funkcij. To velja tako 
za določbe, ki se nanašajo na republiške organe, 
kot za določbe, ki veljajo za občine. 

Ustava ne ureja vprašanj organizacije in sestave 
organov družbenopolitičnih organizacij in tudi ni 
nobene potrebe, da bi ta vprašanja urejali z ustav- 
nimi spremembami, ker gre za avtonomno pravico 
družbenopolitičnih organizacij, da ta vprašanja ure- 
jajo s svojimi statutarnimi akti. 

Ustava SFRJ in ustava SR Slovenije tvorita zao- 
krožen in konsistenten sistem nače! in odnosov. 
Spremembe bi torej lahko posegle v ustavno opre- 
delitev političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja in s tem v položaj delovnih ljudi v 
temeljih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih in v celotnem političnem, posebej tudi dele- 
gatskem skupščinkem sistemu. Restriktiven pri- 
stop je zato nujen, spreminjanje in dopolnjevanje 
ustave pa vsebinsko zahtevno družbenopolitično 
in strokovno opravilo, ki mora omogočiti nadaljnji 
razvoj in uresničevanje vseh ustavnih načel in v 
ustavi opredeljenih socialističnih samoupravnih 
odnosov. 

Izhajajoč iz takšnih opredelitev In upoštevajoč  
restriktiven pristop k spremembam ustave SR Slo- 
venije meni Komisija, da ni potrebe, da bi se spre- 
minjala ali dopolnjevala temeljna načela ustave 
SR Slovenije ali temelji političnega sistema ter 
funkcije organov družbenopolitičnih skupnosti, ali 
položaj teh organov in njihova medsebojna ra- 
zmerja. Ustavne spremembe tudi ne smejo ogro- 
ziti uč inkovitega uresničevanja funkcij teh orga- 
nov. 

Izhodišče za spreminjanje določb ustave SR 
Slovenije o organizaciji, sestavi, mandatni dobi in 
nač inu izvolitve organov SR Slovenije predstav- 
ljajo analize njihovega delovanja po njenem spre- 
jemu, še zlasti pa analize o delovanju delegat- 
skega skupščinskega sistema. Pri tem izhajamo 
od predpostavke in stališča Komisije, da v ustavi 
SFRJ ne bo razširjen obseg določb, ki se nanašajo 
na organizacijo republike in občine. Kljub temu pa 
je razumljivo, da je bilo potrebno pri opredeljeva- 
nju obsega in vsebine sprememb ustave SR Slo- 
venije, v skladu z nekaterimi njenimi specifič - 
nostmi, upoštevati obseg in vsebino predlaganih 
sprememb ter argumentacijo za in proti posamez- 
nim rešitvam pri spreminjanju ustave SFRJ. 

Po mnenju Komisije bi bilo treba v spremembah 
ustave SR Slovenije dobesedno povzeti rešitve iz 
besedila osnutka amandmaja I k ustavi SFRJ, ki 
naj bi opredeljeval vsebino in smoter kolektivnega 
dela in odgovornosti in njun pomen za nadaljnjo 
demokratizacijo političnega sistema socialistič - 
nega samoupravljanja. Prav tako se Komisija zav- 
zema za to, da bi v spremembah ustave SR Slove- 
nije dobesedno povzeli tudi besedilo osnutka 
amandmaja II k ustavi SFRJ, ki naj bi vseboval 
načelo o trajanju mandatne dobe (do štirih let) in o 
omejitivi ponovne izvolitve. 

V prvem in drugem primeru pa ni mogoče na- 
čelno izključ iti možnosti, da v spremembah ustave 
SR Slovenije dodamo še nekatere nove opredeli- 
tve. To je mogoče tudi zato, ker ustava SR Slove- 
nije že sedaj v temeljnih načelih in v normativnem 
delu vsebuje načela in določbe, ki jih v ustavi 
SFRJ ni. Vsekakor pa ni potrebe, da bi bile razlike 
med besedili osnutkov uvodnih dveh amandmajev 
k ustavi SFRJ in ustavi SR Slovenije velike, še 
zlasti, ker so bile v dosedanjih razpravah o spre- 
membah ustave SFRJ upoštevane skoraj vse po- 
membnejše pripombe in predlogi Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave 
SR Slovenije. Zaradi skoraj popolne enakosti do- 
ločb amandmajev I in II k ustavi SR Slovenije ter 
besedila osnutkov amandmajev lin ll k ustavi 
SFRJ, v obrazložitvi teh amandmajev le kratko 
povzemamo obrazložitev besedila osnutka 
amandmajev k ustavi SFRJ, podrobneje pa pojas- 
njujemo tiste rešitve, ki so v amandmaju II k ustavi 
SR Slovenije različne od besedila osnutka amand- 
maja II k ustavi SFRJ. 

Posebno načelno vprašanje, o katerem je raz- 
pravljala Komisija, je vprašanje urejanja organiza- 
cije, sestave in mandatne dobe ter omejitve po- 
novne izvolitve občinskih organov z ustavo SR 
Slovenije. Komisija je sprejela usmeritev, po ka- 
teri je dovolj, da ustava SR Slovenije v amandmaju 
II opredeli zgornjo mejo trajanja mandatne dobe in 
omejitve ponovne izvolitve in da ni potrebno v 
ustavi SR Slovenije širiti obsega določb, ki se 
nanašajo na organizacijo občine. Tako ustava, kot 
doslej, ne bi konkretno urejala mandatne dobe za 
funkcionarje občinskih organov. Takšna usmeri- 
tev izhaja iz sprejetega restriktivnega pristopa k 
ustavnim spremembam. 

Osnova takšne usmeritve je prepričanje, da je 
mogoče ustrezno usklajenost rešitev v občinah 
mogoče učinkovito zagotoviti s politično akcijo. V 
zvezi s tem velja poudariti, da ustava SR Slovenije 
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ne določa mandatne dobe in omejitve ponovne 
izvolitve za funkcionarje občinskih skupšč in in nji- 
hovih izvršnih svetov, pa je vendar ureditev teh 
vprašanj v statutih vseh slovenskih občin enaka. 
Še več , uč inkovitost politične akcije, ki je neposre- 
dno sploh ni zahtevala ustava, dokazuje tudi dej- 
stvo, da so predsedniki občinskih skupšč in oprav- 
ljali svojo funkcijo praviloma le eno mandatno 
dobo. Podobno sliko kažejo tudi podatki o rotaciji 
predsednikov organov družbenopolitičnih organi- 
zacij v slovenskih občinah. 

Slabost ustavne določbe, ki bi poenotila kon- 
kretno trajanje mandatne dobe funkcionarjev ob- 
činskih organov, bi bila v tem, da bi preprečevala 
prilagajanje rešitev praktičnim izkušnjam, speci- 
fičnostim v posameznih občinah in spremembam, 
ki jih povzroča razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov in družbenopolitičnega sistema. Ustavne 
določbe o trajanju mandatne dobe funkcionarjev 

občinskih organov bi pomenile širjenje obsega 
določb o organizaciji občine v ustavi SR Slovenije, 
kar bi bil odmik od načela o restriktivnem pristopu 
in od osnovnega izhodišča, da gre le za črtanje 
določb, ki so neposredna ovira za uresničevanje 
kolektivnega dela. Poleg tega pa bi takšna rešitev 
posegala tudi v samoupravne pravice občin. 

Po določbah IV. dela ustave SR Slovenije, zlasti 
njenega 435. člena, ni mogoče nobenih sprememb 
ustave sprejeti drugače kot v obliki ustavnih 
amandmajev. Z ustavnim zakonom za izvedbo 
ustavnih amandmajev pa bi uredili vprašanje, kdaj 
in kako se amandmaji začno uporabljati. Komisija 
meni, naj bi ustavne spremembe, ki zadevajo tra- 
janje mandatne dobe članov in predsednikov or- 
ganov, začele veljati z naslednjim mandatnim ob- 
dobjem članov delegacij in delegatov v skupšči- 
nah družbenopolitičnih skupnosti. 

USTAVNI AMANDMAJI 

TI USTAVNI AMANDMAJI SO SESTAVNI DEL USTAVE SR SLOVENIJE iN ZAČNEJO 
VELJATI 2 DNEM NJIHOVE RAZGLASITVE 

AMANDMA I 
1. Vsi organi oblasti in samoupravljanja ter 

drugi nosilci samoupravnih, javnih in drugih druž- 
benih funkcij zagotavljajo v okviru svojih pravic, 
doižnosti in odgovornosti, uresničevanje intere- 
sov delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v 
družbenoekonomskih in političnih odnosih sociali- 
stičnega samoupravljanja, zlasti pa v delegat- 
skem sistemu, in tudi pogoje za uresničevanje 
pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih ljudi 
in občanov v samoupravnih in drugih organizaci- 
jah in skupnostih in v družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Organizacija, sestava in nač in dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejajo 
tako, da se zagotavljajo kolektivno delo, odločanje 
in odgovornost ter enakopravnost članov teh or- 

ganov pri uresničevanju njihovih pravic, dolžnosti 
in odgovornosti, določenih z ustavo oziroma statu- 
tom in zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgo- 
voren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi za delo in odločitve tega organa. 

Vsak član kolektivnega organa, ki je poobla- 
ščen, da sodeluje pri delu drugih organov in teles, 
mora po načelih delegatskega sistema ravnati v 
skladu s pooblastili, smernicami in stališč i tega 
organa. 

Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij morajo izvrševati svoje pravice in dolžnosti 
tako, da je omogočeno uresničevanje družbenega 
nadzorstva nad njihovim delom. 

2. S tem amandmajem se dopolnjujejo določbe 
1. točke II. poglavja II. dela ustave SR Slovenije. 

Obrazložitev amandmaja I 
V dosedanjih razpravah so bili sicer izraženi dolo- 

čeni pomisleki o potrebnosti tega amandmaja, ker 
ustava v Temeljih družbenopolitičnega sistema, zlasti 
pa v Temeljnih načelih, predpostavlja in spodbuja ko- 
lektivno delo, in to na bolj celovit in popoln nač in, kot 
pa je to mogoče izraziti v tem amandmaju. Kljub tem 
pomislekom pa je bilo sprejeto načelno stališče o po- 
trebnosti sprejema tega amandmaja. S tem amandma- 
jem se namreč daje ustavnim spremembam, ki naj 
omogočijo doslednejše' uresničevanje kolektivnega 
dela in odgovornosti, širši značaj in se tako te spre- 
membe ne omejujejo zgolj na nekatera bolj ali manj 
organizacijska vprašanja Res je sicer, da takšen 
amandma, katerega vsebino bo mogoče izboljšati na 
podlagi pripomb v javni razpravi, ne odpravlja neposre- 
dnih ovir v ustavi za uresničevanje kolektivnega dela, 

niti ne pomeni pomembnejše vsebinske dopolnitve 
ustave. Bolj kot ustavnopravni razlogi, govorijo za nje- 
gov sprejem družbenopolitični razlogi, saj bi njegov 
sprejem zaokrožil podobo ustavnih amandmajev, ki bi 
tako predstavljali pomembno ustavnopravno spod- 
budo in podporo najširši družbenopolitični akciji za 
uresničevanje vseh vidikov Titove pobude za demokra- 
tizacijo celote družbenopolitičnih odnosov na samou- 
pravnih in delegatskih temeljih. 

Pomen prvega odstavka 1. točke amandmaja I je v 
tem, da poudari, da kolektivno delo, odločanje in od- 
govornost niso sami sebi namen, ampak je njihovo 
uresničevanje v funkciji uresničevanja interesov delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi Poleg tega je na 
tem mestu poudarjena odgovornost organov oblasti in 
samoupravljanja in nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij, da pri izvrševanju svojih ob- 
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veznosti zagotavljajo pogoje za uresničevanje pravic, 
dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov v 
samoupravnih in drugih organizacijah in skupnostih in 
v družbenopolitičnih skupnostih. 

V Komisiji so bila izražena tudi mnenja, da v prvem 
odstavku ni najbolj ustrezna formulacija, po kateri or- 
gani oblasti in samoupravljanja »zagotavljajo« uresni- 
čevanje interesov delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi in da bi bilo bolje uporabiti formulacijo »prispe- 
vajo k uresničevanju interesov ...«. V Komisiji je pre- 
vladalo stališče, da je bolje govoriti o »zagotavljanju« 
ker je takšna določba za organe bolj zavezujoča, s tem 
ko morajo po določbah tega odstavka organi oblasti in 
samoupravljanja zagotavljati uresničevanje interesov 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi samo »v 
okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti«. 

Drugi odstavek 1. točke amandmaja I izhaja od tega, 
da je potrebno organizacijo, sestavo in način dela 
kolektivnih organov urejati tako, da to zagotavlja ko- 
lektivno delo, odločanje in odgovornost ter enakoprav- 
nost članov teh organov, vendar v odvisnosti od zna- 
čaja, položaja in funkcije vsakega organa. S tem od- 
stavkom je v ustavo uveden pojem »kolektivni orqan«. 

Tretji odstavek 1. točke amandmaja I izhaja od pre- 
pričanja, da šta osebna odgovornost člana kolektiv- 
nega organa za njegovo delo in za delo in odloč itve 
organa celota. To pomeni tudi dopolnitev določb 

Obrazložitev amandmaja II 
Amandma II je potrebno sprejeti zato, ker pomeni 

določba 182. č lena ustave SR Slovenije neposredno 
oviro za doslednejše uresničevanje kolektivnega dela 
in odgovornosti. Po tej določbi so namreč  funkcionarji, 
ki jih določa zakon, voljeni oziroma imenovani za dobo 
štirih let, lahko so enkrat, ob posebno upravičenih 
razlogih, pa tudi dvakrat ponovno zaporedoma izvo- 
ljeni za isto funkcijo. 

Amandma II izhaja od ocene, da je potrebno z ustavo 
SR Slovenije glede mandatne dobe in omejitve po- 
novne izvolitve urediti- te nekatera načelna vprašanja, 
in sicer: 

- da mandatna doba funkcionarjev traja do štiri leta; 
- da so lahko funkcionarji izvoljeni za isto funkcijo 

največ dvakrat zaporedoma, in 
- da v okviru teh omejitev dolžino trajanja mandatne 

dobe in omejitve ponovne izvolitve za posamezne 
funkcionarje določajo ustava oziroma statut, zakon ali 
poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti v 
skladu z ustavo. 

Prvi odstavek 1 točke amandmaja II omogoča skraj- 
šanje mandatne dobe predsednikov organov družbe- 

ustave SR Slovenije o odgovornosti, za katere je zna- 
čilna posebej poudarjena osebna odgovornost. 

Namen četrtega odstavka 1 točke amandmaja I je, 
da na eni strani zaveže člana kolektivnega organa, ki 
sodeluje v delu drugih organov, da je dolžan ravnati v 
skladu s pooblastili, smernicami in stališč i, na drugi 
strani pa obvezuje kolektivne organe, da oblikujejo te 
smernice in stališča. 

Peti odstavek 1. točke amandmaja I zavezuje organe 
oblasti in samoupravljanja in nosilce samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij, da morajo delovati 
tako, da omogočajo uresničevanje družbenega nad- 
zorstva nad lastnim delom. Tudi iz vsebine tega od- 
stavka je jasno razvidno, da je namen amandmaja I k 
ustavi ŠR Slovenije, da poudari pomen uresničevanja 
kolektivnega dela in odgovornosti ne le za notranje 
odnose med člani kolektivnih organov, ampak pred- 
vsem za uresničevanje njihovih razmerij nasproti sa- 
moupravni delegatski bazi. 

Iz 2. točke amandmaja I jasno izhaja, da se z njim ne 
posega v Temeljna načela ustave SR Slovenije. 
Amandma I namreč dopolnjuje 1. točko II. poglavja II. 
deia ustave'SR Slovenije o Temeljih družbenopolitič - 
nega sistema, in sicer na ta nač in, da povzema, razčle- 
njuje in konkretizira načela, ki se nanašajo na delo in 
vlogo organov v političnem sistemu, nač in uresničeva- 
nja njihovih funkcij ter na osebno in kolektivno odgo- 
vornost. 

nopolitičnih skupnosti. Poleg tega vsebuje ta odstavek 
načelo, po katerem mandatna doba ne more biti daljša 
od štirih let, razen takrat, kadar je za posamezne no- 
silce samoupravnih, javnih ali drugih družbenih funkcij 
drugače določeno z ustavo: Ustava SR Slovenije na 
primer določa daljšo osemletno mandatno dobo za 
predsednika in sodnike Ustavnega sodišča Slovenije, 
urejanje mandatne dobe za sodnike- rednih sodišč pa 
prepušča zakonu. 

Drugi odstavek 1. točke amandmaja II vsebuje bolj 
zavezujočo oziroma strogo določbo glede omejitve 
ponovne izvolitve, kot pa jo vsebuje 182. člen ustave 
SR Slovenije. Po določbi tega odstavka namreč noben 
funkcionar, tudi ne, kadar to zahtevajo posebno upra- 
vičeni razlogi, ne more biti za isto funkcijo izvoljen 
oziroma imenovan več kot dvakrat zaporedoma. Tudi v 
tem odstavku je določeno, da lahko le ustava za posa- 
mezne funkcionarje določ i drugače. Ustava SR Slove- 
nije določa reelekcijo (brez omejitve ponovne izvolitve) 
za sodnike rednih sodišč . 

Za razliko od besedila osnutka amandmajev k ustavi 
SFRJ je v tretjem odstavku 1 točke amandmaja II poleg 

AMANDMA \\ 
1. Voljeni tn imenovani funkcionarji in drugi no- 

silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določajo ustava, statut aU 
zakon, se volijo oziroma imenujejo za dobo do 
štirih let, če za posamezne izmed njih ustava ne 
določa drugače. 

Voljeni in imenovani funkcionarji in drugi nosilci 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, 
za katere tako določajo ustava, statut ali zakon, so 
lahko izvoljeni oziroma imenovani za isto funkcijo 
največ dvakrat zaporedoma, če za posamezne 
izmed njih ustava ne določa drugače. 

Dolžino mandatne dobe in omejitev ponovne 
izvolitve oziroma imenovanja izvoljenih in imeno- 
vanih funkcionarjev in drugih nosilcev samou- 
pravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, za ka- 
tere tako določajo ustava, statut ali zakon, dolo- 
čajo ustava oziroma v skladu z ustavo statut, za- 
kon ali poslovnik skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

Dolžino mandatne dobe nosilcev pravosodnih 
funkcij in družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja in možnost njihove ponovne izvolitve ozi- 
roma imenovanja ureja zakon. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 182. člen 
ustave SR Slovenije. 
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ustave, statuta in zakona naveden še poslovnik skup- 
šč ine družbenopolitične skupnosti. To pomeni, da 
lahko poslovnik skupščine družbenopolitične skupno- 
sti konkretizira trajanje mandatne dobe in omejitev 
ponovne izvolitve za funkcionarje skupščin družbeno^ 
političnih skupnosti v okviru načel, ki jih opredeljujeta 
prvi in drugi odstavek tega amandmaja. Takšna rešitev 
izhaja od posebnega pomena skupščinskega poslov- 
nika v naši ureditvi (ko ne poznamo republiškega za- 
kona, ki bi urejal organizacijo in delovanje Skupščine 
SR Slovenije) in od tega, da ni nobene potrebe v ustavi 
SR Slovenije širiti obsega določb, ki se nanašajo na 
funkcionarje Skupščine SR Slovenije. 

Ustava SR Slovenije ne ureja vprašanja trajanja man- 
datne dobe za funkcionarje Skupšč ine SR Slovenije, 
ampak to ureja poslovnik Skupščine SR Slovenije. Za- 
radi določbe v besedilu osnutka amandmaja II k ustavi 
SFRJ, po kateri lahko mandatno dobo in omejitev po- 
novne izvolitve urejajo le ustava oziroma statut ali 
zakon v skladu z ustavo, je potrebno v amandmaju II k 
ustavi SR Slovenije posebej pooblastiti poslovnik 
skupščine družbenopolitične skupnosti za ureditev 
vprašanja mandatne dobe. Na podlagi tega pooblastila 
bo torej poslovnik Skupščine SR Slovenije urejal vpra- 
šanje mandatne dobe predsednika in podpredsednika 
Skupščine SR Slovenije medtem, ko je določba o ome- 
jitvi ponovne izvolitve predsednika in podpredsednika 
Skupščine SR Slovenije v ustavi SR Slovenije že vsebo- 
vana. Po drugem odstavku 363. člena ustave SR Slove- 
nije namreč predsednik in podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije ne moreta biti več kot dvakrat zapore- 
doma izvoljena za to funkcijo. V to določbo amandmaji 
ne posegajo, ker je v skladu z določbami drugega 
odstavka amandmaja II o omejitvi ponovne izvolitve. 

Besedilo amandmaja II omogoča realizacijo politič - 
nih stališč o nujnosti skrajšanja mandatne dobe pred- 
sednikov skupšč in družbenopolitičnih skupnosti. Ko- 
misija je bila mnenja, da je potrebno s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije določ iti enoletno mandatno 
dobo predsednika in podpredsednika Skupščine SR 
Slovenije ter predsednikov njenih zborov. Prednost 
rešitve, po kateri ustava prepušča urejanje mandatne 
dobe funkcionarjev Skupščine SR Slovenije njenemu 
poslovniku, je tudi v tem, da je mogoče na podlagi 
praktičnih izkušenj hitreje spremeniti rešitve, ki se v 
praksi pokažejo kot neustrezne, ker ni potrebno izvesti 
dolgotrajnega in zahtevnega postopka spreminjanja 
ustave. II amandma omogoča urejanje mandatne dobe 
funkcionarjev občinske skupščine s posiovnikom te 
skupšč ine, vendar zahteva vprašanje, ali naj to ureja 
poslovnik občinske skupščine ali statut občine, po- 
sebno analizo. 

Četrti odstavek 1. točke amandmaja II pooblašča 
zakon, da ureja mandatno dobo in možnost ponovne 
izvolitve za nosilca pravosodnih funkcij in družbenega 
pravobranilca samoupravljanja. Ustava SR Slovenije 
teh vprašanj ne ureja in v skladu z restriktivnim pristo- 
pom tudi ni potrebno, da bi jih urejali z ustavnimi 
amandmaji. Določba četrtega odstavka je potrebna 
zato, da lahko zakon določ i tudi daljšo mandatno dobo 
od štiriletne ter reelekcijo za nosilce pravosodnih funk- 
cij (za katere je po veljavni zakonodaji določena ose- 
mletna mandatna doba in reelekcija). Takšno poobla- 
stilo ustava SR Slovenije vsebuje za sodnike rednih 
sodišč , ne pa tudi za nekatere druge funkcionarje, 
katerih mandatna doba je daljša od štirih let (javni 
tožilci, javni pravobranilci, družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja) 

Četrti odstavek 1. točke amandmaja II se razlikuje od 
ustreznega besedila osnutka amandmaja II k ustavi 
SFRJ. V amandmaju II k ustavi SFRJ je v zvezi z nosilci 
pravosodnih funkcij omenjena ».omejitev ponovne 
izvolitve« medtem, ko govori amandma II k ustavi SR 
Slovenije o »možnosti ponovne izvolitve«. Slednja for- 
mulacija je po mnenju Komisije ustreznejša, ker prepu- 
šča zakonu, da ohrani reelekcijo, ali pa uvede omejitev 
ponovne izvolitve. Na drugi strani je formulacija »ome- 
jitev ponovne izvolitve« v nasprotju z ustavno določbo 
o reelekciji sodnikov rednih sodišč  (tretji odstavek 230. 
člena ustave SFRJ, tretji odstavek 285. člena ustave SR 
Slovenije). 

Rešitev, ki jo vsebuje amandma II glede nosilcev 
pravosodnih funkcij omogoča, da se v pripravah spre- 
memb republiške zakonodaje na tem področ ju izdelajo 
poglobljene analize uresničevanja njihove ustavne 
funkcije, na podlagi katerih bi lahko prišlo tudi do 
določenih sprememb. Pri tem pa Komisija poudarja 
pomen stalnosti sodnikov (osemletna mandatna doba 
in načelo reelekcije) kot enega izmed elementov neo- 
dvisnosti sodišč pri opravljanju sodne funkcije. Gre za 
ureditev, ki je povezana z nujnostjo ustrezne strokovne 
usposobljenosti za opravljanje pravosodnih funkcij. 

2. točka tega amandmaja določa, da se z njim nado- 
mesti 182. člen ustave SR Slovenije. V Komisiji so bila 
izražena tudi mnenja, da bi bilo treba v tej točki opre- 
deliti, da se z amandmajem II nadomesti tudi tretji 
odstavek 285. člena, ki pooblašča zakon, da ureja vpra- 
šanje mandatne dobe sodnikov rednih sodišč ter do- 
loča, da so le-ti lahko ponovno izvoljeni. Verjetno bi 
veljalo takšen predlog sprejeti le, če bi nameravali s 
spremembo republiške zakonodaje odstopiti od načela 
reelekcije pri sodnikih rednih sodišč . 

AMANDMA III 

1. Predsedstvo republike sestavlja sedem čla- 
nov, ki jih volijo občinske skupščine in skupščine 
skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, ter predsednik centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije in predsednik republi- 
ške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, ki sta člana predsedstva repu- 
blike po položaju. 

Člani predsedstva republike so izvoljeni, če je 
za listo kandidatov za člane predsedstva glaso- 
vala večina vseh delegatov v dveh tretjinah občin- 

skih skupšč in ter skupšč in skupnosti občin kot 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

2. Predsednika predsedstva republike voli 
skupščina SR Slovenije izmed izvoljenih članov 
predsedstva. 

Predsednik predsedstva republike se voli za 
eno leto in je lahko največ dvakrat zaporedoma 
izvoljen za to funkcijo. 

Postopek in nač in volitev predsednika in članov 
predsedstva republike določa zakon. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo prvi, 
tretji in četrti odstavek 383. č lena ustave SR Slove- 
nije ter dopolnita 335. in 350. č len ustave SR Slo- 
venije. 
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Obrazložitev amandmaja III 
Besedilo tega amandmaja izhaja pri iskanju rešitve 

glede izvolitve predsednika predsedstva republike od 
njegovih z ustavo opredeljenih funkcij. Komisija je pri 
tem menila, da ne bi bilo smotrno voliti predsednika 
predsedstva vsako leto v občinskih skupščinah. Prav 
tako ne bi bilo ustrezno določ iti, da volijo predsednika 
predsedstva iz svojih vrst č lani predsedstva sami. Pred- 
sednik predsedstva ima namreč nekatere pravice in 
dolžnosti, ki presegajo le funkcijo »predsedujočega« 
Po 389. členu ustave SR Slovenije med drugim tudi v 
imenu predsedstva predstavlja SR Slovenijo, skrbi za 
izvrševanje aktov in sklepov predsedstva; posebne pra- 
vice in dolžnosti pa ima med vojno oziroma ob nepo- 
sredni vojni nevarnosti, ko se predsedstvo republike ne 
more sestati. 

Komisija predlaga, da se ne posega v nač in volitev 
članov predsedstva, ki se volijo vsaka štiri leta v občin- 
skih skupščinah in skupščinah skupnosti občin med- 
tem, ko naj bi predsednika predsedstva vsako leto 
volila Skupščina SR Slovenije izmed sedmih izvoljenih 
članov predsedstva. Takšna rešitev bolj ustreza kolek- 
tivni naravi dela in odgovornosti predsedstva repu- 
blike, kot pa vsakoletne volitve predsednika v občin- 
skih skupščinah, njena prednost pa je tudi v tem, da bi 
v Skupščini SR Slovenije ob volitvah predsednika 
predsedstva lahko vsako leto obravnavali pobude, sta- 
lišča in predloge predsedstva republike za obravnavo 
vprašanj s področja ljudske obrambe, varstva z ustavo 

Obrazložitev amandmaja IV 
Ta amandma izhaja iz stališča Komisije, da je seda- 

nja ooredelitev funkcij, pristojnosti in odgovornosti 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v ustavi SR 
Slovenije ustrezna, ter da zato ni treba z ustavnimi 
spremembami posegati v sestavo, način volitev in tra- 
janje mandatne dobe predsednika in članov izvršnega 
sveta in da mora biti dolžina mandatne dobe predse- 
dnika in članov Izvršnega sveta enaka, za kar je komi- 
sija v pripombah in stališč ih k delovnemu besedilu 
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ navedla številne 
razloge, in sicer: 

V zvezi s predvidenimi rešitvami glede Zveznega 
izvršnega sveta je Komisija menila, da ni treba spremi- 
njati sedanjega z ustavo SFRJ določenega položaja, 
značaja in funkcij ZIS, kot tudi ne njegovega razmerja 
do Skupščine SFRJ in Predsedstva SFRJ. Pomanjklji- 
vosti v delu ZIS namreč niso izraz njegovega ustavnega 
položaja, pač pa pravzaprav nedoslednega uresničeva- 
nja tega položaja in razmerja ZiS do drugih organov 
federacije, zlasti do Skupščine SFRJ, ki naj bi bolj 
uporabljala svoje ustavne pravice glede nadzorstva 
nad delom ZIS in uveljavljanja njegove odgovornosti 
Pri opredelitvi za ustavno rešitev glede ZIS naj bi se 
prvenstveno izhajalo iz potrebe, da se zagotovi dosle- 
dna in uč inkovita izvršilna politika kot bistven dejavnik 
razvoja socialističnega samoupravljanja. Zvezni izvršni 
svet deluje enotno in uč inkovito pri izvajanju politike in 
izvrševanju zveznih zakonov in drugih splošnih aktov 

določenega reda, mednarodnih odnosov in drugih te- 
meljnih političnih vprašanj iz pristojnosti Skupščine 
SR Slovenije. Komisija meni, daje takšen način izvoli- 
tve predsednika predsedstva republike najbolj v skladu 
z naravo te funkcije. 

Prav zaradi opisanega položaja predsednika pred- 
sedstva republike se s tem ustavnim amandmajem po- 
sega v določbo prvega odstavka 383. člena ustave SR 
Slovenije le v toliko, da se jasno pove, da predsedstvo 
republike sestavlja sedem izvoljenih članov in po polo- 
žaju predsednik CK ZKS in predsednik RK SZDLS. 

Namen prvega odstavka druge točke tega amand- 
maja je v tem, da jasno pove, da se predsednika pred- 
sedstva republike voli izmed izvoljenih članov predsed- 
stva, ne pa tudi izmed članov predsedstva, ki sta v njem 
po položaju. 

Komisija meni, da je potrebno v tem amandmaju 
določ iti možnost enkratne ponovne izvolitve predse- 
dnika predsedstva republike zaradi narave njegove 
funkcije in morebitnih potreb pri oblikovanju dolgo- 
ročnejših temeljnih političnih odloč itev. Iz teh razlogov 
je v drugem odstavku 2. točke besedila tega amand- 
maja navedeno, da je lahko predsednik predsedstva 
republike največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to 
funkcijo, kar pomeni, da po prenehanju te funkcije 
ostane član predsedstva republike, saj se sestava pred- 
sedstva republike po določbah tega amandmaja šte- 
vilčno ne spremeni. 

Skupščine SFRJ, in sicer kot homogen in odgovoren 
političen in strokovni tim. Zato morajo ustavne rešitve 
za opredelitev vloge in funkcij ZIS izhajati iz specifič - 
nega ustavnega položaja in vloge izvršilnih organov v 
našem družbenopolitičnem sistemu. Izhajajoč iz tega, 
da je ZIS izvršilni organ, se trajanje mandatne dobe 
njegovega predsednika ne more obravnavati na enak 
nač in kot trajanje mandatne dobe predsednika Skup- 
šč ine SFRJ, Predsedstva SFRJ in organov družbeno- 
političnih organizacij. Poleg tega, za razliko od članov 
drugih organov, imajo člani ZIS, predvsem tisti, ki so 
hkrati tudi predstojniki zveznih upravnih organov, dife- 
renciran delokrog poslov in pooblastil, s tem pa tudi 
odgovornosti. Zaradi tega pri izvajanju pobude tova- 
riša Tita o kolektivnem delu in odgovornosti Zvezni 
izvršni svet ni mogoče obravnavati na isti način kot 
druge organe v federaciji. V skladu s tem ni mogoče 
tudi vprašanja koordinacije in enotnega delovanja tega 
organa rešiti po načelu enake odgovornosti vsakega 
člana za delo in odloč itve tega organa, zlasti ko gre za 
predsednika ZIS. Štriletno mandatno obdobje predse- 
dnika in članov ZIS je posebnega pomena za uč inko- 
vito uresničevanje ustavne funkcije ZIS pri kontinuira- 
nem delu v zvezi z izvajanjem politike in aktov Skup- 
šč ine SFRJ, katere delegati imajo prav tako štiriletni 
mandat. Ni mogoče spremeniti dolžine trajanja man- 
datnega obdobja predsednika ZIS, ne da bi se pri tem 
spremenili tudi njegov položaj ter pooblastila, ustavni 
položaj in funkcija ZIS, kot tudi druge ustavne rešitve v 

AMANDMA IV 
1. Za predsednika izvršnega sveta ne more biti 

ista oseba izvoljena dvakrat zaporedoma. 
Člani izvršnega sveta, republiški sekretarji in 

drugi z zakonom določeni republiški funkcionarji, 
ki vodijo republiške upravne organe, so lahko naj- 

-več dvakrat zapordoma izvoljeni oziroma imeno- 
vani na isto funkcijo. 

2. Izvršni svet odloča z več ino glasov vseh čla- 
nov. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo peti in 
šesti odstavek 394. člena in drugi odstavek 397. 
člena ustave SR Slovenije. 
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celotni organizaciji federacije Spreminjanje določb 
ustave SFRJ o izvolitvi in pooblastilih predsednika ZIS 
bi hkrati pomenilo poseganje v ustavno funkcijo in 
položaj ZIS, v ustavne pristojnosti Predsedstva SFRJ, 
kot tudi v razmerje Z!S da predlaga sestavo ZIS, razreši- 
tev č lanov ZIS in da njegova ostavka oziroma razrešitev 
pomeni ostavko oziroma razrešitev celotnega ZIS, ne- 
posredno izhaja iz njegove posebne in izjemne osebne 
odgovornosti za sestavo in delo ZIS pred družbo, skup- 
šč ino SFRJ in Predsedstvom SFRJ Zaradi tega so 
takoimenovane »mandatarske« odgovornosti predse- 
dnika ZIS bistven element sedanjega ustavnega kon- 
cepta ne le ZIS, pač pa tudi celote odnosov temeljnih 
organov v federaciji. 

Ob teh razlogih, ki se lahko v določeni meri upošte- 
vajo tudi glede sestave, nač ina, volitev in trajanja man- 
datne, dobe predsednika in člariov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, opozarja Komisija tudi na 
dejstvo, da je vloga SZDL Slovenije v kandida'cij-skem 
postopku za predsednika in člane Izvršnega sveta že 
ustrezno rešena v drugem odstavku 394. člena ustave 
SR Slovenije in da jo je treba v praksi še dosledneje 
uresničevati. Na tak nač in (z udeležbo vseh organizira- 
nih subjektivnih sil vfazah kandidacijskega postopka) je 
mogoče zagotoviti vpliv delovnih ljudi in občanov ter 
organiziranih družbenih subjektov na izvolitev izvršnih 
svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Po tem 
amandmaju bi predsednik in člani Izvršnega sveta ter 
funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, 
ohranili štiriletno mandatno dobo, pri čemer predse- 
dnik Izvršnega sveta ne bi mogel biti ponovno izvoljen 
za to funkcijo, člani Izvršnega sveta in funkcionarji, ki 
vodijo republiške upravne organe, pa bi bili lahko še 
enkrat izvoljeni. Po tem amandmaju ne bi bilo več  
možnosti za tretjo izvolitev po izjemnem postopku. 
Takšna rešitev je usklajena z določbami amandmaja II 
k ustavi SR Slovenije. 

Komisija meni, da ni nobene potrebe z ustavnimi 

Obrazložitev amandmaja V 
Ustavno sodišče SR Slovenije je samostojen organ repu- 

blike, ki ima zelo pomembne funkcije kot nosilec varstva 
ustavnosti, ki zagotavlja tudi zakonitost v skladu z ustavo. To 
še posebej velja za njegovo »pravjcp, da presoja skladnost 
zakonov z ustavo SR Slovenije. Kot takšno Ustavno sodišče 
SR Slovenije ni sestavni del pravosodnega sistema, zaradi 
česar terja analiza potreb po spreminjanju določb o Ustavnem 
sodišču SR Slovenije drugačen pristop, kot to velja za nosilce 
pravosodnih funkcij. 

Ustava SR Slovenije opredeljuje samostojen in neodvisen 
položaj Ustavnega sodišča SR Slovenije, brez katerega ne bi 
moglo uspešno uresničevati svoje ustavne fukcije. Na drugi 
strani pa ustava SR Slovenije vsebuje tudi določbe, ki zmanjr 
šujejo možnosti deformacij v okviru ustavnega sodišča. Tako 
določa ustava SR Slovenije v 425. členu, da sodniki Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije po preteku (osemletne) mandatne 
dobe ne morejo biti ponovno izvoljeni za to funkcijo 

Ustava SR Slovenije ne vsebuje posebnih določb o pravicah 
predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije, v praksi pa 
opravlja predsednik tega sodišča predvsem pomembno delo v 
zvezi z uresničevanjem stikov z drugimi organi republike m 
organi družbenopolitičnih organizacij. S tega vidika je, ob 

spremembami posegati v ustavna pooblastila predse- 
dnika Izvršnega sveta (predlaganje članov, predlaganje 
zamenjave posameznih članov, odstop predsednika 
pomeni odstop Izvršnega sveta v celoti itd.). Ta poobla- 
stila so namreč po svoji vsebini izredno pomembne 
dolžnosti in odgovornosti predsednika za ustrezno se- 
stavo in v posledici tega za operativno ter uč inkovito 
delovanje Izvršnega sveta kot kolektivnega organa. Ko- 
misija meni, da je brez posega v te določbe mogoče 
uspešno razvijati kolektivno delo in odgovornost v 
Izvršnem svetu in uresničevati določbe o osebni in 
kolektivni odgovornosti, kot so opredeljene v besedilu 
amandmaja I k ustavi SR Slovenije. Pri tem je zlasti 
pomembno, da se v praksi preseže elemente negativne 
prakse »resorske« delitve dela v tem smislu, da mora 
vsak član Izvršnega sveta, poleg svojih posebnih ob- 
veznosti in odgovornosti, prevzeti odgovornost tudi za 
delo in odločanje Izvršnega sveta kot celote (kot je to 
določeno v amandmaju I k ustavi SR Slovenije). 

Ponovna prouč itev ustavnih določb je pokazala, da v 
okviru restriktivnega pristopa ni mogoče najti novih 
rešitev, ki bi pomenile »kolektiviziranje« pooblastil 
predsednika Izvršnega sveta, ne da bi takšne rešitve 
pomembno posegle v ustavni položaj Izvršnega sveta 
in njegova razmerja do Skupščine SR Slovenije in 
Predsedstva republike ter s tem ogrozilo uč inkovito 
uresničevanje ustavnih funkcij Izvršnega sveta. Ta ana- 
liza je tudi pokazala, da praktične težave v zvezi z 
uresničevanjem ustavne vloge izvršnih svetov ne izvi- 
rajo iz nedoslednosti ustavnih določb, ampak iz neure- 
sničenega ustavnega položaja Izvršnega sveta, pa tudi 
iz nedoslednega uresničevanja drugih ustavnih do- 
ločb, zlasti pa iz nerazvitosti delegatskega sistema. 

Glede določbe 2. točke tega amandmaja pa Komisija 
meni, da je takšna ureditev v prid doslednejšemu izva- 
janju načela o kolektivnem delu in odgovornosti, pa 
tudi ne bi ogrožala operativne sposobnosti in uč inkovin 
tosti Izvršnega sveta. 

ustreznih kadrovskih rešitvah, mogoče od vsakega sodnika 
Ustavnega sodišča SR Slovenije pričakovati, da lahko 
uspešno opravlja sodniško funkcijo, občasna za eno leto pa 
tudi posebne dolžnosti predsednika tega sodišča, še posebej ;z razloga, ker glede na število sodnikov lahko in mora v njem 
vsak od njih prevzemati odgovornost za cfelo in odločitve 
sodišča kot celote. 

Določba prvega odstavka 425. člena ustave SR Slovenije o 
številčni sestavi tega sodišča je spremenjena le v toliko, da je 
v prvem odstavku 1. točke tega amandmaja določeno, da 
ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov (po sedanji določbi 
predsednk in osem sodnikov), kar ustreza naravi kolektivnega 
dela in odgovornosti tega organa. Predsednika 6odišča bi po 
tem amandmaju volila Skupščina SR Slovenije na predlog 
Predsedstva republike izmed devetih sodnikov tega sodišča. 

Komisija meni, da je možnost enkratne ponovne izvolitve 
predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije po % točki tega 
amandmaja zadostna garancija za to, da se bodo na predse- 
dniški funkciji izmenajvali različni sodniki 

Prednost predložene rešitve je v tem, da je usklajena s 
predlogi za spreminjanje mandatne dobe predsednika Ustav- 
nega sodišča Jugoslavije in predsednikov ustavnih sodišč  
drugih republik in avtonomnih pokrajin, s katerimi ima 
Ustavno sodišče SR Slovenije nujno tesne delovne stike 

AMANDMA V 
1. Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov. 

Sodnike ustavnega sodišča voli na predlog Pred- 
sedstva republike Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije za osem let in po preteku te dobe 
ne morejo biti ponovno izvoljeni. 

2. Predsednika ustavnega sodišča voli Skup- 
šč ina Socialistične republike Slovenije izmed so- 
dnikov na predlog Predsedstva republike za eno 
leto in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvo* 
Ijen za to funkcijo. 

3. S tem amandmajem se nadomestita prvi in 
drugi odstavek 425. člena ustave SR Slovenije: 
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Iz Skupščine SFRJ 

> - :»**v k' đv'r >y\, • • VVv ~-Qš^^;"?V'V VffiffV ?•**'., 

SKLEPI 

ki jih je sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ, to /a 

določ il osnutek amandmajev k ustavi SFRJ 

Na podlagi 136. č lena poslovnika Skupščine SFRJ in v zvezi s prvim odstavkom 401. č lena ustave SFRJ in 
s č leni od 165 do 1&S poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ je Zvezni zbor sprejel na seji 29. oktobra 
1980, ko je določ il osnutek amandmajev k ustavi SFRJ, naslednje 

SKLEPE 

1. Osnutek amandmajev k ustavi SFRJ bo poslan v javno razpravo in skupščinam republik in skupšč i- 
nama avtonomnih pokrajin v mnenje. t. \ 

2. Osnutek amandmajev k ustavi SFRJ bo objavljen v dnevnem tisku - v glasilih republiških in pokrajin- 
skih konferenc Socialistične zveze delovnega ljudstva in v skupnem Glasilu Skupščine SFRJ ter skupšč in 
republik in avtonomnih pokrajin - in sicer osnutek amandmajev z obrazložitvijo. 

3. Javna diskusija o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ bo trajala do 10. februarja 1981. 
4. Javno diskusijo o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ bodo sumirate republike in avtonomni pokrajini, 

rezultati te diskusije pa bodo poslani Komisiji za ustavna vprašanja Skupšč ine SFRJ, s tem da lahko 
pošljejo delovni ljudje in občani svoja mnenja in predloge tudi neposredno Komisiji za ustavna vprašanja. 

5. Zbor nalaga Komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ, da spremlja javno diskusijo o osnutku 
amandmajev k ustavi SFRJ in da v zvezi s tem sodeluje z ustreznimi telesi Zvezne konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije kot tudi z drugimi organi in organizacijami in strokovnimi ter 
znanstvenimi institucijami. 

6. Zbor nalaga Komisiji za ustavna vprašanja Skupšč ine SFRJ, da pripravi in predloži Zveznemu zboru, 
mesec dni po končani javni diskusiji, poroč ilo o rezultatih javne diskusije o osnutku amandmajev k ustavi 
SFRJ, besedilo predloga amandmajev k ustavi SFRJ in besedilo predloga ustavnega zakona za izvajanje 
amandmajev k ustavi SFRJ. 

7. Zvezni zbor meni, da je potrebno v javni diskusiji o osnutku amandmajev hkrati temeljito obravnavati 
tudi vprašanja uresničevanja celotnega političnega sistema socialističnega samoupravljanja, zlasti pa 
delovanja in pospeševanja delegatskega-skupščinskega sistema, dela in odgovornosti izvršilnih in uprav- 
nih organov, družbenega sistema informiranja in sistema javnega informiranja, nadaljnje demokratizacije 
kadrovske politike kot tudi družbene kontrole nad delom organov oblasti in samoupravljanja ter nosilcev 
drugih samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, kar ima poseben pomen za nadaljnjo demokrati- 
zacijo družbenih odnosov in političnega odločanja, v čemer je bistvo pobude tovariša Tita. 
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UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Kira Hadži Vasileva, namestnika 

predsednika komisije skupšč ine SFRJ za* 

ustavna vprašanja, ob določ itvi osnutka 

amandmajev k ustavi SFRJ v Zveznem 

zboru Skupšč ine SFRJ 

Na seji 29. oktobra 1980 je 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
določ il Osnutek amandmajev 
k Ustavi SFRJ. Ob tej prilož- 
nosti je uvodno poroč ilo po- 
dal Kiro Hadži Vasilev, na- 
mestnik predsednika Komisi- 
je Skupščine SFRJ za ustavna 
vprašanja. Po delegatski raz- 
pravi je Zvezni zbor dal Osnu- 
tek amandmajev v javno raz- 
pravo, ki bo trajala do 10. fe- 
bruarja 1981, 

V uvodnem govoru je Kiro 
Hadži Vasilev rekel: 

Kmalu bosta minili dve leti, 
Odkar je tovariš Tito na VIII. 
kongresu Zveze sindikatov Ju- 
goslavije opozoril, »da je treba 
v vseh samoupravnih in držav- 
nih organih, v delegatskih 
skupščinah, forumih in orga- 
nih družbenopolitičnih organi- 
zacij uvesti in čimbolj negovati 
kolektivno dalo« To je opre- 
delil kot nalogo delegatskega 
sistema in nadaljnjega razvoja 
socialistične samoupravne de- 
mokracije, kot obveznost, ki 
izhaja iz same vsebine sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

S tem je tovariš Tito pravza- 
prav še enkrat opozoril, da v 
družbi, v kateri politično odlo- 
čanje more in mora temeljiti na 
svobodnem in enakopravnem 
sporazumevanju in dogovarja- 
nju delovnih ljudi in občanov 
kot sapnoupravljalcev, politika 
vse bolj postaja najširše kolek- 
tivno dejanje. Ne gre torej sa- 
mo za kolektivno delo in odgo- 
vornost organov, temveč pred- 
vsem za kolektivno odločanje 
vseh delovnih ljudi v okvirih 
posameznih družbenopolitič- 
nih skupnosti in vsega družbe- 
nega organizma. To so naši 
pravi cilji in zaradi tega za to- 
variša Tita načelo kolektivnega 
dela in odgovornosti ni bilo cilj 
že sam po sebi, temveč ga je 
obravnaval v mnogo širšem, 

globljem in pomembnejšem 
kontekstu » kot nekaj, kar je 
potrebno za »neovirano delo- 
vanje in nadaljnji razvoj dele- 
gatskega sistema«. 

To je treba še posebej pou- 
dariti, ker obstajajo težnje da 
bi načelo kolektivnega dela in 
odgovornosti organov izvajali 
zunaj tega okvira oziroma, da 
bi akcije razvodeneli ob pro- 
blemih notranjih odnosov v or- 
ganih, glede drugih, nič manj 
pomembnih vprašanj delova- 
nja našega političnega in še 
zlasti delegatskega sistema, 
pa naj bi ostali pretežno pri 
ponavljanju splošnih stališč . 

Ni potrebno posebej pou- 
darjati, da na ta način ne bi 
mogli uspešno reševati našega 
specifičnega razumevanja na- 
čela kolektivnega dela in od- 
govornosti organov. Po naši 
razlagi je smisel tega načela v 
odpravljanju vseh ostankov 
političnega monopolizma, ta- 
ko individualnega kot tudi sku- 
pinskega. Kolektivni monopo- 
lizem ni nič manj kot indivi- 
dualni tuj socialističnemu sa- 
moupravljanju in pomeni ne- 
varno oviro na njegovi poti. 

Kadar načelno govorimo o 
kolektivnem delu in odgovor- 
nosti organov, je treba v na- 
šem sistemu pri tem upošteva- 
ti dve bistveni stvari. Prvič  mo- 
ra vsak organ delovati tako, da 
bo |e instrument uresničevanja 
samoupravljanja in oblasti de- 
lavskega razreda ter vseh de- 
lovnih ljudi. Ne sme se odtuje- 
vati od svoje družbene baze in 
se mora odpreti vse oblikam 
družbenega nadzorstva. Dru- 
gič  pa mora svoje notranje od- 
nose, organizacijo, način in 
metode dela urediti tako, da 
omogoč i svobodo, enakoprav- 
nost, popolno inciativo in čim- 
več ji posamezni prispevek 
vseh članov organa, pa tudi 
svobodni pretok dejanske 
udeležbe in uč inkovitega vpli- 

va samoupravne družbene ba- 
ze v procesih političnega odlo- 
čanja. Kolektivno delo članov 
organov mora služiti kolektiv- 
nemu odločanju delovnih ljudi 
in vse družbe. Če ne bi imelo 
takega pomena, posebej če bi 
delovalo kot ovira na poti de- 
janskega političnega odloča- 
nja samoupravne družbene 
baze, kar ni, razumljivo, v po- 
sameznih primerih nemogoče, 
tako kolektivno delo organov 
ne bi bilo naše gore list. 

Sporočila tovariša Tita ne 
moremo uspešno uresničevati, 
ne v celoti, niti njihovih posa- 
meznih konkretnih vidikov, 
izven naše osnovne strateške 
smeri boja za popolno oživitev 
delegatskega sistema, za na- 
daljnji razvoj socialističnega 
samoupravljanja in zato, da bi 
delavci - samoupravljalci čim- 
bolj obvladovali tokove in 
sredstva družbene reprodukci- 
je. Samo na tej fronti se lahko 
dobi tudi ta bitka. 

Dosledno uresničevanje na- 
čela kolektivnega dela in od- 
govornosti predvideva širši 
sklop ukrepov, ki zadevajo or- 
ganizacijo, zunanje in notranje 
odnose organov, načine in 
metode njihovega dela, kot tu- 
di njihov kadrovski sestav. Po- 
gosto se načelo kolektivnega 
dela in odgovornosti enač i z 
uvajanjem enoletnih ali dvolet- 
nih mandatov za predsednike 
organov. Naj bo to še tako po- 
membno, se je z vso pravico že 
večkrat opozarjalo, da ome- 
njenega načela ni mogoče 
omejiti na vprašanje, koliko 
časa bo trajal mandat predse- 
dnika organa. 

Tovariš Tito je posebej opo- 
zoril na pozitivne izkušnje 
enoletnih mandatov predse- 
dnika Predsedstva SFRJ in 
predsednika predsedstva CK 
ZKJ in sklenil, da je »tako 
prakso v naslednjem obdobju 
mogoče in potrebno uporabiti 

tudi v drugih organih in orga- 
nizacijah - od občine do fede- 
racije«, Pri tem je hkrati pou- 
daril, da je kolektivno delo in 
odgovornost treba uresničeva- 
ti tudi v izvršnih in strokovnih 
organih in institucijah, ki so 
sicer glede enoletnega man- 
data predsednika izjeme; s či- 
mer je jasno povedal, da nače- 
la kolektivnega dela in odgo- 
vornosti ni mogoče izenač iti z 
enoletnim mandatom in da te- 
ga načela ni mogoče povsod 
uresničevati na enak način in z 
enakimi sredstvi. 

Gre torej za kompleksno 
metodo in oblike organizacije, 
kot je posebej poudaril tovariš 
Tito, »ki jih je treba začeti lo- 
čevati in postopno preiti k nji- 
hovi najširši uporabi.« 

Kmalu se je pokazalo, kako 
zelo je res, da je treba skrbno 
in resno pristopati k razč išče- 
vanju in dodelavi mnogih kon- 
kretnih vprašanj glede upora- 
be načela kolektivnega dela in 
odgovornosti in kako po- 
membno je bilo Titovo opozo- 
rilo, da je treba na najširšo 
uporabo tega načela preiti po- 
stopno. Gre za nove rešitve in 
je zaradi, tega, za njihovo 
uspešno uresničevanje, nujno 
potrebno preuč iti vse podrob- 
nosti, spoznati ne le njihovo 
pozitivno stran, temveč tudi 
možne negativne uč inke in ob 
tem upoštevati, da bo šele 
praksa pokazala, če je in kako 
je vse ustrezno predvideno in 
oblikovano. 

V zadnjih dveh letih je v tej 
smeri potekalo intenzivno delo 
in bile so tudi mnoge razprave. 
Kmalu po prvih diskusijah je 
Komisija Skupščine SFRJ za 
ustavna vprašanja 18. januarja 
1979 oblikovala Delovno sku- 
pino za politični sistem s te- 
meljno nalogo, da obravnava 
in preuč i tista vprašanja ure- 
sničevanja pobude tovariša Ti- 
ta, ki zadevajo določbe Ustave 
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SFRJ in pripravi predloge 
ustreznih rešitev. Delovna sku- 
pina je imela doslej 11 sej, ki 
so skupaj trajale 28 dni, pri če- 
mer ni upoštevano delo med 
sejami pri pripravi številnih 
tekstov. Komisija za ustavna 
vprašanja se je sestala šest- 
krat, poleg tega je bil tudi kon- 

• zultativni sestanek v okviru 
Zveznega družbenega sveta za 
vprašanja družbene ureditve in 
nadalje dve seji posebnega 
koordinacijskega telesa za 
vprašanja izvajanja Ustave 
SFRJ. Vse te seje so spremljale 
mnoge predhodne oziroma 
poznejše razprave v družbeno- 
političnih organizacijah in dru- 
gih telesih v federaciji, v repu- 
bliki in pokrajinah. 

Vse to omenjam le zaradi te- 
ga, ker je bilo včasih mogoče 
zaznati tudi javno izraženo 
mnenje, da niso potrebne dol- 
ge razprave, da so stvari jasne 
in da je potrebno le izpeljati 
sprejeta stališča, da se vsa za- 
deva po nepotrebnem zavlaču- 
je itd. Taka mnenja niso mogla 
biti sprejeta. Komisija za 
ustavna vprašanja in še pose- 
bej njena delovna skupina sta 
se morali te naloge lotiti z nuj- 
no resnostjo in polno odgo- 
vornostjo. Razen tega pa ni ta- 
ko dobre zamisli, ki je ne bi 
bilo mogoče kompromitirati s 
hitro narejenimi in nepremiš- 
ljenimi rešitvami, površnimi 
poenostavljanji in improvizaci- 
jami. 

Nujno je bilo potrebno glob- 
lje in vsestransko preuč iti ra- 
zloge, ki nas napotujejo na ta 
nov korak pri razvoju našega 
političnega sistema, da bi na ta 
nač in boljše spoznali konkret- 
ne uč inke, ki jih želimo doseči, 
in da bi č imbolj točno odkrili, 
kako se to lahko uresnič i. Po- 
leg že omenjenih Titovih sta- 
lišč smo upoštevali tudi tisto 
njegovo mnenje, da je treba 
prispevati »k nadaljnji demo- 
kratizaciji dela vseh samou- 
pravnih in političnih organov 
in onemogočiti pojave leader- 
skih in drugih nezdravih ambi- 
cij posameznikov.« 

Seveda je treba na pojave 
take vrste najbolj paziti v tistih 
organih, ki imajo največ ji poli- 
tični vpliv. V tej zvezi so pri- 
dobljene dragocene izkušnje 
prav z enoletnima mandatoma 
predsednika Predsedstva 
SFRJ in predsednika CK ZKJ. 
Popolna enakopravnost in 
enaka odgovornost vseh čla- 
nov teh vrhunskih političnih 
organov sama po sebi izklju- 
čujeta možnost kakršnihkoli 
osebnih voditeljskih položajev 
v federaciji. V tem smislu je 
zelo uč inkovito delovala tudi z 
Ustavo zagotovljena enako- 
pravnost republik in pokrajin 

pri uresničevanju funkcij fede- 
racije. Vendar to ne pomeni, 
da ni mogoče enakih rezulta- 
tov doseč i tudi v republikah in 
pokrajinah in v ožjih družbe- 
nopolitičnih skupnostih. To.je 
vsekakor eden bistvenih'razlo- 
gov in motivov Titove pobude. 

Če govorimo o enakoprav- 
nosti in enaki odgovornosti 
članov organov, je potrebno 
povedati, da so njihov položaj, 
pravice in dolžnosti ter vzaje- 
mni odnosi odvisni predvsem 
od^ vloge in funkcij samih orga- 
nov v našem sistemu, glede te- 
ga pa so med njimi nemajhne, 
v nekaterih primerih pa tudi bi- 
stvene razlike. Te se pojavljajo 
tudi po horizontali med različ - 
nimi organi iste družbenopoli- 
tične skupnosti, kakor tudi po 
vertikali med istovrstnimi or- 
gani različnih družbenopolitič - 
nih skupnosti. Zaradi tega se 
tudi s temi novimi ukrepi k 
čimbolj celovitem in dosle- 
dnejšem uresničevanju načela 
kolektivnega dela in odgovor- 
nosti ne more pristopiti po eni 
šabloni, ampak le z diferenci- 
ranimi sredstvi. 

V prizadevanjih, da bi dose- 
gli ta cilj z nujnimi ustavnimi 
spremembami, je bilo naše 
izhodišče splošno prepričanje, 
da ni nikakršnih razlogov za 
kakršnekoli načelne in vsebin- 
ske spremembe naših veljav- 
nih ustavnih načel, ki v resnici 
tudi predvidevajo in terjajo ko- 
lektivno delo in odgovornost 
organov. Potrebno je le omo- 
goč iti in zagotoviti doslednej- 
še izvajanje tega načela in od- 
praviti nekatere ovire za skraj- 
šanje trajanja mandata pred- 
sednika posameznih organov 
oziroma v tem smislu za neka- 
tere organe predpisati natanč- 
na določila. To je bil pomen 
splošno izraženega stališča, 
da morajo biti ustavne spre- 
membe strogo restriktivne. 

Komisija za ustavna vpraša- 
nja je ugotovila, da je treb^.- 
nujne spremembe v Ustavi 
SFRJ oblikovati v sedem 
amandmajev. V drugi polovici 
julija letos je Komisija poslala 
delegatom besedilo Osnutka 
amandmajev k Ustavi SFRJ. V 
tem besedilu so bili enotni 
predlogi rešitev za vse amand- 
maje razen za amandma V, ki 
zadeva Zvezni izvršni svet in o 
katerem do takrat v Komisiji ni 
bilo doseženo popolno soglas- 
je. Zato sta bili oblikovani dve 
variantni rešitvi. Sledile so raz- 
prave v delovnih telesih Zvez- 
nega zbora in v skupnih delov- 
nih telesih zborov, v družbeno- 
političnih organizacijah, v fe- 
deraciji in v republikah ter po- 
krajinah. V teh razpravah je v 
celoti prevladalo mnenje in bi-, 
lo soglasno sprejeto stališče, 

da mora nujno biti, do razpra- 
ve v Zveznem zboru o besedilu 
Osnutka amandmajev, v Komi- 
siji za ustavna vprašanja dose- 
ženo popolno soglasje tudi o 
amandmaju V in da se oblikuje 
enotno besedilo amandmaja. 

Na zadnji, predvčerajšnji seji 
je Komisija to tudi storila. Mi- 
mo tega je Komisija upošteva- 
la tudi pripombe, predloge in 
mnenja nekaterih delovnih te- 
les, ki so povsem konkretno 
opozarjale na nujnost natanč- 
nejšega in boljšega oblikova- 
nja nekaterih odstavkov posa- 
meznih amandmajev. Zaradi 
tega je tudi predvidela posa- 
mezne spremembe besedila v 
amandmajih II. in III. Te spre- 
membe z ustreznimi obrazloži- 
tvami in novo besedilo amand- 
maja V. s prav tako novim be- 
sedilom obrazložitve zanj, kot 
tudi nekoliko spremenjena be- 
sedila obrazložitev za amand- 
maja II. in III, so zapisane v 
Poročilu Komisije za ustavna 
vprašanja, ki ste ga dobili. 

S tem je celovito oblikovano 
besedilo Osnutka amandmajev 
k Ustavi SFRJ, s katerim Komi- 
sija za ustavna vprašanja pri- 
haja pred Zvezni zbor. V upa- 
nju, da so priložene obrazloži- 
tve jasne in dovolj obširne, 
menim da ni potrebno posebej 
povzemati vsakega od predla- 
ganih amandmajev. Zaradi te- 
ga mi dovolite, da povem samo 
nekaj besed o nekaterih od teh 
amandmajev. 

Kljub splošnemu prepriča- 
nju, da načelo kolektivnega 
dela in odgovornosti organov 
izhaja iz načel in mnogih do- 
ločb Ustave SFRJ, predvsem 
pa iz njene celote, je vendar 
prevladalo mnenje, da bi kot 
dopolnitev določb drugega 
dela, poglavja II, poglavja 1 
Ustave SFRJ posebej zapisali 
načelo kolektivnega dela in 
odgovornosti organov ter da je 
to načelo v funkciji uresniče- 
vanja interesov delavskega ra- 
zreda in vseh delovnih ljudi v 
družbenoekonomskih in poli- 
tičnih odnosih socialističnega 
samoupravljanja, uresničeva- 
nje pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti delovnih ljudi in ob- 
čanov v samoupravnih in dru- 
gih organizacijah in skupno- 
stih ter družbenopolitičnih 
skupnostih, kot tudi uresniče- 
vanje družbenega nadzorstva 
nad delom organov oblasti in 
samoupravljanja ter drugih 
nosilcev samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij. To 
je bistvena vsebina amandma- 
ja I. 

Pomen amandmaja II. je po- 
treba po odpravi motenj za 
uvedbo enoletnih oziroma 
dveletnih mandatov predse- 
dnikov posameznih organov, 

ki so sedaj zapisane v 151. čle- 
nu Ustave SFRJ. Doseženo je 
soglasje, da se to naredi z na- 
čelnimi določbami kot so for- 
mulirane v amandmaju II. S 
tem, da se konkretizacija po- 
vsem natančnih rešitev o traja- 
nju mandata posameznih 
funkcionarjev v organih fede- 
racije ureja z drugimi določba- 
mi Ustave SFRJ oziroma z 
zveznim zakonom, v republi- 
kah in pokrajinah pa z republi- 
škimi in pokrajinskimi ustava- 
mi oziroma statuti in zakoni. 

Pri pripravah Osnutka 
amandmajev je bilo največ raz- 
prav o amandmaju V. Kot ve- 
ste, so bili obravnavani tudi 
predlogi, da bi trajanje manda- 
ta predsednika Zveznega 
izvršnega sveta omejili na dve 
leti. Razprave pa so pokazale, 
da v tem primeru ne bi mogli 
ohraniti nekaterih sedanjih 
ustavnih pravic predsednika 
Zveznega izvršnega sveta. Gre 
namreč  za njegovo pravico, da 
predlaga izvolitev oziroma ra- 
zrešitev članov Zveznega 
izvršnega sveta in da njegov 
odstop ali razrešitev povzroč i 
tudi razrešitev vsega izvršnega 
sveta! Te pravice pa ne zade- 
vajo zgolj in tudi ne predvsem 
osebni položaj predsednika 
Zveznega izvršnega sveta, 
temveč so bistveni del celotne- 
ga ustavnega koncepta Zvez- 
nega izvršnega sveta, pa ne 
samo njega, temveč tudi dru- 
gih organov federacije ter nji- 
hovih medsebojnih odnosov. 
Te pravice predsednika Zvez- 
nega izvršnega sveta na pri- 
mer predvidevajo tudi določen 
položaj in odgovornost Pred- 
sedstva SFRJ, ki Skupščini 
SFRJ predlaga kandidata za 
predsednika Zveznega izvrš- 
nega sveta in s katerim se mo- 
ra ta kot njegov svojevrstni 
pooblaščen.ec posvetovati, 
preden Skupšč ini predlaga se- 
stavo Zveznega izvršnega sve- 
ta. Ne gre torej le za nekakšen 
osebni položaj in osebne pra- 
vice. Prav zato ni mogoče 
skrajšati mandata predsednika 
Zveznega izvršnega svete, če 
bi mandat članov Zveznega 
izvršnega sveta še vedno trajal 
štiri leta, ne da bi spremenili 
vsa druga ustavna določila o 
Zveznem izvršnem svetu in 
drugih zveznih organih ter nji- 
hovih medsebojnih odnosih. 
Nasprotno, odpirajo se sicer 
trinoga od teh zapletenih in 
občutljivih vprašanj, vendar pa 
za njihovo preuč itev, vsaj za 
sedaj, brez globljih in vse- 
stranskih raziskovanj in analiz 
na precej dolgotrajnih izkuš- 
njah izvajanja veljavnih ustav- 
nih določb, ni pravih razlogov. 

Prav zato je prevladalo stali- 
šče, da se mandat predsednika 
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ZIS ne skrajšuje. To pa nikakor 
ne pomeni, da določila, ki jih 
vsebuje amandma V, ne prina- 
šajo nič novega in da nimajo 
več jega pomena. 

Po Osnutku amandmaja V 
predsednik ZIS, za razliko od 
sedanjih ustavnih določ il, ne 
bo mogel biti izvoljen niti dva- 
krat zapored, člani ZIS pa ne 
bodo mogli biti niti izjemoma 
izvoljeni tretjič  zapored. Poleg 
tega dopolnilo predvideva, da 
zapleten politični postopek 
evidentiranja možnih kandida- 
tov za predsednika in člane 
ZIS ter demokratična razprava 
o teh možnih kandidatih, pre- 
dno bi Izoblikovali formalne 
predloge kandidatov, poteka v 
Socialistični zvezi delovnega 

ljudstva. S tem naj bi kot ob- 
vezno ustavno prakso uveljavi- 
li nekaj, kar je bilo tudi doslej v 
našem sistemu edino možno 
Namreč , kadar Predsedstvo 
SFRJ predlaga Skupšč ini kan- 
didata za predsednika ZIS, ta 
pa sestavo članov ZIS, Pred- 
sedstvo SFRJ in predsednik 
ZIS, ne glede na to, da sta po 
Ustavi pooblaščena predlaga- 
telja, to vselej storita na podla- 
gi širokega demokratičnega 
političnega posveta v Sociali- 
stični zvezi. 

Končho uveljavlja ta amand- 
ma nov ustavni institut obvez- 
nega, posebnega obravnava- 
nja dela ZIS in zveznih uprav- 
nih organov v zborih Skupšči- 

ne SFRJ dve leti po izvolitvi 
ZIS. S tem se ne obvezuje sa- 
mo ZIS, da bo o svojem delu 
celovito poročal Skupščini, 
temveč tudi Skupščina, da bo 
njegovo delo obravnavala, 
ocenila, in sklepala, če se bo 
odločala o izrekanju zaupnice 
predsedniku in članom ZIS. 
Nedvomno lahko ta novi ustav- 
ni institut prispeva h krepitvi 
odgovornosti ZIS Skupščini, 
kakor tudi k aktivnejšemu od- 
nosu same Skupšč ine do last- 
nih pravic in dolžnostih pri 
izvajanju politične kontrole 
nad delom ZIS, kar bo gotovo 
pozitivno vplivalo tudi na nje- 
govo uč inkovitost. 

S temi določbami amand- 
maja V seveda ni odgovorjeno 

na nekatera odprta vprašanja 
delovanja ZIS. S tem v zvezi 
prevladuje splošno prepriča- 
nje, da bo potrebno temeljito 
analizirati vse bistvene vidike 
položaja izvršnih organov 
oblasti v našem sistemu ter nji- 
hove odnose z delegatskimi 
skupščinami in delegatsko 
bazo. 

Tovarišice in tovariši dele- 
gati, 

Komisija za ustavna vpraša- 
nja predlaga, da sprejmete 
Osnutek amandmajev k Ustavi 
SFRJ' in ga, v skladu s 401 
členom Ustave, pošljete skup- 
šč inam vseh republik in avto- 
nomnih pokrajin, da povedo 
svoja mnenja, in ga daste tudi 
v javno razpravo 

UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Na X!. kongresu ZKJ so bile določene naloge v 
razvoju političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja, da bi ga hitreje in popolneje prila- 
godili samoupravnim družbenoekonomskim od- 
nosom, določenim z ustavo SFRJ in zakonom o 
združenem đ eiu. V skladu s tem je treba politični 
sistem bogatiti s takšnimi oblikami demokratskih 
odnosov in organizacije, ki bodo omogočili, da 
pride pluralizem samoupravnih interesov, t.j. inte- 
resov delovnih ljudi v združenem delu in družbi kot 
celoti, č im neposredneje do izraza v okviru demo- 
kratskega samoupravnega odločanja, zlasti prek 
delegatskega skupščinskega sistema. To zahteva 
nadaljnje razčlenjevanje institucionalnih, organi- 
zacijsKin in drugih rešitev in oblik našega politič - 
nega sistema. Me gre za spreminjanje temeljnih 
institucionalnih rešitev v našem političnem si- 
stemu, temveč za prilagajanje vseh institucij tega 
sistema značaju samoupravnih proizvodnih od- 
nosov in samoupravne delegatske osnove. Utrje- 
vanje in razvoj demokratskih odnosov v družbi v 
celoti, dosledno uresničevanje delegatskega si- 
stema, uč inkovitejše delo vseh institucij našega 
političnega sistema in hitrejše prilagajanje njiho- 
vih oblik organizacije in metode dela potrebam 
delegatskega sistema - vse to je odločilnega po- 
mena za nadaljnji razvoj političnega sistema socia- 
lističnega samoupravljanja. 

Glede na nujnost nadaljnje demokratizacije 
družbenopolitičnih odnosov in procesa politič - 
nega odločanja je dal tovariš Tito na VIH. kon- 
gresu Zveze sindikatov Jugoslavije pobudo za 
zboljšanje kolektivnega dela, odločanja in odgo- 
vornost! v vseh organih in institucijah našega 
družbenopolitičnega sistema in poudaril, da nas 
na takšen način dela obvezuje s samim svojim 
bistvom naš samoupravni sistem. V zvezi s tem 
tovariš Tito poudarja: 

»Delegatski sistem in nadaljnji razvoj sociali- 
stične samoupravne demokracije imperativno 
nalagata, da se v vseh samoupravnih in držav- 
nih organih, v delegatskih skupščinah, forumih 
in organih družbenopolitičnih organizacij po- 
polnoma izvaja in neguje kolektivno delo. V ta 
namen in na podlagi že pridobljenih pozitivnih 
izkušenj je treba še nadalje izboljševati metode 
in oblike organizacije dela forumov in organov. 
Znano je, da se v Predsedstvu SFRJ kot najviš- 
jem državnem organu že vrsto let voli podpred- 
sednik za eno leto. To načelo je pred kratkim 
začelo izvajati tudi Predsedstvo CK ZKJ z izvo- 
litvijo predsedujočega, prav tako za leto dni. Na 
podlagi že pridobljenih izkušenj se lahko skle- 
pa, da je mogoče in potrebno v naslednjem 
obdobju izvajati takšno prakso tudi v drugih 

OSNUTEK AMANDMAJEV 

k ustavi SFRJ 

TI AMAMD&fAJ! 30 SESTAVNI DEL USTAVE SFRJ IN ZAČNEJO VELJAT! Z DNEVOM 
NJIHOVE RAZGLASITVE 
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i» organih in organizacijah - od komune do fede- 
i1 racije. Izjema bi lahko bili samo določeni izvr- 
i J šilni in strokovni organi in institucije. Pa tudi v 
1, njih bi bilo treba razvijati in izvajati kolektivno 
S delo in skupno odgovornost. Mnenja sem, da 
!j nas na takšen nač in dela obvezuje s svojim 
i' bistvom tudi naš samoupravni sistem. Takšna 
' i metoda in oblike organizacije izvirajo pred- 
'i vsem iz potrebe po neoviranem delovanju in 
I i nadaljnjem razvoju delegatskega sistema. Zato 
,1 jih je treba že sedaj začeti razčlenjevati in po- 
{' stopoma preiti na njihovo najširše izvajanje. O 
II teh vprašanjih sem veliko razmišljal. Globoko 
11 sem prepričan, da bi takšen način delovanja še 
Ji bolj uveljavil kolektivno delo in odgovornost, 
,1 prispeval k nadaljnji demokratizaciji defa vseh 
i1 samoupravnih in političnih organov in onemo- 
<[ gočil izražanje liderskih in drugih nezdravih 
(> ambicij posameznikov. Skratka, delo bi postalo 
Ji učinkovitejše, odnosi med ljudmi pa boljši in 
(' bolj humani. Vse to bo prispevalo k temu, da se 
i1 bo Jugoslavija v stabilnih pogojih še nadalje 
i J uspešno razvijala kot socialistična, samou- 

pravna in federativna skupnost.« 

Pri pripravi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ 
smo izhajali iz splošno sprejete pobude tovariša 
Tita o zboljševanju kolektivnega dela, odločanja in 
odgovornosti in sklepov Predsedstva CK ZKJ o 
njenem uresničevanju ter iz odioka Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, da se v smislu predloga 
Predsedstva SFRJ začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ. 

Načelo kolektivnega dela izhaja iz celote uresni- 
čevanja bistva našega političnega sistema socia- 
listične samoupravne demokracije kot oblike dik- 
tature proletariata. Ne gre samo za spremembo 
odnosov znotraj kolektivnih organov, temveč za 
takšno organizacijo, način dela, odločanje in od- 
nose med vsemi organi, zlasti pa za njihov odnos 
do samoupravne družbene osnove, s čimer se 
ustvarjajo pogoji, da delavski razred in vsi delovni 
ljudje uresničujejo oblast in upravljajo druge druž- 
bene zadeve. Tako naj bi kolektivno delo. odloča- 
nje in odgovornost organov delovali na nadaljnjo irf 
vse bolj popolno demonopolizacijo oblasti m odlo- 
čanja, da bi združeifi delovni Ijudje-samouprav- 
jalci obvladali celoto družbe in njen razvoj. S tega 
stališča je treba dojeti tudi skrajšanje mandata 
predsednikov določenih organov družbenopolitič - 
nih skupnosti in odvisno od značaja in specifične 
vloge teh organov v političnem sistemu tudi ure- 
sničevanje drugih ukrepov, da bi okrepili kolek- 
tivno delo, odločanje in odgovornost. 

Kolektivno delo, odločanje in odgovornost orga- 
nov naj bi prispevalo k boljšemu uresničevanju 
vloge in funkcije organov v skladu z njihovim polo- 
žajem v našem razvejanem političnem sistemu. V 
tem pogledu so precejšnje razlike v bistvu druž- 
bene funkcije, ki jo opravljajo posamezni organi 
prav po svoji vlogi in položaju v sistemu se medse- 
bojno razlikujejo, so pa tudi komplementarni kot 
deli enotnega sistema. Zato njihovi notranji odnosi 
niso istovetni in se tudi načelo kolektivnega dela 
in odgovornosti ne more v vseh organih uresniče- 
vati enako in z istimi sredstvi. 

Pri obravnavi teh vprašanj bi bilo treba upošte- 
vati specifičnosti družbenopolitičnih skupnosti od 
občine do federacije ter razlike v značaju in funk- 
ciji posameznih organov v isti družbenopolitični 
skupnosti. Posebno pomembno je uč inkovitejše 
delovanje izvršilnih in upravnih organov, dosledno 
in odgovorno izvajanje določene politike in izvrše- 
vanje zakonov in drugih predpisov, večja javnost 
dela in najširša družbena kontrola ter zagotavlja- 
nje demokratskega vpliva znanosti in drugih 
ustvarjalnih sil na njihovo delo. 

Temeljna načela ustave SFRJ vsebujejo, pred- 
postavljajo in omogočajo uresničevanje kolektiv- 
nega deia, odločanja in odgovornosti. Za popol- 
nejše in doslednejše uresničevanje teh načel v 
organih družbenopolitičnih skupnosti je treba 
spremeniti posamezna določila v normativnem 
delu ustave SFRJ, kar naj bi se nanašalo na vpra- 
šanja organizacije in sestave organov družbeno- 
političnih skupnosti ter na trajanje mandata pred- 
sednikov organov. 

Pri delu v zvezi z ustavnimi spremembami smo 
izhajali iz sprejetega stališča, da bi morale biti te 
spremembe restriktivne, t.j. da ne bi z njimi spre- 
minjali z ustavo SFRJ določenih funkcij, položaja 
in medsebojnih odnosov organov družbenopolitič - 
nih skupnosti, temveč da bi spremenili samo tista 
določila ustave SFRJ, ki so neposredna ovira za 
popolnejše uresničevanje kolektivnega dela in od- 
govornosti. 

Pri pripravi osnutka amandmajev smo upošte- 
vali tudi opredelitev, da so za doslednejše uresni- 
čevanje načela o kolektivnem delu, odločanju in 
odgovornosti in v zvezi s tem za skrajšanje man- 
data predsednikov določenih organov družbeno- 
političnih skupnosti potrebne ne samo določene 
spremembe ustave SFRJ, temveč tudi ustrezne 
spremembe republiških ustav in ustav avtonomnih 
pokrajin ter statutov občin in drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter drugih splošnih aktov, ki raz- 

'č lenjujejo načela in pogoje uresničevanja kolek- 
tivnega dela v vseh organih in telesih. 
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I. AMANDMA 

1. Vsi organi oblasti in samoupravljanja ter 
drugi nosilci samoupravnih, javnih in drugih druž- 
benih funkcij zagotavljajo v okviru svojih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti uresničevanje interesov 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v druž- 
benoekonomskih in političnih odnosih socialistič - 
nega samoupravljanja, zlasti pa v delegatskem 
sistemu, in pogoje za uresničevanje pravic^ obvez- 
nosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov v 
samoupravnih in drugih organizacijah in skupno- 
stih in v družbenopolitičnih skupnostih. 

Organizacija, sestava in nač in dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejejo 
tako, da se zagotavljajo kolektivno delo, odločanje 
in odgovornost ter enakopravnost članov teh or- 

ganov pri uresničevanju njihovih pravic, dolžnosti 
in odgovornosti, določenih z ustavo oziroma statu- 
tom in zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgo- 
voren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi za delo in odločanje tega organa. 

Vsak član kolektivnega organa, ki je poobla- 
ščen, da sodeluje pri delu drugih organov in teles, 
mora v soglasju z načeli delegatskega sistema 
ravnati v skladu s pooblastili, smernicami in stali- 
šč i tega organa. 

Vsi organi oblasti in samoupravljanja ter drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij morajo izvrševati svoje pravice in dolžno- 
sti, tako da je omogočeno uresničevanje družbe- 
nega nadzorstva nad njihovim delom. 

2. S tem amandmajem se dopolnjujejo določ ila 
I. oddelka II. poglavja drugega de A usta e SFRJ. 

II. 
1 S I. amandmajem se razč lenjujejo načela o kolek- 

tivnem delu, odločanju in odgovornosti in s tem dopol- 
njujejo enotni temelji družbenopolitičnega sistema. 

Za čim doslednejše uresničevanje načela o kolektiv- 
nem delu, odločanju in odgovornosti v pogojih vse 
razvitejših oblik socialistične samoupravne demokra- 
cije je izredno pomembno, da se organizacije, sestava 
in nač in dela kolektivnih organov ter enakopravnost 
č lanov teh organov popolneje uredijo v skladu z njiho- 
vimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi. S tem 
amandmajem se načelno, kolikor je to nujno za zago- 
tovitev enotnih temeljev družbenopolitičnega sistema, 
določata smer in cilj urejanja omenjenih vprašanj. 

Po prvem odstavku tega amandmaja so kolektivni 
organi in drugi nosilci družbenih funkcij obvezni in 
odgovorni, da v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti zagotavljajo uresničevanje interesov delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi v družbenoeko- 
nomskih in političnih odnosih socialističnega samou- 
pravljanja, zlasti pa v delegatskem sistemu, kajti kolek- 
tivno delo in odločanje organov nista sama sebi na- 
men, temveč sta v funkciji uresničevanja interesov de- 
lavskega razreda in vseh delovnih ljudi. S tem odstav- 
kom se tudi poudarja dolžnost in odgovornost vseh 
organov oblasti in samoupravljanja ter drugih nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, da 
pri izvrševanju svojih obveznosti zagotavljajo pogoje 
za uresničevanje pravic, dolžnosti in odgovornosti de- 
lovnih ljudi in občanov v samoupravnih in drugih orga- 
nizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skup- 
nostih Kolektivni organi morajo biti pravzaprav odprti 
do celotne samoupravne in politične strukture in mo- 
rajo v skladu s tem vse bolj usklajevati vsebino in 
metodo svojega dela s potrebami nadaljnjega razvoja 
samoupravljanja in delegatskega sistema. S tem 
amandmajem se uvaja v ustavo SFRJ nov izraz- »kolek- 
tivni organ«, kot ime za organ, ki kot kolektivno telo 
opravlja svoje pravice in dolžnosti. 

Po drugem odstavku tega amandmaja se organiza- 
cija, sestava in nač in dela organov oblasti in samou- 
pravljanja, pravice in dolžnosti, osebna in skupna od- 
govornost njihovih članov urejajo z ustavo oziroma 
statutom, zakonom in drugimi splošnimi akti ter s sa- 
moupravnimi splošnimi akti Urejanje teh vprašanj 
mora biti v skladu z ustavo ob upoštevanju specifično- 
sti položaja in funkcij vsakega kolektivnega organa. 

Splošni okvir opravljanja pravic in dolžnosti vsakega 
organa in člana kolektivnega organa je določen v 
ustavi SFRJ (predvsem v 95. č lenu) kot načelo, da vsi 
organi in organizacije ter drugi nosilci samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij opravljajo vse svoje 
funkcije na podlagi in v okviru ustave, zakona oziroma 
statuta in svojih pooblastil in da so odgovorni za oprav- 
ljanje zaupanih funkcij. 

Organizacija, sestava in nač in dela kolektivnih orga- 
nov se urejajo odvisno od značaja, položaja in funkcij 
vsakega organa, vendar tako, da se z ustreznimi sploš- 
nimi pravnimi akti zagotavljajo kolektivno delo, odlo- 
čanje in odgovornost ter enakopravnost članov teh 
organov. 

Pri urejanju teh vprašanj imajo poseben pomen po- 
slovniki o delu kolektivnih organov. Za uresničevanje 
tega načela pa je poleg normativnega urejanja nujno 
razvijanje in negovanje demokratskih odnosov in 
prakse ter zboljševanje in razvijanje racionalnih in so- 
dobnih delovnih metod vsakega kolektivnega organa. 
To zahteva tudi upoštevanje stališč in mnenj, strpnost 
in kooperativnost vseh članov kolektivnega organa pri 
opravljanju zaupanih funkcij ter izvrševanje vseh pra- 
vic in dolžnosti organa in njegovih članov. Uresničeva- 
nje pobude tovariša Tita o nadaljnji krepitvi kolektiv- 
nega ,dela in odgovornosti predpostavlja in zahteva 
takšno sestavo kolektivnih organov, v katerih bi' lahko 
vsak njihov član uspešno opravljal vse svoje dolžnosti 
in funkcije v organu. 

Za čim popolnejše in doslednejše uresničevanje na- 
čela o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti je s 
tem amandmajem določeno, da se z urejanjem navede- 
nih vprašanj v vseh kolektivnih organih zagotavlja ena- 
kopravnost članov teh organov v skladu z njihovimi 
pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi, določenimi z 
ustavo oziroma statutom in zakonom. Pri opravljanju 
funkcij organa se ne izključuje delitev del v okviru tega 
organa, v skladu z delitvijo del pa so lahko tudi dolo- 
čene razlike glede odgovornosti za opravljanje teh del. 
Enakopravnost članov vsakega kolektivnega organa se 
nanaša predvsem na enakopravnost v procesu odloča- 
nja ter na odgovornost vsakega člana za svoje delo in 
za celotno delo kolektivnega organa. Enakopravnost 
članov kolektivnega organa se poleg tega zagotavlja 
tudi z ustvarjanjem enakih pogojev za opravljanje nji- 
hovih pravic, dolžnosti in odgovornosti Pri tem je 
treba upoštevati splošno načelo, da je odgovornost 
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nosilcev funkcij v sorazmerju z njihovimi pravicami in 
pooblastili. 

Za nadaljnji razvoj in urejanje odgovornosti članov 
kolektivnih organov in teh organov v celoti je s tretjim 
odstavkom tega amandmaja določeno tudi načelo o 
osebni odgovornosti slehernega člana kolektivnega 
organa za svoje delo in za delo in odloč itve kolektiv- 
nega organa. Osebna odgovornost slehernega člana 
kolektivnega organa za njegovo delo ter za delo in 
odločanje organa predstavlja celoto. Član kolektivnega 
organa je osebno odgovoren za opravljanje pravic, 
dolžnosti in del, ki so mu zaupana, hkrati pa odgovarja 
tudi za celotno delo organa. Glede na to, da kolektivni 
organ dela in odloča na seji in so njegove odločitve in 
celotna dejavnost rezultat delovanja in ravnanja vseh 
č lanov organa, je vsak izmed njih odgovoren za delo 
tega organa kot celote. Če član organa noče prevzeti 
odgovornosti za delo in odločitve organa, ima pravico 
odstopiti in odstop obrazložiti. Sicer pa je lahko tako 
kot vsak drugi nosilec družbene funkcije tudi član 
kolektivnega organa pod pogoji in po postopku, ki so 
predpisani z zakonom in samoupravnimi splošnimi 
akti, odpoklican oziroma odstavljen (95. člen ustave 
SFRJ). Pod pogoji in po postopku, ki so določeni z 
zakonom, so lahko odpoklicani ali odstavljeni seveda 
tudi vsi č lani posameznih kolektivnih organov oziroma 
lahko odstopijo. Odgovornost, za katero gre tukaj, je 
po svoji nabavi družbenopolitična in samoupravna od- 
govornost in predstavlja celoto skupaj z drOgimi obli- 
kami odgovornosti in jih ne izključuje. 

Vsak nosilec samoupravne, javne in druge družbene 
funkcije in torej tudi kolektivni organ je dolžan in 
odgovoren za to, da vedno opravlja zaupane funkcije 
na podlagi in v skladu s pristojnostmi, ki so določene z 
ustavo oziroma statutom in zakonom. 

Dosledno uresničevanje odgovornosti slehernega 
člana kolektivnega organa in tega organa v celoti pred- 
postavlja in zahteva neposrednejši odnos med njimi in 
subjekti, ki so jim zaupali opravljanje določenih funk- 
cij. Ta odnos se vzpostavlja predvsem: v dolžnosti 
kolektivnega organa in njegovih članov, da delajo in 
odločajo v skladu s smernicami in stališč i, ki so jim jih 
dali pooblaščeni subjekti, v pravici volilnega telesa 

2. S predlaganimi rešitvami v II amandmaju se v 
skladu z zahtevo, da se omogoč i nadaljnje in dosle- 
dnejše uresničevanje načela o kolektivnem delu,-odlo- 
čanju in odgovornosti ter izvajanje načela enoletnega 
mandata, nadomešča 151. člen ustave SFRJ v tem 
smislu: da se določ i samo zgornja meja trajanja man- 
data voljenih in imenovanih funkcionarjev in drugih 

določenega organa oziroma organizacije, ki voli ali 
imenuje člane kolektivnega organa, da opravlja nad- 
zorstvo nad njihovim delom in da jih odstavi oziroma 
razreši ipd. Zagotavljanje javnosti dela veliko prispeva 
k popolnejši odgovornosti kolektivnih organov in nji- 
hovih članov. 

V pogojih vzajemnih odnosov, zvez irt sodelovanja 
kolektivnih organov se v praksi za opravljanje njihovih 
funkcij posamezni člani pooblastijo, da sodelujejo pri 
delu drugih organov in teles. S tem amandmajem je v 
četrtem odstavku določena dolžnost slehernega člana 
kolektivnega organa, ki je pooblaščen sodelovati pri 
delu drugih organov in teles, da v skladu z načeli 
delegatskega sistema ravna soglasno s pooblastili, 
smernicami in stališč i tega organa. To praktično po- 
meni, da je pravica in dolžnost kolektivnega organa, da 
najprej določ i smernice oziroma stališča za delo svo- 
jega člana, ki mu je zaupal sodelovanje pri delu dru- 
gega organa, član kolektivnega organa, ki sodeluje pri 
delu drugega kolektivnega organa, pa mora ravnati v 
skladu s temi pooblastili, smernicami oziroma stališč i, 
obveščati mora kolektivni organ o svojem delu in je 
odgovoren za svoje delo. 

V- skladu z ustavnim načelom o družbenem nadzor- 
stvu nad delom nosilcev vseh funkcij je v petem od- 
stavku tega amandmaja določena dolžnost vseh orga- 
nov oblasti in samoupravljanja ter nosilcev drugih sa- 
moupravnih, javnih in družbenih funkcij, da opravljajo 
svoje pravice in dolžnosti, tako, da je omogočeno ure- 
sničevanje družbenega nadzorstva nad njihovim de- 
lom. Uresničevanje tega načela predpostavlja in za- 
hteva, da se v poslovnikih in drugih ustreznih splošnih 
aktih uredijo in v praksi kolektivnih organov izvršujejo 
te obveznosti organov, da bi se prispevalo k uresniče- 
vanju družbenega nadzorstva nad njihovim delom. S 
tem se prispeva tudi k popolnejšemu uresničevanju 
demokratizacije dela organov in načela javnosti pri 
njihovem delu. 

V 2. točki tega amandmaja je določeno, da se z njim 
dopolnjujejo določila 1. oddelka - Položaj delovnih 
ljudi v družbenopolitičnem sistemu - II. poglavja dru- 
gega dela ustave SFRJ, ker je vsebina amandmaja 
povezana z več jim številom določ il tega oddelka. 

nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere to določa ustava, statut ali zakon, če 
ni z ustavo drugače določeno; da se določ i načelo, da 
so lahko ti funkcionarji izvoljeni oziroma imenovani 
največ dvakrat zaporedoma za isto funkcijo, če ni za 
posamezne izmed njih z ustavo drugače določeno; da 
se trajanje mandata teh funkcionarjev in omejitev nji- 

II. AMANDMA 
1. Voljeni in imenovani funkcionarji ter drugi 

nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določa ustava, statut ali 
zakon, se volijo oziroma imenujejo za čas do štirih 
let, če ni za posamezne izmed njih z ustavo dru- 
gače določeno. 

Voljeni in imenovani funkcionarji ter drugi no- 
silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako doioča ustava, statut ali 
zakon, so lahko izvoljeni oziroma imenovani naj- 
več dvakrat zaporedoma za isto funkcijo, če ni za 
posamezne izmed njih z ustavo drugače določeno. 

Trajanje mandata in omejitev ponovne izvolitve 
oziroma imenovanja voljenih in imenovanih funk- 
cionarjev ter drugih nosilcev samoupravnih, jav- 
nih in drugih družbenih funkcij, za katere tako 
določa ustava, statut ali zakon, se urejajo z ustavo 
oziroma statutom ali zakonom v skladu z ustavo. 

Trajanje mandata in možnost za ponovno izvoli- 
tev oziroma imenovanje nosilcev pravosodnih 
funkcij in trajanje mandata in omejitev ponovnega 
imenovanja družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja se urejajo z zakonom. 

2. S tem amandmajem se nadomešča 151. člen 
ustave SFRJ. 
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hove ponovne izvolitve oziroma imenovanja uredita z 
ustavo, statutom a!i zakonom v skladu z ustavo ter da 
se trajanje mandata in možnost ponovne izvolitve ozi- 
roma imenovanja nosilcev pravosodnih funkcij ter tra- 
janje mandata in omejitev ponovnega imenovanja 
družbenega pravobranilca samoupravljanja uredijo z 
zakonom. 

V dosedanjem 151. členu ustave SFRJ je določeno: 
da se vsi voljeni in imenovani funkcionarji volijo ozi- 
roma imenujejo za štiri leta; da so lahko člani predsed- 
stev družbenopolitičnih skupnosti in predsedniki izvrš- 
nih svetov izvoljeni največ dvakrat zaporedoma in da 
so lahko člani izvršnih svetov, funkcionarji, ki vodijo 
upravne organe in drugi funkcionarji ter nosilci sa- 
moupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, za 
katere tako določa ustava ali zakon, izvoljeni oziroma 
imenovani dvakrat zaporedoma, izjemoma pa po po- 
sebnem postopku, ki ga določa ustava, še za eno 
mandatno obdobje 

Ocenili smo, da so dosedanja določila 151 člena 
ustave SFRJ ustavno-pravna ovira, od občine do fede- 
racije, za popolnejše in doslednejše uresničevanje: na- 
čela o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti in 
izvajanje načela enoletnega mandata predsednikov or- 
ganov in da jih je treba zato spremeniti. Ker spadajo 
določ ila 151. člena med temelje družbenopolitičnega 
sistema, ki so določeni z ustavo SFRJ, morajo biti z 
rešitvami teh temeljev usklajene tudi rešitve v določ ilih 
ustave SRFJ o organizaciji federacije ter ustrezne reši- 
tve v republiških ustavah in ustavah avtonomnih pokra- 
jin. 

Glede na doseženo razvojno stopnjo političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja, ustavni položaj 
republik in avtonomnih pokrajin, suverene pravice, ki 
jih delovni ljudje, narodi in narodnosti uresničujejo v 
republikah in avtonomnih pokrajinah ter glede na spe- 
cifičnosti posameznih družbenopolitičnih skupnosti in 
načelo njihovega samoorganiziranja, je treba z ustavo 
SFRJ v okviru enotnih temeljev družbenopolitičnega 
sistema določ iti samo določena splošna načela, z re- 
publiškimi in pokrajinskimi ustavami ter z ustavo SFRJ 
(v določ ilih o organizaciji federacije) pa konkretne reši- 
tve glede dolžine mandata voljenih in imenovanih 
funkcionarjev in nosilcev drugih družbenih funkcij ter 
omejitve njihove ponovne izvolitve oziroma imenova- 
nja. Tako bodo ta vprašanja urejena tudi z našim ustav- 
nim sistemom, ki ga poleg ustave SFRJ sestavljajo tudi 
republiške ustave in ustavi avtonomnih pokrajin. Glede 
na pravice republik in avtonomnih pokrajin pri ustav- 
nem urejanju svojih organov in pri določanju načel za 
urejanje organov ožjih družbenopolitičnih skupnosti, 
se lahko izvajanje določenih enotnih oziroma skupnih 
političnih stališč v tem pogledu zagotovi tudi z reši- 
tvami v republiških in pokrajinskih ustavah 

Na podlagi navedenih ocen in mnenj predlagamo, 
naj se določ ila 151 člena ustave SFRJ spremenijo in 
vsebujejo samo splošna načela 

- da se voljeni in imenovani funkcionarji in drugi 
nosiici samoupravnih, javnih in drugih družbenih funk- 

cij. za katere to določa ustava, statut ali zakon, volijo 
oziroma imenujejo za čas do štirih let, če ni za posa- 
mezne izmed njih z ustavo drugače določeno; 

- da se voljeni in imenovani funkcionarji in nosilci 
drugih družbenih funkcij lahko volijo oziroma imenu- 
jejo največ dvakrat zaporedoma za isto funkcijo, če ni 
za posamezne izmed njih z ustavo drugače določeno; 

- da se trajanje mandata in omejitev ponovne izvoli- 
tve oziroma imenovanja teh nosilcev družbenih funkcij 
uredita z ustavo oziroma statutom ali zakonom v 
skladu z ustavo, in 

- da se trajanje mandata in možnost ponovne izvoli- 
tve oziroma imenovanja nosilcev pravosodnih funkcij 
ter trajanje mandata in omejitev ponovnega imenova- 
nja družbenega pravobranilca samoupravljanja uredijo 
z zakonom. 

Tako bi bila določena zgornja meja trajanja mandata, 
odstopanja oziroma določanje več kot štiriletnega 
mandata za nosilce posameznih funkcij pa bi bilo 
lahko določeno samo z republiškimi in pokrajinskimi 
ustavami ter z ustavo SFRJ (kot je to sedaj urejeno za 
Predsedstvo SFRJ in Ustavno sodišče Jugoslavije). 
Konkretno določanje trajanja mandata posameznih 
funkcionarjev in nosilcev drugih družbenih funkcij ter 
omejitve njihove ponovne izvolitve oziroma imenova- 
nja bi bilo urejeno z republiškimi in pokrajinskimi usta- 
vami in določ ili ustave SFRJ o organizaciji federacije, 
pa tudi s statuti občin in drugih družbenopolitičnih 
skupnosti ali z zakonom v skladu z ustavo. Pri tem pa 
tako republiške in pokrajinski kot tudi ustava SFRJ ne 
bi mogle določ iti, da se voljeni in imenovani funkcio- 
narji volijo več kot dvakrat zaporedoma za isto funk- 
cijo, če ni za posamezne izmed njih z ustavo drugače 
določeno. 

Intencija predlaganega drugega odstavka tega 
amandmaja je namreč v tem, da se lahko ti funkcionarji 
volijo oziroma imenujejo največ dvakrat zaporedoma, 
kar glede na politična stališča, zlasti ko gre za omejitev 
ponovne izvolitve predsednikov kolektivnih organov, 
omogoča, da se tudi ustavno pravno določ i načelo o 
omejitvi njihove ponovne izvolitve za isto funkcijo med 
trajanjem mandata članov kolektivnega organa. V to 
načelo je vstavljena tudi t.i. rezervna klavzula v tem 
smislu, da se lahko to za posamezne nosilce funkcij 
tudi drugače določ i, vendar samo z ustavo. 

Glede na značaj pravosodnih funkcij (sodniki, javni 
tožilci, javni pravobranilci) ter glede na dejstvo, da je 
trajanje mandata in možnost ponovne izvolitve ozi- 
roma imenovanja nosilcev pravosodnih funkcij ter tra- 
janje mandata in omejitev ponovnega imenovanja 
družbenega pravobranilca samoupravljanja sedaj ure- 
jeno z zakonom, predvideva ta amandma tudi načelo, 
da se trajanje mandata in možnost ponovne izvolitve 
oziroma imenovanja nosilcev pravosodnih funkcij ter 
trajanje mandata in omejitev ponovnega imenovanja 
družbenega pravobranilca samoupravljanja urejajo z 
zakonom (republiškim, pokrajinskim oziroma zvez- 
nim). Glede sodnikov je ta rešitev usklajena tudi z 
ustreznimi določ ili ustave SFRJ, za katere se ne pred- 
laga sprememba (tretji odstavek 230 člena) 

24 poročevalec 



III. AMANDMA 

1. Predsednik in podpredsednik skupščine 
SFRJ in predsednik zbora skupščine SFRJ se vo- 
lijo za eno leto. 

Predsednik skupščine SFRJ in predsednik zbora 

skupščine SFRJ se volita vsako leto iz druge repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Podpredsednik skupščine SFRJ ne more biti po- 
novno izvoljen za isto funkcijo med trajanjem man- 
data delegata v skupšč ini SFRJ. 

2. S tem amandmajem se nadomešča 312. člen 
ustave SFRJ. 

3. S III. amandmajem je določeno trajanje mandata 
predsednika in podpredsednika Skupščine SFRJ ter 
trajanje mandata predsednikov zborov Skupščine 
SFRJ, za katere je predvideno, da se volijo za eno leto. 
Predsednik skupščine SFRJ in predsednika zborov 
Skupščine SFRJ se volijo vsako leto iz druge republike 
oziroma avtonomne pokrajine. Podpredsednik Skup- 
šine SFRJ ne more biti ponovno izvoljen za isto funk- 
cijo med trajanjem mandata delegata v Skupšč ini 
SFRJ. 

Za nadaljnje izboljšanje kolektivnega dela, odločanja 
in odgovornosti v zborih Skupščine SFRJ je treba s 
statuti, samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogo- 
vori samoupravnih organizacij in skupnosti, z zakoni in 
drugimi splošnimi akti družbenopolitičnih skupnosti 
ter z ustreznimi dokumenti družbenopolitičnih organi- 
zacij zagotoviti vse nujne politične, organizacijske in 
druge pogoje za delo delegacij in delegatov, da bi 
lahko dejavno sodelovali v procesu usklajevanja stališč  
in pri odločanju v zborih. Poleg tega je treba s poslov- 
nikom Skupščine SFRJ in poslovnikom zborov zagoto- 
viti pogoje za uspešnejše in uč inkovitejše delovanje 
zborov na delegatskih temeljih in izgrajevati delovne 
metode, ki bodo prispevale k popolnejšemu uresniče- 
vanju kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti v 
zborih Skupščine SFRJ. 

V prvem odstavku 1. točke amandmaja je urejeno 
trajanje mandata predsednika in podpredsednka 
Skupščine SFRJ ter predsednikov zborov Skupščine 
SFRJ. Po tem določ ilu bi njihov mandat trajal enp leto. 

4. S IV. amandmajem je spremenjen 321. člen 
ustave SFRJ, v katerem je določeno, da je predsednik 
Zveze komunistov Jugoslavije po položaju član Pred- 
sedstva SFRJ. 

Na XI. seji Centralnega komiteja ZKJ, ki je bila 12. 
junija 1980, so predlagali, naj se v okviru sprememb 
ustave SFRJ spremeni določ ilo 321. člena ustave SFRJ 
tako, da bo predsednik organa ZKJ, določenega s 
statutom ZKJ član Predsedstva SFRJ po položaju, s 
čimer se ne bi prejudicirala rešitev, ki jo bodo glede 
tega določ ili v statutu ZKJ na bližnjem XII. kongresu 
ZKJ. Predlagana formulacija ustreza naravi ustavnega 

V drugem odstavku 1. točke je določeno, da se 
predsednik Skupščine SFRJ in predsednika zborov 
Skupščine SFRJ volijo vsako leto iz druge republike 
oziroma avtonomne pokrajine. Tako bo popolnoma 
uresničeno načelo enakopravne zastopanosti republik 
in avtonomnih pokrajin tudi na teh funkcijah v Skup- 
šč ini SFRJ, ker se ustvarja možnost, da imajo v dveh 
mandatih, t.j. v osmih letih, vse republike in avtonomni 
pokrajini svoje delegate na funkciji predsednika Skup- 
ščine SFRJ in predsednika vsakega izmed zborov ter 
da delegati iz ene republike oziroma avtonomne pokra- 
jine ne morejo biti znova izvoljeni za isto funkcijo v 
dveh mandatnih obdobjih delegatov v Skupšč ini SFRJ 
To pomeni, da bo treba paziti, da ne bodo na teh 
funkcijah istočasno osebnosti iz iste republike oziroma 
avtonomne pokrajine. Z ustavo SFRJ se ne določa 
vrstni red republik in avtonomnih pokrajin za izvolitev 
na funkcije predsednika Skupščine SFRj in predsedni- 
kov zborov, ker bi utegnil taksen vnaprej določen vrstni 
red povzroč iti določene težave pri usklajevanju teh 
vrstnih redov v drugih organih in organizacijah v fede- 
raciji. 

Glede na možnost izvolitve več podpredsednikov 
Skupščine SFRJ je v tretjem odstavku 1. točke predvi- 
dena omejitev ponovne izvolitve podpredsednika 
Skupšč ine SFRJ, t.j. določeno je, da podpredsednik 
Skupščine SFRJ ne more biti znova izvoljen za isto 
funkcijo med trajanjem mandata delegata v Skupščini 
SFRJ. 

Z določili.tega amandmaja se nadomeščajo določ ila 
312. člena ustave SFRJ, kar je v skladu z restriktivnim 
pristopom k spremembam ustave SFRJ. 

določila in utemeljeno izvira iz stališča, da določ i statut 
ZKJ organ, katerega predsednik je po položaju član 
Predsedstva ZKJ. Podobno je izvedeno tudi v določilu 
133. č lena ustave SFRJ, po katerem opravljajo funkcijo 
delegacij v družbenopolitičnih organizacijah njihova 
izvoljena telesa, določena z njihovim statutom oziroma 
z drugimi sklepi. 

Četudi je v 321. členu ustave SFRJ samo in izključno 
navedena sprememba, je dana zaradi običajne tehnike 
izvajanja sprememb prek amandmajev skupaj s celot- 
nim besedilom določila in je zato v 2. točki določeno, 
da se s tem amandmajem v celoti nadomešča določ ilo 
321. člena ustave SFRJ. 

IV. AMANDMA 
1. Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz 

vsake republike in avtonomne pokrajine, ki ga voli 
skupščina republike oziroma skupšč ina avtono- 
mne pokrajine s tajnim glasovanjem na skupni seji 

vseh svojih zborov, in po položaju predsednik or- 
gana Zveze komunistov Jugoslavije, določenega s 
statutom Zveze komunistov Jugoslavije. 

2. S tem amandmajem se nadomešča 321. člen 
ustave SFRJ. 
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V. AMANDMA 
1. Predhodni postopek predlaganja kandidatov 

za izvolitev predsednika in članov zveznega izvrš- 
nega sveta se izvede v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Jugoslavije. 

Za predsednika zveznega izvršnega sveta ne 
more biti izvoljena dvakrat zaporedoma ista 
oseba. 

Člani zveznega izvršnega sveta so lahko največ  
dvakrat zaporedoma izvoljeni za isto funkcijo. 

2. Po poteku dveh let od izvolitve predsednika in 
članov zveznega izvršnega sveta poda zvezni 
izvršni svet v okviru svojih pravic in dolžnosti zbo- 

roma skupščine SFRJ poročilo o stanju na vseh 
področjih družbenega življenja, o izvajanju politike 
in izvrševanju zveznih zakonov in drugih predpi- 
sov ter splošnih aktov skupščine SFRJ in o svojem 
delu in delu zveznih upravnih organov. Zbora 
skupščine SFRJ imata posebno razpravo o tem 
poročilu, ocenjujeta delo zveznega izvršnega 
sveta in odločata, ali se bosta izrekla za zaupnico 
predsedniku in članom zveznega izvršnega sveta. 

3. S tem amandmajem se dopolnjuje drugi od- 
stavek 348. člena, nadomešča drugi in tretji odsta- 
vek 349. člena in dopolnjujeta 358. in 359. člen 
ustave SFRJ. 

5. Po V. amandmaju bi se spremembe določ il ustave 
SFRJ o ZIS nanašale na naslednje: da se predhodni 
postopek predlaganja kandidatov za izvolitev predse- 
dnika in č lanov ZIS izvede v SZDLJ, da predsednik ZIS 
ne more biti dvakrat zaporedoma izvoljen za isto funk- 
cijo in da so člani ZIS lahko največ dvakrat zapore- 
doma izvoljeni za isto funkcijo ter da ZIS po dveh letih 
po izvolitvi predsednika in članov ZIS predloži zbo- 
roma Skupščine SFRJ poroč ilo o stanju na vseh po- 
droč jih družbenega življenja, o izvajanju politike in 
izvrševanju zveznih zakonov in drugih predpisov in 
splošnih aktov Skupščine SFRJ ter o svojem delu in o 
delu zveznih upravnih organov in da zbora Skupščine 
SFRJ posebej obravnavata to poroč ilo, ocenjujeta delo 
ZIS in odloč ita, ali se bosta izrekla o zaupnici predse- 
dniku in članom ZIS. 

Pri predlaganju rešitev o tem amandmaju je komisija 
izhajala iz splošnega političnega stališča, da ni po- 
trebno spremeniti značaja, funkcije in položaja orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti, ki so določeni v 
ustavi SFRJ, ter razmerja med temi organi. Poleg tega 
je upoštevala tudi razlike v značaju funkcij in pristojno- 
stih, ki jih izvršujejo posamezni organi družbenopoli- 
tične skupnosti in o. njihovem položaju in vlogi v druž- 
benopolitičnem sistemu, kar vpliva tudi na uresničeva- 
nje načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovorno- 
sti, ki jih ni mogoče v vseh organih izvajati enako in z 
enakimi sredstvi. 

Vendar bi morebitne spremembe določ il ustave 
SFRJ o izvolitvi in pooblastilih predsednika ZIS in o 
trajanju njegovega mandata vplivale na ustavno funk- 
cijo in položaj ZIS, na ustavna pooblastila Predsedstva 
SFRJ ter na razmerje ZIS nasproti Predsedstvu SFRJ in 
Skupščini SFRJ. 

Vendar to ne zmanjšuje obveznosti ZIS, da kot drugi 
kolektivni organi podrobno uredi svoj način dela, odlo- 
čanja in odgovornosti tako, da se na ustrezen način 
zagotovi njihovo kolektivno delo in osebna ter skupna 
odgovornost njegovih članov, vkjučno tudi predse- 
dnika ZIS, ki ima tudi posebna ustavna pooblastila. 

Ko se je komisija opredeljevala za ustavne rešitve v 
tem amandmaju, je izhajala predvsem iz potrebe, da se 
zagotovi učinkovita izvršilna politika, t. j. da Zvezni 
izvršni svet deluje kot homogen in enoten team pri 
izvajanju politike in izvrševanju zakonov. V skladu s 
tem je štiriletni mandat predsednika in članov ZIS izre- 
dno pomemben tudi za nepretrgano delo pri izvajanju 
politike in aktov Skupščine SFRJ, katere delegati imajo 
prav tako štiriletni mandat. 

Na podlagi vseh navedenih razlogov bi se predlogi 
ustavnih sprememb v tem amandmaju nanašali na na- 
slednje: 

- Glede postopka predlaganja kandidatov za izvoli- 
tev predsednika in članov ZIS vsebuje ta amandma 

rešitev, da se predhodni postopek izvede v SZDLJ, saj 
je prav SZDLJ kot fronta organiziranih socialističnih sil 
tista organizacija, v kateri se določajo merila tudi za 
politično usklajevanje o evidentiranju možnih kandida- 
tov -tako za predsednika ZIS kot tudi za njegove člane. 
V pogojih naših družbenih odnosov niti kandidat za 
predsednika ZIS.ne predlaga sestave ZIS brez vpliva 
organiziranih družbenih subjektivnih sil, temveč  vedno 
skupaj s temi silami in po neposrednem posvetovanju z 
njimi v vseh republikah in obeh avtonomnih pokrajinah 
ter s Predsedstvom SFRJ. 

- Predlog je, da za predsednika ZIS ne more biti 
izvoljena ista oseba dvakrat zaporedoma, člani ZIS pa 
so lahko v skladu z načelom, ki ga vsebuje drugi 
odstavek II. amandmaja, izvoljeni največ dvakrat zapo- 
redoma za isto funkcijo. Rešitvi upoštevata štiriletni 
mandat za predsednika in člane ZIS, glede na to, da ni 
bila predlagana sprememba tega določ ila v ustavi 
SFRJ. Sicer je lahko po ustavi SFRJ predsednik ZIS 
izvoljen dvakrat zaporedoma za isto funkcijo, č lani ZIS 
pa so lahko izvoljeni, izjemno in po posebnem po- 
stopku, tudi trikrat zaporedoma za isto funkcijo. 

- V tem amandmaju je predlagano, da ZIS predloži 
po dveh letih po izvolitvi predsednika in članov ZIS 
zboroma Skupščine SFRJ celotno poroč ilo o uresniče- 
vanju svojih pravic in dolžnosti ter o svojem celotnem 
delu in da zbora skupščine SFRJ obravnavata to poro- 
č ilo, ocenita delo ZIS in odloč ita, ali se bosta izrekla o 
zaupnici predsedniku in članom ZIS. Na podlagi 
ustavne dolžnosti ZIS, da zboroma Skupščine SFRJ 
poroča o svojem delu, in s tem, da jima pošlje poroč ilo 
takšne narave, je omogočena še bolj aktivna vioga 
Skupščine SFRJ pri uresničevanju njene politične kon- 
trole nad delom ZIS. Na podlagi temeljite obravnave 
vseobsežnega poroč ila ZIS lahko Skupščina SFRJ ob- 
jektivno oceni njegovo delo in na tej podlagi morda 
zastavi tudi vprašanje zaupnice, tako celotnemu Zvez- 
nemu izvršnemu svetu kot tudi predsedniku ali sleher- 
nemu članu ZIS. Hkrati je to tudi priložnost, da se poleg 
dela ZIS, kot celote, oceni tudi delo voditeljev zveznih 
upravnih organov s tem pa tudi njihova osebna odgo- 
vornost za delo organov in za stanje na ustreznem 
področju družbenega življenja. To bo prispevalo ne le k 
uč inkovitejšemu uresničevanju politične kontrole 
Skupščine SFRJ nad delom ZIS, temveč tudi k prilaga- 
janju delovne metode ZIS potrebam delegatske skup- 
šč ine. Pri tem gre upoštevati tudi to, da še nadalje 
ostanejo vse možnosti in oblike uresničevanja kontrole 
nad delom ZIS, ki so določene v ustavi SFRJ. 

S tem amandmajem bi se dopolnilo določilo drugega 
odstavka 348. člena, nadomestila drugi in tretji odsta- 
vek 349. člena in bi se dopolnila določ ila 358. in 359 
člena ustave SFRJ 
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VI. AMANDMA 
1. Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne or- 

gane in zvezne organizacije in drugi funkcionarji, 

ki jih imenuje skupščina SFRJ, so lahko imenovani 
največ dvakrat zaporedoma za isto funkcijo. 

2. S tem amandmajem se nadomešča drugi od- 
stavek 366. člena ustave SFRJ. 

6. S VI. amandmajem se spremeni samo določ ilo 
366. člena ustave SFRJ tako, da se opusti možnost, da 
se funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ, tretjič  
zaporedoma imenuje za isto funkcijo, v skladu s princi- 
pom, ki je predložen v drugem odstavku II. amandmaja. 
V VI. amandmaju je predloženo, da so lahko funkcio- 
narji, ki vodijo zvezne upravne organe in zvezne orga- 
nizacije, in drugi funkcionarji, ki jih imenuje skupščina 
SFRJ, največ dvakrat zaporedoma .imenovani za isto 
funkcijo. 

Glede zveznih upravnih organov je mnenje, da v 
določ ilih ustave SFRJ, ki urejajo položaj in funkcije teh 
organov, razen omenjenega določ ila, niso potrebne 
nikakršne spremembe, ker ta določila ne ovirajo ure- 

7. V VI!. amandmaju je urejeno samo trajanje man- 
data predsednika Ustavnega sodišča. S tem amandma- 
jem se določilo drugega odstavka 381. člena ustave 
SFRJ nadomešča in določ i, da se izvoli predsednik 
Ustavnega sodišča izmed sodnikov za eno leto 

Ob upoštevanju, da so zastopane v sestavi tega sodi- 
šča vse republike in avtonomni pokrajini, je bilo treba 
uvrstiti princip, da se izvoli predsednik sodišča vsako 
leto iz druge republike oziroma avtonomne pokrajine, 
da bi v osmih letih to funkcijo opravljali sodniki Ustav- 
nega sodišča Jugoslavije iz vseh republik in avtono- 
mnih pokrajin. 

Ker gre za organ, ki je pri svojem delu po položaju in 
funkciji neodvisen in ki ima določene ustavne pravice v 
odnosu na Skupščino SFRJ, je predvidela ustava SFRJ 
- v primerjavi s štiriletnim mandatom članov drugih 
organov - izvolitev č lanov tega sodišča za osem let, pri 
tem pa ostaja tudi sedanji ustavni princip,da sodniki 
tega sodišča, ki so osem let opravljali to funkcijo, ne 
smejo biti žnova izvoljeni za isto funkcijo. 

Pristojnosti Skupščine SFRJ glede izvolitev predse- 

sničevanja načela o kolektivnem delu, odločanju in 
odgovornosti pri delu teh organov. 

Toda sodi se, da naj bi se še naprej zboljševalo delo 
zveznih upravnih organov in njihova organizacija, zla- 
sti naj bi se njihova struktura in delovni nač in še bolj 
prilagodila razvoju delegatskega sistema in sociali- 
stične samoupravne demokracije nasploh. V zvezi s 
tem naj bi se pri nadaljnjem delu posvetila pozornost 
zlasti naslednjim vprašanjem: kako naprej deetatizirati 
določene zadeve državne uprave, v kateri smeri spre- 
meniti in racionalizirati organizacijo in delovno me- 
todo zveznih upravnih organov, kakšne so možnosti za 
širše uvajanje kolegijskih upravnih organov, katere ob- 
like, družbene kontrole nad delom zveznih upravnih 
organov uvesti, itd. 

dnika in sodnikov tega sodišča se ne spremenijo, ne 
glede na skrajšanje mandata predsednika sodišča. 

III 
Za izvedbo in uporabo ustavnih amandmajev k ustavi 

SFRJ bo treba sprejeti poseben ustavni zakon, v kate- 
rem bi določ ili roke za uporabo posameznih ustavnih 
rešitev v organih federacije ter roke, v katerih bi se 
določ ila določenih zveznih zakonov in drugih splošnih 
aktov uskladila s sprejetimi amandmaji. 

Ker se zakon o izvedbi sprejetih amandmajev k ustavi 
SFRJ razglaša in uveljavi hkrati s sprejetimi amand- 
maji, je treba začeti hkrati s pripravo besedila predloga 
akta o spremembi ustave SFRJ pripravljati tudi bese- 
dilo predloga tega ustavnega zakona. Hkrati s tem bi 
morali začeti tudi priprave za uskladitev določenih 
zveznih zakonov in drugih splošnih aktov (na primer' 
poslovnika Skupščine SFRJ in poslovnikov zborov 
Skupščine SFRJ, poslovnika ZIS), da bi se ustvarile 
normativne predpostavke za doslednejše uresničeva- 
nje načela o kolektivnem delu, odločanju in odgovor- 
nosti 

VII. AMANDMA 

1. Sodniki ustavnega sodišča Jugoslavije se 
volijo za osem let in ne morejo biti znova izvoljeni 
za sodnike tega sodišča. 

Predsednik ustavnega sodišča Jugoslavije se 
voli izmed sodnikov tega sodišča za eno leto, 
vsako leto iz druge republike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

2. S tem amandmajem se nadomešča drugi od- 
stavek 381. člena ustave SFRJ. 
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UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Ludvika Goloba, podpredsednika 

Skupšč ine SR Slovenije 

k informaciji o uveljavljanju metod in 

nač inov dela Skupšč ine SR Slovenije, 

njenih zborov in delovnih teles 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov Skup- 
šč ine SR Slovenije 22. 10. 1980 je imel podpredse- 
dnik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob uvodno 
obrazložitev k informaciji o uveljavljanju metod in 
nač inov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zbo- 
rov in delovnih teles, ki jo tokrat objavljamo v 
celoti. 

Skupščina SR Slovenije si je kot trajno nalogo postavila v 
svoj delovni program spremljanje delovanja delegatskega in 
skupščinskega sistema. Sklenila je, da bo sproti preverjala 
kako skupščine družbenopolitičnih skupnosti prispevajo k 
ustvarjanju pogojev, ki omogočajo delavcem, delovnim lju- 
dem in občanom, kot nosilcem oblasti, neposrednosodelova- 
nje in vpliv pri sprejemanju družbenih odločitev. To svojo 
programsko nalogo je Skupščina SR Slovenije tudi dosledno 
uresničevala. 

Že v prejšnjem mandatu delegatske skupščine so zbori vsaj 
enkrat na leto razpravljali, kako se v SR Sloveniji uveljavlja 
delegatski sistem in uresničujejo delegatski odnosi in to v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občin- 
skih skupščinah, v Skupšč ini SR Slovenije in v obeh zborih 
Skupščine SFRJ ter opredelili najaktualnejše naloge za na- 
daljnji razvoj delegatskega sistema in uresničevanje delegat- 
skih odnosov. 

Prva taka celovita obravnava je bila spomladi leta 1975 na 
seji RK SZDL Slovenije. Na osnovi stališč , usmeritev iz razprav 
v RK SZDL so zbori republiške skupščine obravnavali analizo 
o uveljavljanju in izvajanju delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupšč ini SR Slove- 
nije. Skupščina je oblikovala ter sprejela ustrezna priporoč ila 
in sklepe, ki so takrat predstavljali program aktivnosti skup- 
šč in družbenopolitičnih skupnosti, temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter njihovih delegacij ter družbeno- 
političnih organizacij, v smeri stalnega izpopolnjevanja in 
dograjevanja delegatskega sistema. Tako so bile na dnevnih 
redih sej zborov tri parcialne analize, ki so zajemale posa- 
mezne dele problematike razvoja delegatskega sistema. 
Končno je skupščina v prejšnjem mandatu, ob izteku seda- 
njega mandata, analizirala svoje lastno delo. Sprejela je stali- 
šča, priporoč ila in sklepe o nadaljnjem uresničevanju dele- 
gatskega sistema v Skupščini SR Slovenije. 

Osnovni smoter analiziranja in spremljanja delegatskega 
sistema je v tem, da skupščina na podlagi svojega dela in 
izkušenj sprotno oceni koliko so bile uč inkovite akcije in 
ukrepi družbenih dejavnikov pri uresničevanju skupščinskih 
priporoč il in sklepov, zlasti glede ustvarjanja pogojev, da bo 
delavec resnično zagospodaril nad celoto družbene repro- 
dukcije in imel vse vzvode političnega sistema v svojih rokah, 
se pravi, da bo vplival na vse tokove družbenenega življenja 

ter v odnosih medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in soli- 
darnosti določal pogoje svojega dela in življenja. Le tako bo z 
vso odgovornostjo utrjeval svoj družbenoekonomski položaj 
ter dosledno zagotavljal razvoj samoupravne socialistične 
družbe. 

V mandatu te skupšč ine so zbori oktobra lani obravnavali 
poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v Skupšč ini SR Slovenije. 

V vseh teh ocenah in analizah je bil ugotovljen znaten 
napredek v dograjevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov. Vseskozi so bile potrjene ustavne rešitve in politične 
usmeritve, katerih cilj je podružbljanje funkcije oblasti in 
odločanja na vseh področjih in na vseh ravneh. 

Konkretno so bili ugotovljeni pozitivni premiki v dograjeva- 
nju delegatskega sistema in delegatskih odnosov skozi vse 
aktivnejšo udeležbo in vlogo številnih delovnih ljudi in obča- 
nov pri oblikovanju družbenih odločitev. Vedno bolj odprto 
delo delegacij in skupščin je omogočilo vse več je vključeva- 
nje številnih družbenih subjektov v pripravo in sprejemanje 
družbenih odloč itev. Poudariti velja tudi vlogo in pomen druž- 
benih svetov, ki so v procesu sprejemanja odloč itev zagotav- 
ljali organizirano obliko demokratične izmenjave in usklajeva- 
nja mnenj dejavnikov političnega sistema o načelnih vpraša- 
njih samoupravnih odnosov. Ugotovljena je bila vedno bolj 
aktivna vloga družbenopolitičnih organizacij v delu delegacij, 
s čemer so dobivala stališča subjektivnega faktorja vedno 
več je možnosti za vpliv na družbene odloč itve. S tem v zvezi je 
bilo ugotovljeno, da so po eni strani tako delegacije, kakor 
tudi skupščine vse bolj odprte do pobud, predlogov, mnenj ne 
samo delegatov, ampak tudi do znanstvenih, strokovnih, kul- 
turnih in drugih družbenih subjektov in da so po drugi strani 
razprave v delegacijah in v skupščinah o predlogih izvršnih 
svetov, upravnih organov in drugih predlagateljev vedno bolj 
temeljite in kritične. Znaten konkreten napredek je bil ugotov- 
ljen tudi v delu občinskih skupščin, ki s svojimi mnenji, 
predlogi in stališč i vse bolj sodelujejo pri oblikovanju odloč i- 
tev v republiki in federaciji. Vsi ti konkretni pozitivni premiki 
kažejo, da se pri delovnih ljudeh in občanih resnično utrjuje 
zavest, da je edino delegatska pot - od temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti do republike in federacije - tista, 
ki lahko pripelje do takšnih družbenih odločitev, ki temeljijo 
na resničnih interesih delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Pri konkretnem proučevanju, kako v delegatskem sistemu 
potekajo procesi oblikovanja delegatskih odločitev, kako se v 
te procese vključujejo delovni ljudje in občani, delegacije in 
delegati, družbenopolitične organizacije, izvršilni, upravni in 
strokovni organi ter drugi družbeni subjekti, pa se ugotavlja, 
da še vedno obstojajo slabosti, pomanjkljivosti, ki ovirajo 
uč inkovitejše uveljavljanje neposrednih interesov delovnih 
ljudi in občanov ter njegov neposreden vpliv na družbene 
odloč itve v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

Razlogi, da delegacije temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti še ne opravljajo v celoti svoje z ustavo oprede- 
ljene funkcije in da skupščine še niso povsem zaživele v svoji 
samoupravni delegatski vlogi, so predvsem naslednji. 
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A) NA RAVNI TEMELJNIH SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI: 

1. Še vedno nedosledno uveljavljeni samoupravni odnosi v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih; zato so 
često odloč itve delavcev, delovnih ljudi in občanov v samou- 
pravnih organih temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, kakor tudi v vseh oblikah neposrednega odločanja 
delavcev, sprejemane zelo formalistično. Na enak oziroma 
podoben način se sprejemajo tudi temeljne smernice oziroma 
stališča, ki naj bi bila podlaga za delo delegacij in delegatov v 
skupščinah. Vse to ima za posledico, da ostajajo delavci in 
delovni ljudje pri sprejemanju odloč itev vse preveč pasivni, 
včasih celo nezainteresirani. 

2. Delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih se marsikje še vedno ne smatrajo kot 
institucionalizirana oblika odločanja delavcev oziroma delov- 
nih ljudi in občanov, kot podaljšano samoupravno telo, preko 
katerega temeljne samoupravne organizacije in skupnosti 
vplivajo na odločitve v skupšč inah družbenopolitičnih skup- 
nosti. Zaradi takšnega odnosa in takšnega pojmovanja dele- 
gacij se delovni ljudje in občani, delavski sveti in drugi sa- 
moupravni organi ter družbenopolitične organizacije ne po- 
služujejo delegacij za uveljavitev njihovih interesov, ampak 
poskušajo reševati njihova življenjska vprašanja često tudi 
mimo delegatskega sistema. 

3. Premajhna povezanost delegacij za skupščine družbeno- 
političnih skupnosti z delegacijami samoupravnih interesnih 
skupnosti, premajna povezanost delegacij v isti temeljni orga- 
nizaciji oziroma skupnosti med seboj, njihova prešibka pove- 
zanost z delavskimi sveti oziroma skupščinami krajevnih 
skupnosti kot osrednjimi organi samoupravljanja, pa tudi s 
poslovodnimi organi in strokovnimi službami. Vse to ima za 
posledico zaprtost delegacij, saj ne poznajo dovolj stališč , ki 
so bila glede teh vprašanj že oblikovana v samoupravnih 
organih in v družbenopolitičnih organizacijah. 

4. Družbenopolitične organizacije se še niso v zadostni meri 
vključ ile v delo delegacij, kar ima za posledico, da delegatske 
in družbenopolitične akcije ne potekajo istočasno in koordi- 
nirano. Tako v stališč ih delegacij niso vedno prisotne smer- 
nice, ki so jih o posameznih vprašanjih sprejele družbenopoli- 
tične organizacije. Družbenopolitične organizacije često ne 
spremljajo, kako poteka proces usklajevanja stališč v delega- 
cijah in ne ponujajo predlogov, na katerih bi se različna 
stališča delegacij in delegatov zbližala in usklajevala. 

5. V temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih v splošnem še niso dovolj izoblikovani postopki, v 
katerih primerih naj bi prišla delegacija do temeljnih stališč  
preko zbora delavcev z njihovim osebnim izjavljanjem, kdaj 
preko delavskega sveta oziroma drugih organov samouprav- 
ljanja, kdaj pa lahko delegacija skupaj z družbenopolitičnimi 
organizacijami sama, na podlagi že sprejetih načelnih usmeri- 
tev prevzame odgovornost za oblikovanje temeljnih stališč . 

6. Sistem delegatskega informiranja še vedno v celoti ne 
zagotavlja ustrezne obveščenosti delegatov in delegacij o 
vseh pomembnejših vprašanjih z dela skupščin oziroma zbo- 
rov in njihovih delovnih teles. Delegati so v mnogočem odvi- 
sni od informacij v sredstvih javnega obveščanja, ki pa so 
pomanjkljive glede poročanja o vsebini razprave v delegaci- 
jah in skupščinah. Nikakršnih informacij ni o aktivnosti samih 
delegacij pri oblikovanju stališč in predlogov. Vse to ostaja le 
znotraj posameznih delegacij ne da bi bile druge delegacije o 
tem informirane. Tudi gradiva, pripravljena za delegacije, 
ponekod ne ustrezanjo potrebam za oblikovanje smernic in 
temeljnih stališč oziroma niso prilagojena potrebam posa- 
meznih faz obravnave. Ta gradiva niso vselej hkrati prisotna 
tudi v'družbenopolitičnih organizacijah, kar le-tem onemo- 
goča ali otežuje pravo politično aktivnost v delegacijah te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnostih. 

Te in še nekatere druge ugotovitve kažejo, da je razvoj 
delegatskega sistema na temeljni ravni, to je v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, odvisen pred- 
vsem od družbenoekonomskega položaja delavcev in obča- 
nov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da 
razvoj delegatskega sistema v celoti deli usodo razvoja in rasti 
samoupravljanja v teh skupnostih ter da so globlje spre- 
membe oziroma dograjevanje delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov predvsem tudi odvisni od uresničevanja 
vloge družbenopolitičnih organizacij v delegatskem sistemu. 

B) NA RAVNI SKUPŠČIN 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOST! 

izhajajo iz dosedanjih analiz in ocen predvsem naslednje 
slabosti in pomanjkljivosti: 

1 Predvsem velja ugotovitev, da se slabosti, ugotovljene pri 
delu delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih odražajo tudi v konferencah delegacij, v skupinah 
delegatov, v občinskih skupščinah ter vplivajo na sprejemanje 
odloč itev v republiški skupšč ini in v zborih Skupščine SFRJ 

2. Delegacije so premalo medsebojno povezane pri obliko- 
vanju in usklajevanju skupnih stališč . Za usklajevanje stališč  

- med posameznimi delegacijami bi se morale uveljaviti konfe- 
rence delegacij, ki se ne bi smele zapirati izključno v delegat- 
sko strukturo, ampak bi morale postati z vključ itvijo vseh 
ustvarjalnih sil socialističnega samoupravljanja, zlasti druž- 
benopolitičnih organizacij oblika najširše družbene konzulta- 
cije. Od slednjih zlasti od Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva in od Zveze sindikatov se pričakuje širša podpora in 
pomoč, zlasti pri organiziranju in usmerjanju teh konferenc. 

3. Posamezni zbori skupšč in družbenopolitičnih skupnosti 
nimajo jasno izoblikovane svoje fizionomije. V njih so pre- 
malo prisotni specifični interesi posameznih sredin, saj ti ne 
prihajajo dovolj do izraza v stališč ih delegacij temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti. Zbori združenega dela 
še vedno niso v celoti mesto, preko katerega bi združeno delo 
uveljavljalo svoj odločujoč vpliv na družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in na družbene odločitve o dohodku. V zborih 
krajevnih skupnosti oziroma v zboru občin prihaja premalo do 
izraza povezanost interesov delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih s sprejetimi materialnimi možnostmi delav- 
cev v TOZD in v delovnih sWipnostih. Zato prihaja v zborih 
krajevnih skupnosti oziroma v zboru občin do podobnih ali 
celo enakih razprav kot v zborih združenega dela. Tudi druž- 
benopolitični zbori bi morali po eni strani bolj omejiti svojo 
funkcijo na soodločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na ure- 
sničevanje, razvoj in varstvo socialističnega samoupravnega 
sistema, po drugi strani pa bi morali bolj uveljaviti institut 
sprejemanja stališč , ki bolj ustreza funkciji družbenopolitič - 
nih zborov, kakor pa njihovo enakopravno odločanje z osta- 
limi zbori aii celo njihovo samostojno odločanje. Teh svojih 
funkcij pa družbenopolitični zbori ne bodo mogli v celoti 
uresničevati, če drubenopolitične organizacije ne bodo v več ji 
meri in pravočasno oblikovale smernic in stališč ,, ki naj bi jih 
delegati teh zborov uveljavljali v skupščinah. 

4. Občinske skupščine se še niso v zadostni meri uveljavile 
kot konference delegacij za zbore republiške skupščine, če- 
prav so na tem področju storjeni precejšnji napori in premiki. 
Tako se stališča za delegate v zborih republiške skupščine še 
vedno pretežno oblikujejo v skupinah delegatov. Skupine 
delegatov za zbor združenega dela bodo morale v tesnejšem 
sodelovanju s temeljnimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, z njihovim ustreznejšim organiziranjem po inte- 
resnih območjih, z vključ itvijo družbenopolitičnih organizacij, 
znanosti, strokovnih služb in drugih organiziranih družbenih 
subjektfv v njihovo delo, prerasti v konferenco delegacij. 
Taka konferenca delegacij bi lahko postala uč inkovita oblika 
družbene konzultacije vseh zainteresiranih družbenih dejav- 
nikov v temeljnih organizacijah in v skupnostih in v občini-pri 
oblikovanju stališč za odločanje v republiški skupščini in v 
zborih zvezne skupščine. 

Navedel sem samo nekatere oziroma najpomembnejše od 
ugotovitev, do katerih smo prišli na podlagi analiz in ocen o 
delegatskem sistemu, ki so bile obravnavane v zborih Skup- 
šč ine SR Slovenije. Te ocene so zlasti rezultat poroč ila o 
uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 
Socialistični republiki Sloveniji, ki smo ga, kot že rečeno, 
obravnavali lani v oktobru. 

Ob tej priliki so zbori med drugim sprejeli tudi sklep, da je 
potrebno na podlagi ugotovitev iz poročila zboljšati sedanje 
in vpeljati take metode dela, ki bodo omogočale delovnim 
ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter njihovim delegacijam in delegatom še aktiv- 
nejše in kvalitetnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti in 
dogovornosti v Skupšč ini SR Slovenije. 

Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela v Skup- 
šč ini SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles, ki je danes 
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pred vami, je dokument, ki skuša odgovoriti na zadolžitve, ki 
so jih dali delegati na sejah zborov v letu 1979. 

V današnji obravnavi bo torej potrebno sprejeti odločitve iz 
ožjega področja delovanja Skupščine SR Slovenije, njenih 
zborov in delovnih teles. Gre za opredelitev določenih metod 
in načinov dela v Skupščini SR Slovenije, torej na sklepni 
točki celotnega in zahtevnega procesa delegatskega odloča- 
nja. Gre za take oblike in metode dela v delovanju naše 
skupščine, ki naj pospešijo uresničevanje ustavnega načela, 
po katerem skupščine družbenopolitičnih skupnosti, kot izvo- 
ljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v 
družbenopolitičnih organizacijah, stalno zasedajo in so od- 
prte do družbenopolitičnih in drugih družbenih dejavnikov, ki 
so sestavni del socialističnega samoupravnega sistema. To 
bo med drugim tudi ustvarjalo pogoje za stalno, aktivno 
opravljanje funkcij v temeljnih delegacijah, v konferencah 
delegacij, v občinskih skupščinah, v delovnih telesih in zborih 
Skupščine SRS, kakor tudi v zborih Skupščine SFRJ. 

Pri tem poudarjam, da dokument, ki vam je predložen, ne 
vsebuje nekih ukrepov za uvedbo povsem novih oblik in 
metod dela. V dokumentu, ki je pred vami, se zavzemamo za 
širšo in doslednejšo uporabo v zadnjem času že bolj ali manj 
uveljavljenih načinov dela, ki so se v praksi, kolikor so bili 
izvajani, že pozitivno izkazali. Gre tudi za to, da nekatere 
metode dela, ki smo jih doslej bolj razglašali, kot pa dejansko 
in dosledno izvajali, resnično izvedemo v naši vsakodnevni 
skupščinski praksi, da jih opredelimo in uzakonimo tudi v 
našem poslovniku ter jih tako uresnič imo v postopku skup- 
ščinskega odločanja. Pri tem ne gre le za uporabo teh načinov 
in metod dela v sami skupšč ini, ampak tudi pri vseh drugih 
družbenih subjektih, ki sodelujejo pri oblikovanju skupščin- 
skih odločitev. 

Prehajam na podrobnejši opis nekaterih načinov in metod 
dela, ki jih vsebuje predložena informacija. 

I. PROGRAMIRANJE DELA 
Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz ustavnih načel, da 

skupščinski sistem na delegatskih osnovah predstavlja eno- 
ten organizem in mehanizem, saj so osnova skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti na vseh nivojih delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacijin skupnosti in delegacije družbe- 
nopolitičnih organizacij. Že samo to dejstvo, zahteva, da je 
delo med skupšč inami in delo z vsemi družbenimi subjekti, ki 
sodelujejo v skupščinskem odločanju, koordinirano in sinhro- 
nizirano. To je temeljni razlog, da smo na prvo mesto postavili 
načine in metode pri programiranju dela Skupšč ine SR Slove- 
nije. Programi dela predstavljajo namreč enega od bistvenih 
predpogojev za normalno in uč inkovito delo skupščine, nje- 
nih zborov in delovnih teles. 

Programi dela se sprejemajo za obdobje enega koledar- 
skega leta. Znano namreč je, da skupščina ob koncu leta 
sprejema oceno uresničevanja razvojne politike, sprejema 
eventualne korekcije in dopolnitve k družbenemu planu. Skla- 
dno s tem se sprejemajo ukrepi za uresničevanje plansko 
razvojnih ciljev. Vse to omogoča in nalaga, da zbori republi- 
ške skupščine za tako opredeljeno obdobje sprejmejo tudi 
svoj program aktivnosti. 

Pri programiranju dela je treba zagotoviti v največ ji meri 
demokratičnost pri pripravi in sprejemanju delovnega pro- 
grama, uveljaviti je potrebno načelo kontinuiranega planira- 
nja in iz vsebinskega vidika zagotoviti odprtost programa, 
uresnič iti je treba čimvečjo povezanost in usklajenost delov- 
nega programa s progami dela drugih družbenih dejavnikov, 
ki kakorkoli sodelujejo v skupščinskem odločanju, pri tem pa 
realno programirati in zagotoviti prioriteto reševanju najbolj 
aktualnih družbenih nalog. V programih dela zborov je treba v 
bodoče tudi bolj načrtno uveljaviti funkcijo, ki jo ima Skup- 
šč ina SRS pri spremljanju uresničevanja sprejete politike in 
aktov. 

Tem nalogam je prilagojen tudi postopek programiranja. 
Temeljni nosilci programiranja so zbori, ki na podlagi predlo- 
gov delegacij, delegatov, izvršnih svetov in vseh družbenih 
dejavnikov, ki kakorkoli sodelujejo v skupščinskem odloča- 
nju, pripravijo delovni osnutek programa, ki ga je potrebno, 
po posebnem postopku, v Skupšč ini SR Slovenije koordinirati 
in sinhronizirati. 

Dokument posveča potrebno pozornost tudi periodičnim 
delovnim načrtom, ki se sprejemajo za obdobje enega trime- 
sečja in ki vsebujejo časovno konkretizacijo obravnavanih 
nalog, ki so predvidene v letnem delovnem programu in tudi 
druge naloge, ki jih je potrebno v tem obdobju opraviti izven 
sprejetega delovnega programa. Periodični delovni načrt pre- 
dvideva, kdaj bodo posamezne seje zborov in katera vpraša- 
nja bodo na posameznih sejah obravnavana. Trimesečni de- 
lovni načrti konkretizirajo postopke v zvezi z obravnavo posa- 
meznih vprašanj ter vsebujejo dogovore družbenih subjektov, 
ki se vključujejo v proces skupščinskega odločanja. Vse to naj 
bi omogočilo delegacijam temeljitejše priprave za seje zbo- 
rov. 
II. SKLICANJE SEJE ZBORA IN DNEVNI RED 
SEJE ZBORA 

Glede sklicanja sej zborov in določitve dnevnih redov je v 
dokumentu zavzeto stališče, da se je potrebno v bodoče 
orientirati na pogostejše seje zborov, s krajšimi dnevnimi redi, 
s čimer se bomo tudi približali uresničevanju ustavnega na- 
čela, da skupščina stalno zaseda, obenem pa omogočili, da 
bodo delegacije na posamezne seje delegirale delegate, ki naj 
boljše poznajo obravnavano problematiko. Dosledno naj se 
uveljavi praksa, da so na eni seji obravnavana sorodna, med 
seboj povezana vprašanja, v zvezi s takšnimi sklopi pa naj 
predlagatelj v prvi fazi obravnave skupšč ini predloži oceno 
stanja na posameznih področjih s predlogi sistemskih rešitev 
in drugih ukrepov. 

Novost, ki jo dokument predlaga, so roki, v katerih morajo 
biti gradiva predložena skupšč ini. Po stališču, ki ga vsebuje 
dokument, morajo biti gradiva, ki naj jih obravnavajo zbori, 
predložena skupšč ini najmanj 40 dni pred sejami zborov, seje 
zborov pa morajo biti sklicane najmanj 30 dni pred dnevom, 
določenim za seje zbora. Daljši rok naj bi omogoč il dvakratno 
obravnavo gradiv v delovnih telesih zbora, o čemer bo govora 
še kasneje. 

Zavzeto je tudi stališče, ki ga v praksi že izvajamo, da je 
potrebno delegatom istočasno s sklicem poslati tudi osnovno 
gradivo za vse točke dnevnega reda, po možnosti pa tudi 
poročila delovnih teles z njihovih prvih obravnav, kakor tudi 
stališča družbenopolitičnih organizacij, republiških družbe- 
nih svetov in drugih družbenih dejavnikov v zvezi z obravnavo 
vprašanj in aktov, kolikor so taka stališča in mnenja že na 
voljo. 

Kasnejše razširitve dnevnih redov sej zborov so možne le 
izjemoma in to kadar gre za obravnavo zakonov po hitrem 
postopku, oziroma kadar to zahteva druga izredna potreba, 
tako v republiki, kakor v federaciji. O tem, ali se potem 
dejansko zadeve, s katerimi je bil razširjen dnevni red, tudi 
obravnavajo na seji, odloč ijo delegati zbora, ko v začetku seje 
določ ijo dnevni red seje. Delegati imajo torej še vedno mož- 
nost, da odklonijo obravnavo takšnih vprašanj, če menijo, da 
ni bilo upravičenih in utemeljenih razlogov za kasnejšo razši- 
ritev dnevnega reda. 

III. DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN 
ZBOROV 

Izhajajoč iz ugotovitve, da delovna telesa v stalni sestavi 
niso mogla v celoti uresnič iti vloge, ki jo imajo kot metoda 
dela zborov, ki jih sestavljajo zamenljivi delegati, so v doku- 
mentu predvidene glede delovnih teles naslednje novosti. 

1. Delovna telesa naj bi vsa pomembnejša vprašanja, ki so 
na dnevnem redu sej zborov, obravnavala dvakrat. 

Pri prvi obravnavi, ki naj bi jo opravila še pred sklicem seje 
zbora, naj bi delovna telesa ocenila, ali so gradiva pripravljena 
v skladu z določbami poslovnika in primerna za obravnavo v 
zborih in za sprejemanje ustreznih odloč itev. Opozorila naj bi 
na bistvena sistemska in razvojna vprašanja, na vse dileme, 
ter na odprta vprašanja, ki jih je potrebno razč istiti, kar naj bi 
usmerjalo razpravo v delegatski bazi. 

Pri drugi obravnavi pa delovno telo ugotovi in oceni, kako 
so usklajena različna stališča glede zadeve, ki je na dnevnem 
redu in to na podlagi pripomb, mnenj in predlogov delegatov 
in delegacij. 

Pogoj za tako vsebino druge obravnave v delovnem telesu 
zbora pa je na strani delegacij, skupin in konferenc delegatov 
ter občinskih skupščin. Delovno telo bo lahko ugotovilo in 
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ocenilo, kakšna so stališča delegatov samo, če bodo razprave 
v delegacijah, konferencah delegacij, v skupinah delegatov in 
v občinskih skupščinah ter v družbenopolitičnih organizaci- 
jah najmanj 15 dni pred sejo zbora in če bodo delegati in 
drugi družbeni dejavniki neposredno po razpravi poslali zbo- 
rom skupščine svoja mnenja, stališča in predloge o obravna- 
vanih vprašanjih. Potrebno bo torej na vsak način prekiniti z 
dosedanjo prakso, po kateri se delegacije, skupine delegatov 
in občinske skupščine sestajajo v zadnjih dneh pred sejo 
zbora. 

Če bomo uspeli na vseh ravneh delo organizirati tako, kot je 
v dokumentu predlagano, bo v veliki meri olajšan in tudi 
pospešen proces sporazumevanja, dogovarjanja in usklajeva- 
nja v zborih. 

2. V dokumentu je tudi zavzeto stališče, da bomo morali v 
bodoče odločneje in dosledneje oblikovati delovna telesa za 
določeno nalogo na primer za prouč itev določenega vpraša- 
nja, za spremljanje in obravnavo posameznega akta od po- 
bude do njegovega sprejema itd. Ta delovna telesa bodo 
sestavljali delegati, ki bodo zaradi boljšega poznavanja pro- 
blematike lažje opravljali svoje naloge. Ta nač in bo omogoč il 
angažirati več delegatov posameznega zbora za delo v delov- 
nih telesih, s čimer bo na nek nač in uresničeno načelo za- 
menljivega delegata tudi v delovnih telesih. 

Delovna telesa za določeno nalogo naj bi imela enaka 
pooblastila kakor stalna delovna telesa. Ko tako delovno telo 
opravi svojo nalogo, za katero je ustanovljeno, preneha delati 

IV. KOORDINACIJA 
V prizadevanjih, da bi zagotovili čimboljše pogoje za delo 

delegatov v republiški skupščini, smo razvijali koordinacijo, ki 
je potrebna v pripravah na seje delovnih teles in zborov. Pri 
tem nam je bilo vodilo, da je to ena izmed oblik, s katero se 
sproti ugotavljajo različni interesi in s tem prispeva k č im več ji 
usklajenosti dela v postopku obravnave posameznih vprašanj. 
Ko sproti ocenjujemo delo po zaključenih obravnavah, ugo- 
tavljamo, da je uvedena praksa usklajevanja ugodno oce- 
njena, saj so seje delovnih teles in zborov kvalitetnejše pri- 
pravljene, samo delo v vseh telesih pa s tem racionalnejše 
poteka. 

Usklajevanje dela ima svoj odraz tudi v odnosu do predla- 
gateljev gradiv, s katerimi se sproti razč iščujejo odprta vpra- 
šanja in se jih opozarja na konkretne probleme, ki pridejo v 
razpravah do izraza. 

V. ZAKONODAJNI POSTOPEK 
V preteklem obdobju je skupščina opravila zelo zahtevno in* 

obsežno delo na usklajevanju republiške zakonodaje z ustavo 
in z zakonom o združenem delu. Številna zakonodajna po- 
dročja so bila celovito in sistemsko na novo urejena, nekatera 
od njih pa bo še potrebno urediti in so sedaj v zakonodajnem 
postopku. Glede na to, da je bilo potrebno nekatera področja 
z republiško zakonodajo povsem izvirno urediti, so spremljale 
to delo objektivne težave in pomanjkljivosti. Zato je Skup- 
šč ina to svojo dejavnost posebej ocenila in sprejela resolucijo 
o temeljih zakonodajne politike republike, kasneje pa tudi 
stališča in sklepe o uresničevanju te resolucije, s katerimi je 
opredelila naloge in usmeritve za vse dejavnike, ki sodelujejo 
v zakonodajnem postopku. Sprejeta resolucija in njeno dosle- 
dno izvajanje bo tudi pri nadaljnjem zakonodajnem delu mo- 
rala biti delegatom trdna opora v procesu nadaljnjega dogra- 
jevanja sistemske zakonodaje. 

Dokument, ki je danes v obravnavi, vsebuje nekatere pred- 
loge, kako v poslovniku na novo urediti oziroma spremeniti 
nekatere postopke pri zakonodajnem delu 

Vse pobude in predloge iz zakonodajnega področ ja, ki jih 
vložijo samoupravne organizacije in skupnosti, društva in 
občani naj bi v bodoče obravnavala Zakonodajno-pravna ko- 
misija republiške skupščine in ocenila njihovo utemeljenost. 
Prav tako bi ta komisija po enakem postopku obravnavala 
zahteve za izdajo zakona, ki bi jih vložili Vrhovno sodišče 
SRS, Sodišče združenega dela SRS in družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SRS.. 

Ureditev v sedanjem poslovniku republiške skupščine, po 
kateri mora delegata, ki ne vloži amandmaja k predlogu akta 14 
dni pred sejo, podpreti še najmanj 9 delegatov, je pravzaprav 

le povzetek stare parlamentarne procedure, ki ne ustreza 
sedanjemu sistemu delegatskih odnosov. Vsekakor bi vsebini 
delegatskega razmerja, v katerem je delegat nosilec interesov 
svoje samoupravne sredine, bolj ustrezalo, da bi delegat 
lahko vložil amandma do 10 dni pred sejo s tem, da po tem 
roku delegat praviloma pristojnemu zboru ne bi več mogel 
predložiti amandmajev, razen iz posebno utemeljenih razlo- 
gov, ki bi jih moral navesti. O utemeljenosti razlogov za 
vložitev amandmaja bi se v zboru opravila posebna razprava s 
tem, da bi zbor z glasovanjem odloč il, ali bo vloženi amandma 
tudi obravnaval. 10-dnevni rok za predlaganje amandmaja in 
postopek po tem roku naj bi veljal za vse pooblaščene predla- 
gatelje zakona, razen za predlagatelja zakonskega predloga 
in za Izvršni svet, za katera bi še naprej veljala dosedanja 
jjreditev o pravici do predlaganja amandmaja do konca 
obravnave v zboru. 

Predlagano je tudi, da se v poslovniku na novo urede 
institut skrajšanega postopka za sprejemanje zakonov, insti- 
tut umika in institut odložitve oziroma prekinitve obravnave 
na predlog predlagatelja akta. 

Z vidika približevanja uresnič itve načela, daje za odloč itev v 
delegatski skupščini potrebno doseč i v največ ji možni meri 
soglasje nosilcev samoupravnih interesov, je potrebno pred 
odloč itvami dosledneje uresničevati določbe poslovnika repu- 
bliške skupščine o ugotavljanju stopnje soglasja s predho- 
dnim izjavljanjem, ker se bodo na podlagi izida takega glaso- 
vanja pristojni zbori republiške skupščine lažje odloč ili, ali naj 
se sklepanje o zakonu odloži in ali naj se predlog zakona vrne 
v fazo zakonskega osnutka in se ga ponovno obravnava kot 
zakonski osnutek. Sploh bi se bilo treba pri glasovanjih v več ji 
meri posluževati tega instituta v vseh primerih, ko iz poroč il 
delovnih teles oziroma iz razprav delegatov na sejah zborov 
republiške skupščine izhajajo razlike glede stališč  o reševanju 
bistvenih vprašanj. 

VI. OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI 
ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ 

Glede obravnave aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ poudarjamo nujnost doslednejšega 
in širšega vključevanja delegacij in delegatov, konferenc de- 
legacij, občinskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij 
v oblikovanje stališč do teh aktov, kot tudi v oblikovanje 
programa dela Zbora republik in pokrajin. Za delo republiške 
skupšč ine je zlasti pomembno, da Izvršni svet, pristojni repu- 
bliški upravni organi in naša delegacija poročajo o predho- 
dnem postopku usklajevanja zveznih aktov do predložitve 
Skupšč ini SR Slovenije v soglasje, kar naj postane stalna 
metoda dela. V postopku obravnave in dajanja soglasja zvez- 
nim aktom je potrebno zagotoviti dvostopenjski postopek, 
tako da v fazi osnutka opredelimo stališča in zahteve skup- 
šč ine, ki jih naj delegacija uveljavi v postopku usklajevanja, v 
fazi predloga pa ugotovimo, kako so naša stališča upoštevana 
ter damo ali odklonimo soglasje. 

Ob obravnavi vprašanja dajanja soglasij k aktom, ki jih 
sprejema Zbor republik in pokrajin Skupšč ine SFRJ, v nekate- 
rih primerih pa tudi Zvezni zbor te skupščine, se zastavlja tudi 
širše vprašanje koncepta in oblik sporazumevanja in usklaje- 
vanja stališč . Menim, da je potrebno prakso in potek tega 
usklajevanja usmerjati predvsem v ustvarjene možnosti, da se 
celoten proces usklajevanja od zasnove zakonov in drugih 
splošnih aktov do njihovega sprejemanja v celoti izvede v 
okviru Skupščine SFRJ. V skladu s tem naj se funkcija medre- 
publiških komitejev omejuje predvsem na njihovo ustavno 
funkcijo, to je na usklajevanje stališč glede izvršilnih predpi- 
sov, ki jih izdaja Zvezni izvršni svet, funkcija Zveznega izvrš- 
nega sveta pa na naloge, ki izhajajo iz funkcije predlagatelja 
zakonov in drugih splošnih aktov, ki se sprejemajo na podlagi 
soglasja republiških in pokrajinskih skupščin. To pa pomeni, 
naj se omejuje na nalogo spremljanja procesa usklajevanja 
stališč v okviru Skupščine SFRJ in na njegovo dejavnost, ki 
naj v skladu s potekom tega procesa prispeva k pospeševanju 
postopka usklajevanja stališč  (dajanje pobud, ocen, navajanje 
dejstev in podatkov, predlaganje možnih oziroma variantnih 
rešitev itd.). V tej smeri bi bilo treba usmeriti delovanje č lanov 
medrepubliških komitejev iz SR Slovenije, predvsem s tem, da 
vplivajo na izvajanje takšnih usmeritev, da pa v okviru funkcije 
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teh komitejev ves čas aktivno sodelujejo s Skupšč ino SR 
Slovenije, njenimi zbori, delovnimi telesi, z delegacijo republi- 
ške skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in 
z našimi delegati v Zveznem zboru. 

V tako opredeljenem postopku obravnave zveznih aktov je 
poudarjena potreba po še aktivnejši vlogi delegacije Skup- 
šč ine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, zlasti pri 
oblikovanju stališč skupščine na podlagi koordinativne vloge 
delegacije med Izvršnim svetom, Gospodarsko zbornico Slo- 
venije, družbenopolitičnimi organizacijami in zainteresiranimi 
drugimi organi in organizacijami v republiki. 

VIL OBRAVNAVA AKTOV IZ PRISTOJNOSTI 
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 

Pri obravnavi aktov iz pristojnosti Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ poudarjamo potrebo po še tesnejšem povezova- 
nju delegatov v Zveznem zboru z občinskimi skupščinami in 
njihovimi temeljnimi delegacijami kot delegatsko bazo za ta 
zbor, da bi tako zagotovili več ji vpliv le-teh na določitve v 
Zveznem zboru. Pri obravnavi aktov, ki so posebnega pomena 
za republiko in je podan tudi ustrezni interes, pa bo potrebno, 
da se vključ i v obravnavo tudi Skupščina SR Slovenije in 
druge inštitucije političnega sistema na ravni republike. 

VIII. SODELOVANJE SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE S SKUPŠČINAMI SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI 

Informacija opozarja tudi na nekatera vprašanja v zvezi z 
uveljavljanjem skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju družbenih dejavnosti, ki enakopravno odločajo z 
zbori.Skupščine SR Slovenije. 

Pri tem je potrebno posebej izpostaviti vprašanje ali ne bi 
kazalo pri odloč itvah o izloč itvi dela dohodka ža skupne in 
splošne družbene potrebe ter o namenu in obsegu sredstev 
za te potrebe vključevati v enakopravno soodločanje z zbo- 
rom združenega dela republiške skupščine tudi ustrezne sa- 
moupravne interesne skupnosti. Za razrešitev tega vprašanja 
se predlaga, da bi zbori na današnji seji sprejeli sklep, da je 
potrebno skupaj s skupščinami samoupravnih interesnih 
skupnosti prouč iti ali sedanje pristojnosti zborov ustrezajo 
njihovi ustavno opredeljeni vlogi. 

IX. POBUDE, PREDLOGi IN VPRAŠANJA 
DELEGATOV 

V zadnjem času skušamo tako pri opredeljevanju dela 
skupšč ine kot pri obravnavi posameznih zadev vse bolj slediti 
pobudam in predlogom delegatov. Ne le tistim, ki so v for- 
malni obliki predložene zborom, pač pa tudi pobudam in 
predlogom ter vprašanjem, ki izhajajo iz razprav delegatov na 
seji zbora. Zato kot metodo dela opredeljujemo tudi obvez- 
nost strokovnih služb zborov, da še bolj kot doslej, analizirajo 
razprave delegatov, ki jih vodstvo zbora posreduje Izvršnemu 
svetu oziroma drugemu organu,, odgovornemu za določeno 
področ je. Pobude in predlogi zavezujejo Izvršni svet oziroma 
drug pristojni organ, da na sami seji ali eni od prihodnjih sej 
da ustrezni odgovor oziroma, da na te pobude ustrezno rea- 
gira. Tako pa bo seveda mogoče ravnati, če bodo razprave 
delegatov čimbolj konkretne in argumentirane. 

X. INFORMIRANJE 
Izhajajoč iz dosedanjih ocen o pomanjkljivostih v obvešča- 

nju delegatov in delegacij, ki zadevajo ožje področje delegat- 
skega informiranja v skupščinskem sistemu, je potrebno po- 
stopno in bolj sistematično odpraviti nekatere vrzeli. Te sicer 
prihajajo do izraza tako pri delu javnih obč il, znotraj delegat- 

skega sistema v neposrednem komuniciranju med delegatsko 
bazo, delegacijami in skupščinami, kakor tudi pri delu dele- 
gatskih glasil. Nadaljevati bo potrebno že začeto vsebinsko 
dograjevanje delegatskega »Poročevalca«, ki naj bi v okviru 
programa dela skupščine postal skupno glasilo vseh subjek- 
tov, ki so udeleženi v procesu odločanja, se pravi delovnih 
teles zborov, družbenih svetov, samoupravnih interesnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih. 

Medtem ko je bolj ali manj izpeljana vertikalna povezava 
med glasilom Skupščine SFRJ in Poročevalcem, je še zme- 
rom neizdelan pretok informacij'za delegate, delovne ljudi in 
občane med glasilom naše skupščine in delegatskimi glasili v 
obč inah ter glasili v delovnih skupnostih. Vrzeli se kažejo v 
nezadovoljivi medsebojni obveščenosti delegacij pri zavze- 
manju stališč v procesu odločanja in v povratnem informira- 
nju. Zaradi tega bo potrebno »Poročevalca« vsebinsko dopol- 
niti tudi v tem pogledu in z občasnimi informacijami v doda- 
nih biltenih, ki bi hkrati tudi pritegovale uredništva javnih 
obč il za bolj sistematično spremljanje javnih razprav in pred- 
stavljanje dela delegacij. 

Prav tako bo potrebno razviti še druge neposredne oblike 
sodelovanja med informativno in dokumentacijsko službo 
skupščine in informativnimi službami v občinah, samouprav- 
nih interesnih skupnostih in delovnih organizacijah. Pred- 
vsem moramo nadaljevati z že začetimi spremembami pri delu 
sekretariata za informacije in dokumentacijske službe skup- 
šč ine. Gre v prvi vrsti za to, da bi bili dokumentacijska in 
informativna služba na podlagi programa dela skupšč ine bolj 
aktivno vključeni, v fazo predpriprav družbenih odloč itev, 
predvsem tako, da.bi aktivno zbirali in posredovali strokovno- 
politične podlage, gradiva in rešitve, s katerimi so se ukvarjali 
ali se ukvarjajo v drugih republikah. 

To bi prispevalo k bolj aktivni vlogi sicer dobro opremljene 
skupšč inske dokumentacije in obogatilo proces odločanja s 
strokovnimi, znanstvenimi in družbenopolitičnimi spoznanji, 
do katerih pogosto pridemo šele v razpravah v poznejših 
fazah, medtem ko bi lahko mnoga od njih že prej dokumenta- 
cijsko zbrali ter jih posredovali vsem udeležencem v procesih 
delegatskega odločanja. 

Informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skup 
ščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles so obrav- 
navali odbori zborov in komisije skupščine. Iz razprav delega- 
tov na sejah delovnih teles lahko povzamem, da so ugotovitve 
in predloge iz informacije pozitivno ocenili kot prispevek v 

• kontinuiteti razvoja in delovanja delegatske skupščine. Tako 
so pripravljeni tudi sklepi, ki naj bi jih delegati sprejeli po 
današnji obravnavi! Posebej opozarjam na sklep, da je po- 
trebno takoj začeti postopek za spremembo in dopolnitev 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in imenovati ustrezno 
komi-sijo ter na priporočilo vsem družbenim subjektom, ki se 
vključujejo v proces delegatskega odločanja, naj načine in 
metode dela skupščine upoštevajo pri svojem delu in temu 
ustrezno prilagajajo svoje delovanje. Od tega je namreč odvi- 
sno in le s tem bo omogočeno popolnejše in celovitejše 
delovanje delegatskega sistema na vseh i*avneh. 

Ko predlagam delegatom vseh zborov, da predlagane ugo- 
tovitve In predloge kakor tudi predložene sklepe sprejmejo, se 
seveda zavedam, da predlagane spremembe v metodah in 
načinih dela naše skupščine ne bodo rešile vseh vprašanj. 
Celovite pogoje za delo delegacij in delegatov lahko zagotovi 
le delovni človek, samoupravno in politično organiziran v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v 
družbenopolitičnih Organizacijah. Prepričan pa sem, da bodo 
predlagane spremembe in dopolnitve načinov in fnetod dela v 
Skupšč ini SR Slovenije v oporo nadaljnjemu dograjevanju 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov. So pač izraz 
naših sedanjih spoznanj' in je sedaj naša prvenstvena naloga, 
da jih čimprej uveljavimo v praksi našega skupščinskega dela. 
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