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OBRAZLOŽITEV 

predloga amandmajev 

predsednika komisije Skupščine 

SR Slovenije za pripravo sprememb ustave 
Z obravnavo in sprejemanjem predloga ustavnih amandma- 

jev k ustavi SR Slovenije v vseh zborih Skupšč ine SR Slove- 
nije sklepamo v naši republiki proces ustavno-pravnega ure- 
sničevanja pobude tovariša Tita in sklepov družbenopolitič - 
nih organizacij o nadaljnji krepitvi kolektivnega dela in odgo- 
vornosti. Pobuda in sklepi, ki zahtevajo odločnejše korake v 
demokratizacijo celote družbenopolitičnih odnosov v naši 
družbi, dobivajo tako poleg splošne politične tudi ustavno- 
pravno podlago in podporo 

Potem ko so zbori Skupščine SR Slovenije 22 oktobra 1980 
določ ili osnutek ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije, 
so delovni ljudje in občani v javni razpravi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih organizaci- 
jah, v organih družbenopolitičnih skupnosti in v znanstvenih 
in strokovnih organizacijah dali vrsto pripomb, predlogov, 
stališč  in mnenj. Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo 
sprememb ustave SR Slovenije je te predloge in mnenia 
prouč ila in se je do njih opredelila na podlagi argumentov, ki 
so navedeni v poroč ilu o rezultatih javne razprave o osnutku 
amandmajev k ustav/ SR Slovenije. Javna razprava o osnutku 
amandmajev, ki jo je povzela Republiška konferenca SZDL, je 
v celoti podprla duha in usmeritev predlaganih ustavnih spre- 
memb. kar kaže, da je bila med delovnimi ljudmi in občani 
podprta ideja, da je poglabljanje demokracije in skladno s tem 
zaostrovanje odgovornosti v družbenih odnosih eden bistve- 
nih pogojev za hitrejši razvoj socialističnega samoupravljanja. 
Podprte so bile vse temeljne rešitve iz osnutka amandmajev, 
zlasti tiste, ki.pomenijo spoštovanje dogovorjenega restriktiv- 
nega pristopa k spreminjanju ustave, ki ohranjajo ter krepijo z 
ustavo določen položaj organov republike. Predlagano je 
bilo. naj rešitve upoštevajo razmere ter skladno z njimi tudi 
potrebe po hitrejšem in doslednejšem uveljavljanju politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja v družbeni 
praksi, naj ga dopolnjujejo, kar naj omogoča, da bo politični 
sistem s svojimi odnosi, načeli in institucijami sposoben hi- 
treje prispevati k spreminjanju družbenih odnosov in razmerja 
družbenih sil. Doslednejše naj se uresničujejo tiste ustavne 
določbe, ki se nanašajo na delo in odgovornost organov in 
organizacij ter posameznikov in ki se z ustavnimi amandmaji 
ne spreminjajo. Opozorjeno je bilo, da prihaja pri uporablja- 
nju in uresničevanju našega političnega sistema pogosto do 
razhajanja med deklariranimi in v ustavi določenimi demokra- 
tičnimi načeli ter politično prakso in na to, da prevečkrat 
spreminjamo le deklarirano, ne pa tudi neustrezno družbeno 
prakso in neustrezna ravnanja. Vsebina in usmeritev ustavnih 
amandmajev je bila zato podprta tudi s prepričanjem, da 
spodbujajo razvoj in odpirajo nove možnosti za hitrejše prila- 
gajanje vseh institucij in odnosov političnega sistema sociali- 
stični samoupravni naravi proizvodnih odnosov in njihovo 
poglabljanje in uveljavljanje v skladu s temeljnimi interesi 
delovnih ljudi in občanov. 

Pri oblikovanju predloga ustavnih amandmajev se je Komi- 
sija Skupšč ine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave v 
največ ji meri opirala na stališča Republiške konference SZDL 
in predsedstva Centralnega komiteja ZK Slovenije. Stališča 
teh organizacij so kot bistveno načelo, ki omogoča konstitui- 
ranje in uresničevanje odgovornosti v sistemu delegatskih 
odnosov, poudarila nujnost, da se poveže i:,andatna doba 
funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti s traja- 
njem mandatne dobe članov delegacij in delegatov v skupšč i- 
nah. V teh stališč ih je posebno pomemben poudarek, da 
mandatna doba funkcionarjev časovno ne sme presegati 
mandatne dobe članov delegacij, ker po naši ustavi le delovni 
ljudje neposredno in prek svojih delegatov v skupščinah dolo- 
čajo nosilce samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij 
in trajanje njihove mandatne dobe in z njimi vzpostavljajo vsa 

razmerja odgovornosti in nadzora, uveljavljajo vpliv na nji- 
hovo delo in opredeljevanje, jim izrekajo nezaupnico, jih 
odpoklicujejo in zamenjujejo. Pri tem je bilo poudarjeno, da je 
potrebno pri oblikovanju rešitev o dolžini mandatnih dob 
izhajati iz politične ocene dejanskih razmer in odnosov' v 
delegatskem sistemu in iz ocen drugih elementov politične 
demokracije Na tej podlagi je bila v družbenopolitičnih orga- 
nizaciiah oblikovana splošna usmeritev, ki smatra, da je ta čas 
najustreznejša dveletna mandatna doba z možnostjo največ  
še ene ponovne izvolitve. Tako stališče družbenopolitičnih 
organizacij izraža obenem tudi spoznanje, da je taka rešitev 
politično izredno odgovorna in zahtevna, saj je potrebno 
poleg sprotnega preverjanja dela posameznih funkcionarjev 
po preteku mandatne dobe še posebej oceniti in utemeljiti, aH 
obstojijo razlogi za ponovno izvolitev oziroma imenovanje 
določenega funkcionarja. 

Nekaterih pripomb iz javne razprave komisija ni mogla 
upoštevati, bodisi zato, ker so presegale dogovorjeni okvir 
ustavnih sprememb, bodisi zato, ker so odstopale od poli- 
tično opredeljenih usmeritev o kolektivnem delu in odgovor- 
nosti 

Dovolite mi, da na kratko opozorim na pomembnejše ra- 
zlike med besedilom predloga amandmajev in besedilom 
osnutka amandmajev ter na razloge, ki so komisiji narekovali 
te spremembe. 

V amandmaju I je, glede na osnutek, pomembnejša spre- 
memba v besedilu prvega odstavka prve točke tega amand- 
maja tako, da so zdaj jasneje opredeljene naloge organov 
oblasti in samoupravljanja pri uresničevanju oblasti oziroma 
interesov delavskega razreda. S tem so upoštevane vse tiste 
pripombe, ki so opravičeno opozarjale, da je preveč poudar- 
jena vloga organov oblasti. 

V javni razpravi so dobila podporo načela o trajanju man- 
datne dobe in o omejitvi ponovne izvolitve oziroma imenova- 
nja voljenih in imenovanih funkcionarjev in drugih nosilcev 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, določena v 
amandmaju II. Pripombe in predlogi iz javne razprave k temu 
amandmaju se v glavnem nanašajo na določnejše opredelitve 
dolžine mandatne dobe in omejitve ponovne izvolitve za no- 
silce pravosodnih funkcij in za družbenega pravobranilca 
samoupravljanja. Za nosilce pravosodnih funkcij je zdaj opre- 
deljena izjema in sicer tako, da je za nosilce teh funkcij, ki jih 
bo določ il zakon, določena mandatna doba do osem let; zanje 
pa se tudi vnaprej ohranja načelo reelekcije. Iz podobnih 
razlogov se dolžina mandatne dobe in omejitev ponovnega 
imenovanja družbenega pravobranilca samoupravljanja pre- 
pušča zakonu. 

Precej kritičnih pripomb je bil deležen predlog, po katerem 
je poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti mogoče 
šteti med akte, s katerimi se lahko ureja mandatna doba 
posameznih funkcionarjev, zlasti mandatna doba funkcionar- 
jev skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Komisija je te pri- 
pombe po večkratni razpravi upoštevala le deloma, saj meni, 
da poslovnik delegatske skupščine niti po svoji vsebini niti po 
nač inu nastajanja ni zgolj interni predpis, ki bi urejal le notra- 
njo ureditev in poslovanje v skupšč ini. Poslovnik delegatske 
skupščine ureja številne odnose, ki nastajajo v delegatskem 
sistemu tudi zunaj zborov skupšč ine, zato ga je mogoče šteti 
za akt, ki je po svoji pravni naravi zelo blizu zakonu, zlasti še, 
ker še sprejema po enakem postopku kot zakon. Kljub takš- 
nemu stališču se je komisija odloč ila, da za ureditev man- 
datne dobe najodgovornejših funkcionarjev republiške skup- 
šč ine. to je za predsednika in podpredsednika skupščine ter 
za predsednika zborov predlaga poseben amandma - novi 
amandma III, poslovnik skupščine pa naj bi še naprej urejal 
mandatno dobo drugih skupščinskih funkcioharjev. 
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Zdi se mi potrebno opozoriti, da so še vedno določena 
nerazumevanja, kateri akt je mišljen z izrazom -statut« v 
kontekstu določb amandmaja II. Iz celotnega konteksta tega 
amandmaja izhaja - v komisiji pa je bilo to izrecno ugotov- 
ljeno - da je mišljen statut družbenopolitične skupnosti, torej 
občine oziroma skupnosti obč in kot posebne družbenopoli- 
tične skupnosti, ne pa statuti drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. 

V amandmaju II je predlagana nova druga točka, ki odgo- 
varja na vprašanje, kaj se šteje za opravljanje celotne, v 
ustreznem aktu določene mandatne dobe. Po predlagani do- 
ločbi ne veljajo določbe o omejitvi ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja v primeru, če je voljeni, oziroma imenovani funk- 
cionar opravljal isto funkcijo manj kot polovico mandatne 
dobe. 

Tako republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije kot predsedstvo Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije sta - ob drugih udeležencih - v 
javni razpravi sprejela stališče, da v dosedanji praksi ni razlo- 
gov, zaradi katerih bi bilo potrebno spreminjati ustavne do- 
ločbe glede volilne osnove za presednika in člane Predsed- 
stva SR Slovenije oziroma, da ni utemeljenih razlogov za 
poseganje v sedanjo ureditev, ki velja za Predsedstvo SR 
Slovenije. V skladu s tem stališčem predlog amandmaja IV ne 
posega v določbe ustave SR Slovenije o funkciji, pristojnostih 
in sestavi Predsedstva SR Slovenije, niti v določbe o razmerjih 
tega organa do drugih organov republike. Omejuje se le na 
spremembo določbe o trajanju mandatne dobe predsednika 
predsedstva, pri čemer komisija meni, da predložena spre- 
memba lahko prispeva h krepitvi kolektivnega dela tega or- 
gana in poudarja odgovornost članov predsedstva za delo, 
pobude in odloč itve tega organa, da pa glede na to, da 
opravlja predsednik predsedstva v imenu predsedstva dolo- 
čene posebne funkcije, njegovega položaja ni mogoče pre- 
prosto spremeniti v položaj predsedujočega č lana. 

Komisija predlaga nov amandma - amandma V-ki ohranja 
za člane Sveta republike načelo reelekcije. Za predloženo 
rešitev govori dejstvo, da je Svet republike posvetovalno telo, 
ki se lahko skliče zaradi obravnavanja vprašanj samouprav- 
nega socialističnega razvoja, odnosov z drugimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama in zaradi drugih vprašanj 
splošne politike. Za takšno posvetovalno telo je predvsem 
pomembna življenjska izkušnja, načelnost, patriotizem in 
vključenost njegovih članov v revolucionarno gibanje, glede 
na njegov ustavni karakter pa znotraj njega ne more priti do 
deformacij, ki bi ogrožale uresničevanje načela o kolektivnem 
delu in odgovornosti. 

Glede amandmaja VI želim poudariti, da uveljavitev določb 
amandmaja I in zlasti določb o odločanju Izvršnega sveta z 
absolutno večino predstavlja dodatno vzpodbudo k uresniče- 
vanju kolektivnega dela in odgovornosti v Izvršnem svetu ter 
prispeva k omejevanju morebitnih teženj po preseganju nje- 
govih ustavnih pooblastil, prepoved ponovne izvolitve pred- 
sednika Izvršnega sveta, pa tudi k omejevanju možnih defor- 
macij na tem odgovornem, a hkrati izredno vplivnem mestu. 

Vloga, ki jo ima po ustavi Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije v kandidacijskem postopku za predsednika 
Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije je zdaj razširjena tudi 
formalno še na člane Izvršnega sveta. Taka določba pomeni 
ustavno sankcioniranje vloge, ki jo je SZDL že doslej imela v 
kandidacijskem postopku, v skladu s temeljnimi načeli Ustave 
SR Slovenije, pomeni pa tudi formalno uskladitev z ustreznimi 
določbami amandmajev k Ustavi SFRJ in k ustavam drugih 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Komisija ni upoštevala pripomb, po katerih naj bi ustavni 
amandmaji zavezali Izvršni svet k posebni obliki poročanja 
najmanj enkrat letno oziroma vsaki dve leti. Komisija je ves 
čas vztrajala na stališču, da sedanje ustavne opredelitve od- 
govornosti Izvršnega sveta do Skupščine SR Slovenije v naj- 
več ji možni meri omogočajo Skupščini uresničevanje politič- 
nega nadzora nad delom Izvršnega sveta in da nekatere 
slabosti in nedoslednosti pri uresničevanju te funkcije ne 
izvirajo iz »pomanjkljivih« določb ustave, ampak predvsem iz 
dejstva, da ustavna koncepcija Izvršnega sveta in razmerja 
med Skupščino ih njenim Izvršnim svetom - v sedanjih pogo- 
jih še ne dovolj razvitega delegatskega sistema - še ni dovolj 
dosledno uresničena in da ni vselej dovolj pripravljenosti 
zato, da bi v ceibti prevzeli posledice tako do kraja izostre- 

nega postavljanja vprašanja odgovornosti ne pri tistih, ki to 
vprašanje zastavljajo, ne pri tistih, na katerih delo in obnaša- 
nje se to vprašanje nanaša. Komisija je bila mnenja, da bi bila 
koristna celovita analiza o delovanju tega organa, ki bi odgo- 
vorila na vprašanje, kako skladno z ustavno opredelitvijo 
funkcije in položaja Izvršnega sveta zagotoviti, da bi bil ta 
organ še bolj v funkciji združenega dela, še bolj v funkciji 
izvršnega organa delegatskih skupšč in in pri delu še bolj 
uč inkovit. 

Glede amandmaja VII je potrebno opozoriti le na spre- 
membo dolžine mandatne dobe predsednika Ustavnega sodi- 
šča, ki je določena za dve leti. S tem je mandatna doba 
predsednika Ustavnega sodišča usklajena z mandatnimi do- 
bami drugih najodgovornejših funkcionarjev v republiki. 

Komisija predlaga tudi novi amandma - amandma VIII - ki 
daje ustavno podlago za sprejem posebnega ustavnega za- 
kona za izvedbo ustavnih amandmajev. Določbe 442. člena 
Ustave SR Slovenije urejajo namreč sprejem ustavnega za- 
kona za izvedbo ustave in se ne morejo uporabljati za izvedbo 
ustavnih amandmajev. 

■k ★ ★ 

Izhodišče, ki je v komisiji prevladalo že na samem začetku 
je bilo, da je mogoče temeljne cilje Titove pobude o kolektiv- 
nem delu in odgovornosti uresnič iti tudi, če ne bi spreminjali 
ustave, seveda pod pogojem, da bi bilo dovolj politične volje 
in sposobnosti subjektivnih sil, da v življenju dosledno uresni- 
čimo načela kadrovske politike, zlasti tista, ki se nanašajo na 
omejevanje možnosti ponovne izvolitve, reelekcijo, nezdruž- 
ljivost funkcij, deprofesionalizacijo in druga. In seveda ob 
predpostavki, da je krajša mandatna doba sicer pomemben, a 
ne najpomembnejši element Titove pobude, ampak da je 
poleg drugih zanjo vsaj enakega pomena tudi omejevanje 
možnosti ponovne izvolitve. Skladno s tem je bila komisija 
mnenja, da bi pomembnejše spreminjanje veljavne ustavne 
ureditve prej odvračalo, kot spodbujalo doslednejšo prak- 
tično uresničevanje njenih temeljnih načel, zlasti načel ka- 
drovske politike. Temeljne dileme je komisija razčistila že v 
postopku spreminjanja ustave SFRJ, v katerem je skušala v 
skladu s svojimi opredelitvami in pogledi prispevati zlasti k 
doslednemu spoštovanju izhodišč , opredeljenih v predlogu 
Predsedstva SFRJ, ki se je med drugim zavzelo za odpravo 
samo tistih določb ustave, ki bi lahko ovirale doslednejšo 
uresničevanje kolektivnega dela in odgovornosti. 

Z vidika spreminjanja ustave SR Slovenije je zlasti po- 
membno, da ostajajo amandmaji k ustavi SFRJ v mejah s to 
ustavo določenih enotnih temeljev političnega sistema in tako 
omogočajo, da amandmaji k ustavi SR Slovenije v celoti 
izhajajo in upoštevajo specifične družbene razmere in dose- 
ženo stopnjo razvoja družbenopolitičnega sistema v Sloveniji. 

Komisija je menila, da je Titovo pobudo potrebno razumeti 
v najširšem smislu kot pobudo za demokratizacijo celote 
družbenopolitičnih odnosov, v katerih naj se okrepi vpliv 
združenega dela na vseh ravneh družbenega odločanja in na 
vseh področ jih družbenega življenja. Le v takih razmerah bo 
odločanje vseh organov političnega sistema, posebej še orga- 
nov delegatskega sistema v funkciji uresničevanja oblasti 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in bo postalo stvar 
skupnega odločanja vseh delovnih ljudi in občanov v njihovih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih in prek njih ter 
tako tudi najbolj uč inkovita pot in sredstvo za odpravljanje še 
vedno trdoživo prisotnih ostalin delovnemu človeku in ob- 
čanu odtujenega odločanja. 

Komisija je od vsega začetka kritično ocenjevala predloge 
po linearnem uvajanju enoletne mandatne dobe brez možno- 
sti ponovne izvolitve za organe republike. Ta rešitev je pri- 
merna za funkcionarje Skupščine SFRJ, Predsedstva SFRJ in 
Ustavnega sodišča SFRJ ter skladna s federalnim karakterjem 
in odnosi v naši federaciji, ker posebej poudarja in izraža 
enakopravnost v zastopanosti in odgovornosti republik in 
pokrajin. Prednost predlagane dveletne mandatne dobe z 
možnostjo enkratne ponovne izvolitve, za kakršno smo se 
opredelili pri nas, vidimo v tem, da je mandatna doba funkcio- 
narjev neposredno povezana s trajanjem mandatne dobe čla- 
nov delegacij in delegatov, ki te funkcionarje volijo. Takšna 
rešitev onemogoča, da bi bila mandatna doba na predsedni- 
ških funkcijah daljša od mandatne dobe članov delegacij in 
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zato ne bi bila povezana z nadzorom tistih, ki so jim zaupati 
opravljanje vplivnih in odgovornih zadev. Takšna rešitev 
izraža zaupanje v uč inkovito politično akcijo pri spremljanju 
in ocenjevanju kvalitete opravljanja teh funkcij in pri uveljav- 
ljanju odgovornosti za to delo. Krajša mandatna doba sicer 
nedvomno omejuje možnosti uzurpacije oblasti in utrjevanje 
leaderskih teženj, njena slabost pa je, da se lahko sprevrže v 
formalno kroženje nosilcev predsedniških funkcij, neodvisno 
od uspešnosti njihovega dela. Avtomatizem pri tako odgovor- 
nem delu, kot je opravljanje posameznih družbenih funkcij, se 
kaj lahko sprevrže v birokratizem, ki bo spregledoval tako 
družbene razmere kot tudi sposobnosti in delo posameznih 
ljudi. Nekatere kadrovske polemike v zadnjem času dokazu- 
jejo, da ti pomisleki nimajo le doktrinarnega značaja. Predla- 
gane rešitve spodbujajo in zahtevajo politično akcijo in širijo 
prostor za načrtno kadrovsko politiko. Mandatna doba in 
ponovna izvolitev nista nekakšna pridobljena in nedotakljiva 
pravica posameznika. Na področ ju stalnega spremljanja in 
ocenjevanja dela funkcionarjev ter uveljavljanja njihove odgo- 
vornosti bo potrebno po sprejemu amandmajev storiti največ . 
Nujno bo uveljavljati v ustavi že opredeljena načela in možno- 
sti, kot so poročanje o delu, ocenjevanje dela, odstop, odpo- 
klic, zamenjavo, vprašanje zaupnice itd. pa tudi nova,ki jih 
prinašajo amandmaji in ki zahtevajo novo kvaliteto pri kadro- 
vanju, zlasti v kolektivne organe. Z vidika aktivnosti organizi- 
ranih socialističnih sil in vseh nosilcev kadrovske politike so 
te naloge nedvomno mnogo bolj zavezujoče in zahtevne. V 
prihodnje bodo nosilci kadrovske politike, posebej v SZDL 
organizirani delovni ljudje in njihove organizirane politične 
sile, morali v več ji meri upoštevati, da je potrebno izbirati in 
kandidirati ne le posameznike, ampak, da je potrebno zago- 
tavljati tudi celotno kadrovsko podobo, usmeritev in odgovor- 
nost posameznih organov, v katerih je vsak č lan odgovoren 
ne le za lastno delo, temveč tudi za delo in odloč itve, celot- 
nega organa, torej mora opravljati svoje naloge in spoštovati 
pravice, dolžnosti in obveznosti drugih članov, imeti mora 
smisel za demokratičen dialog temelječ na argumentih, za 
celovit pogled na možne posledice sprejetja aH opustitve 
posamezne odloč itve, za takšno delovanje, ki omogoča druž- 
beno nadzorstvo nad delom organa in njegovih č lanov itd. 

Dosledno uveljavljanje načel kadrovske politike pri kadro- 
vanju in pri odpravljanju napačnih kadrovskih odloč itev, za- 
hteva pogum in odločno politično akcijo, odkrito oceno oseb- 
nega in kolektivnega dela ter dosledno upoštevanje interesov 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi tudi takrat, kadar je 
odloč itev boleča za posameznega ali skupino nosilcev sa- 
moupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij. Bilo bi nam 
zelo potrebno več politične kulture, ki bi omogočala ostro 
kritiko in sankcije, kadar gre za subjektivne slabosti, napake 
in zlorabe, a tudi ohraniti spoštovanje č lovekove osebnosti in 
njegovega dostojanstva, kadar so razlogi za nezadovoljivo 
delo v objektivnih okolišč inah ali v napačni kadrovski izbiri. 
Aktivnosti organiziranih socialističnih sil ne morejo nadome- 
stiti tudi najbolj podrobne ustavne in druge normativne do- 
ločbe. In nasprotno, samo kontinuirana aktivnost teh sil bo 
prepreč ita, da bi se izjeme, ki jih ustava nujno mora vsebovati, 
spreminjale v pravilo in da bi ne prišlo znova do deformacij, 
kot so na primer t.i. horizontalna rotacija, kumulacija funkcij, 
ustvarjanje več jega števila novih profesionalnih političnih de- 
lavcev itd., kajti teh ustava sama po sebi ne more prepreč iti. 

Ustava je doslej predvsem poudarjala osebno in manj ko- 
lektivno odgovornost. Z ustavnimi amandmaji je to nesora- 
zmerje odpravljeno. Bilo pa bi napačno ob poudarjanju kolek- 
tivne podcenjevati osebno odgovornost, kajti brez osebne 
odgovornosti tudi kolektivne ne more biti. Ne gre le za for- 
malne kriterije presojanja odgovornosti. Ni namreč po- 
membno samo, da nosilec neke funkcije zagotavlja normalno 
delovanje kolektivnega organa, njegovo redno sestajanje in 
ukrepanje; veliko pomembnejša je odgovornost za vsebino 
odloč itev, za idejnopolitično utemeljenost ukrepov in smeri 
ukrepanja, za dosežene rezultate pri uresničevanju sprejetih 
odloč itev itd. Posebej pa velja zaostriti odgovornost nosilcev 
vseh samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij za 
takšno delovanje, ki bo dosledno v funkciji uresničevanja 
interesov in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 

■kot neposrednih nosilcev pravic in odgovornosti pri vseh 
družbenih odloč itvah, pa naj gre za dohodek ali za politično 
oblast. Pretirano poudarjanje pomena in vloge organov sa- 

moupravljanja in oblasti, ki so resda kolektivni ter kolektiv- 
nega vodenja, krepi tendence po osamosvajanju teh organov 
nasproti delovnim ljudem, namesto, da bi delovali v skladu z 
njihovimi smernicami in pod neposrednim nadzorstvom nji- 
hovih delegacij in delegatov; krepi lahko težnje po osamosvo- 
jenem odločanju namesto po ustvarjanju celovitih pogojev, v 
katerih bi odločitve zavestno, odgovorno, z vsemi posledi- 
cami in zato tudi učinkovito lahko sprejemali delovni ljudje v 
samoupravnih skupnostih svojih interesov ali preko svojih 
delegatov na širših ravneh družbenega odločanja. 

Prav vprašanje odgovornosti je eno od osrednjih vprašanj 
našega sedanjega časa. Gospodarske in družbenopolitične 
razmere so se toliko zaostrile, da ni več mogoče zanemarjati 
vprašanj o tem, kakšne so posamezne odloč itve, kako se 
sprejemajo, kdo jih je predlagal, kakšna oziroma čigava je 
odgovornost za njihovo uresnič itev. Najbrže ni več niti po- 
trebe niti ni več mogoče, da bi se ta vprašanja zastavljala na 
posplošen in teoretičen nač in. Potrebno se je postaviti na 
stališče, da je odgovornost v sorazmerju z možnostjo vpliva- 
nja na odloč itev. Tako je izzvenel tudi III. kongres samouprav- 
Ijalcev Jugoslavije, ki je poudaril, da naši ljudje, posebej 
delavci, zahtevajo več jo učinkovitost in odgovornost pri ure- 
sničevanju sprejetih dogovorov, odloč itev in politike, zlasti 
tistih, ki so te dogovore in odloč itve oblikovali oziroma imeli 
nanje največ ji vpliv. V tem vidijo enega od osnovnih pogojev 
za izhod iz naših številnih tudi ekonomskih težav. Neodgovo- 
ren odnos do izpolnjevanja sprejetih planskih in drugih ob- 
veznosti, neodgovorno spregledovanje ekonomskih zakonito- 
sti, neodgovorno sprejemanje odloč itev zoper ekonomsko 
logiko in logiko enotnega jugoslovanskega trga, iskanje tre- 
nutnega dobička in koristi za ceno žrtvovanja vseh načel, 
sistema in odnosov, ki veljajo v združenem delu in v družbi 
nasploh, običajno na škodo drugih in vse naše družbene 
skupnosti, vse to izpodkopava moralo ne le pri poslovanju, 
ampak tudi pri upravljanju s sredstvi v družbeni lasti in v 
odnosih med ljudmi nasploh. Namesto krepitve integrativnih 
teženj in procesov v združenem delu in v celotni družbi, na 
podlagi skupnih proizvodnih in upravljalskih interesov, ki so 
lastni družbeno-lastninski naravi naših družbenih odnosov, 
so še vedno pogoste dezintegracijske težnje in procesi, pov- 
zročeni z egoističnimi, povsem pragmatičnimi in kratkoroč- 
nimi interesi posameznih organizacij združenega dela, pa tudi 
obč in, republik in pokrajin. Kadar prevladajo egoistični inte- 
resi do take mere, da se najprej izračuna, kaj v dinarju posa- 
mezna odločitev vrže aH vzame in se skladno s tem šele 
kasneje iščejo bolj ali manj preprič ljivi načelni in sistemski 
razlogi za podporo ali zavrnitev predloga, ni nobene možno- 
sti, da bi se hoteli in mogli sporazumeti o skupnem ali družbe- 
nem interesu. Za te pojave gotovo ne moremo iskati krivca v 
sistemu, kajti v sistem imamo vgrajenih vrsto določ il, ki zahte- 
vajo in predpostavljajo zakonsko, družbeno, materialno in 
politično odgovornost tistih, ki so sprejeli posamezne na- 
pačne ali škodljive odločitve ali so jih opustili, čeprav bi jih 
morali sprejeti. 

To je eden od temeljev sistema socialističnega samouprav- 
ljanja. Zato se je nedavno tega Predsedstvo SFRJ v skladu s 
svojo odgovornostjo, da zagotovi dosledno uresničevanje po- 
litike ekonomske stabilizacije obrnilo s posebnim pismom in 
nagovorom na delegate. To je storilo v prepričanju, da so 
delegatske skupščine tisti organi v našem političnem sistemu, 
ki so najbolj poklicani, da zagotovijo uresničevanje plana in 
politike ekonomske stabilizacije, da pri tem vskladijo in poe- 
notijo aktivnost, napore in ukrepe posameznih samoupravnih 
in družbenopolitičnih skupnosti, tako da bodo le-ti upoštevali 
ne le svoj trenutni interes in položaj, ampak tudi razmere v 
vsej Jugoslaviji in realne materialne in druge sile, s katerimi 
razpolagamo. Predsedstvo se je za tak korak odloč ilo v pre- 
pričanju, da so delegatske skupščine kot organi družbenega 
samoupravljanja in najvišji organi oblasti najmanj podvržene 
trenutnemu pragmatičnemu opredeljevanju različnih tehno- 
kratskih in birokratskih struktur, ki se niso sposobne dvigniti 
nad trenutni materialni interes in zato niso sposobne dolgo- 
ročnejšega ukrepanja na družbenoekonomskih osnovah, ki 
jih zahteva in omogoča ustava, da so se torej skupščine 
sposobne upreti takšnim tendencam in pritiskom ter določ iti 
in zagotoviti politiko izvrševanja zakonov, dogovorov in poli- 
tike, ki so jo sprejele ter opredelile in uveljaviti odgovornost 
izvršnih in upravnih organov pri izvrševanju te politike, zako- 
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nov in drugih aktov Jo prepričanje je najtesneje povezano z 
mnogo širšo, a zelo aktualno problematiko preseganja ele- 
mentov monopola političnega odločanja - etatističnega, biro- 
kratskega in tehnokratskega TetK^tmce etatizma birokracije 
in tehnokratizma razkrivajo razmerjadružbenih sil in kažejo, 
da imajo centri ponekod še vedno osamosvojene ekonomske 
in politične moči na sedanji stopnji našega razvoja še vedno 
dovolj možnosti ubirati svoja pcrta-družbenega vplivanja Spo- 
pad s temi težnjami zadeva najbolj neposredno tudi enega 
osrednjih problemov v našem političnem sistemu, vprašanje 
odločanja, natančneje ločevanjamed formalnim in neformal- 
nim odločanjem in odgovornošlj^ kifia tej podlagi nastajali 
nobena skrivnost, da se na tejvštapnji našega razvoja odloči- 
tve dejansko še dostikrat pripravijo in sprejemajo na enefn 
mestu, v legitimno pristojnih organih pa se potem te odloč itve 
te še obravnavajo, potrdijo in formalno sprejmejo. To je dosti- 
krat odločanje le na podlagi z&\upknja, ki je ob še vedno 
nerazvitih delegatskih razmerjih, jnc sistemu do neke mere 
lahko razumljivo, nikakor pa ne friore in ne sme postati prevla- 
dujoča praksa. Ob tem dostikrat ni jasno, kdo je v resnici 
posamezno odloč itev predlagal in sprejel in kdo je potemta- 
kem zanjo tudi odgovoren. Vprašanje ni rešljivo z dobro voljo, 
ampak predvsem z ustvarjanjem pogojev za to, da se delegati 
v delavskih svetih in skupščinah ali delavci na zborih ne bodo 
odločali le zaradi zaupanja v avtoriteto, sposobnost in pošte- 
nost nekega organa ali posameznika, ampak tudi na podlagi 
temeljitega poznavanja problemov, možnih rešitev in njihovih 
posledic, na podlagi pregleda nad celoto družbenih razmerij, 
v katerih kontekst spada posamezni problem, to je pogoj, da 
bo od splošne odgovornosti mogoče preiti k dejanski odgovor- 
nosti in jo tudi uveljaviti. Delegatske skupščine, delegacije in 
delegati se tej odgovornosti ne morejo izogniti. Toda bitko s 
svojo upravljalsko in izvršilno strukturo za to morajo dobiti v 
svoji samoupravni organizaciji in skupnosti, v svoji obč ini in v 
svoji republiki. Nobenega dvoma ni, da jo lahko dobijo le s 
principialno in povsem konkretno podporo družbenopolitič - 
nih organizacij, zlasti Zveze komunistov in sindikatov. Dele- 
gatski sistem se prav v takih zaostrenih razmerah uveljavlja 
kot revolucionarno sredstvo združenih delavcev, kot sredstvo 
politične demokracije v družbi socialističnega samoupravlja- 
nja. v kateri č lovek sam vse bolj postavlja meje svoje svobode 
Kardeljeva je misel, da je »svoboden človek lahko samo 
človek, ki prevzema tudi odgovornost za svojo svobodo. Toda 
samo človek.' ki lahko demokratično odloča, lahko prevzame 
takšno odgovornost«. Najbrže bi težko našli misel, ki bi bolje 
od te podkrepila razmišljanje o razmerju med odgovornostjo 
in odločanjem v družbi. K uveljavitvi tega razmerja nedvomno 
prispevajo predlagana dopolnila k ustavi SR Slovenije. Zato je 
bil ves vanje vložen napor upravičen. 

Zato uresničevanja temeljne usmeritve, zapisane v amand- 
majih. ne bi smeli obravnavati ločeno, temveč kot pomemben 
sestavni del prizadevanj organiziranih socialističnih sil za 
obvladanje razvojnih in aktualnih družbenih problemov. Le 
tako bodo lahko napori za preseganje zahtevne gospodarske 
in politične situacije utrjevali politični sistem socialističnega 
samoupravljanja utemeljen na oblasti delavskega razreda in. 
vseh delovnih ljudi in omejevali težnje po krepitvi poslovodnih 
in državnih izvršilnih organov po njihovem sporazUmevaštvu 
in intervencionizmu 

★ ★ ★ 

Spremembe, ki jih komisija predlaga, po našem mnenju 
ustrezno dograjujejo ustavno zamisel političnega sistema so- 

cialističnega samoupravljanja, zato v imenu komisije predla- 
gam, da sprejmete predložene amandmaje I do VII k Ustavi SR 
Slovenije 

Dovolite mi. tovarišice in tovariši delegati, še nekaj besed v 
pojasnilo besedila oredlopa ustavnega zakona za izvedbo 

ustavnih amandmajev od / do VII k Ustavi SR Slovenije. 
Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb 

Ustave SR Slovenije, predlaga zborom tudi besedilo predloga 
ustavnega zakona, čeprav ni pooblaščen predlagatelj, saj 
žbori Skupščine SR Slovenije po določbah prvega odstavka 
druge točke amandmaja VIII k Ustavi SR Slovenije sami dolo- 
čijo predlog ustavnega zakona Komisija predlaga besedilo 
predloga ustavnega zakona zato, da bi zborom olajšalo delo 

Bistvene določbe samega zakona so, da se ustavni amand- 
maji uporabljajo od dneva njihove razglasitve, razen nekaterih 
določb, ki jih ustavni zakon posebej navaja in določa roke za 
njihovo uporabo Pri tem so mišljene predvsem določbe 
ustavnih amandmajev, ki se nanašajo na izvolitev in trajanje 
mandatne dobe predsednika Predsedstva SR Slovenije in 
republiških funkcionarjev, ki jih voli oziroma imenuje Skup- 
šč ina SR Slovenije. Te določbe naj bi se uporabljale od dneva, 
ko se bo prvič  sestala Skupšč ina SR Slovenije po opravljenih 
splošnih volitvah v letu 1982. 

Besedilo predloga ustavnega zakona določa tudi rok za 
uskladitev zakonov in drugih splošnih aktov in statutov obč in 
z ustavnimi amandmaji; vse te akte bo treba uskladiti z ustav- 
nimi amandmaji najkasneje do 31. marca 1982. Komisija meni, 
da je ta rok dovolj dolg. da omogoči usklajevanje omenjenih 
aktov z ustavnimi amandmaji v redni zakonodajni proceduri, 
hkrati pa ta rok ne ovira političnih, kadrovskih in organizacij- 
skih priprav na volitve v letu 1982 in na sestavo ustreznih 
organov v republiki. 

V javni razpravi o osnutku ustavnih amandmajev se je 
'pojavljalo vprašanje, ali se dosedanje mandatne dobe voljenih 
oziroma imenovanih funkcionarjev štejejo pri novih volitvah 
oziroma imenovanjih in od kdaj se štejejo. Ustavni zakon 
rešuje to vprašaeje tako, da se bodo pri prvi izvolitvi po 
uveljavitvi ustavnih amandmajev štele vse mandatne dobe od 
sprejema ustave, to je od teta 1974. Komisija meni, da kakrš- 
nakoli drugačna rešitev, najmanj pa štetje mandatnih dob 
znova, ne bi bila v skladu niti s sedanjo ustavno ureditvijo, še 
toliko manj pa s pobudo tovariša Tita in usmeritvami družbe- 
nopolitičnih organizacij, ustavnopravno izraženih v predlaga- 
nih ustavnih amandmajih. To bi bilo izigravanje vseh teh 
načel, s kakršnim smo bili soočeni že večkrat doslej in ki je, 
nenazadnje, povzroč ilo tudi tako radikalne predloge o traja- 
nju mandatne dobe in omejevanju možnosti ponovne izvoli- 
tve. 

Tovarišice in tovariši delegati, 
predlagam, da določ ite predlog in sprejmete tudi predlog 
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev'od I do VII k Ustavi 
SR Slovenije. Ob sklepu naj poudarim, da so na videz in po 
obsegu skromna ustavna dopolnila vendarle terjata izčrpne 
politične razprave, analizo stanja na področju družbenopoli- 
tičnega sistema in družbenopolitičnih odnosov, oceno delo- 
vanja posameznih institucij političnega sistema ter ugotavlja- 
nje in ocenjevanje najboljših možnih rešitev pri uresničevanju 
pobude o poglabljanju kolektivnega dela in odgovornosti Pri 
uresničevanju vseh teh nalog so delo komisiie usmerjale 
družbenopolitične organizacije, zlasti predsedstvo Central- 
nega komiteja ZK Slovenije, sodelovala pa je z občinskimi 
skupščinami, z znanstvenimi in strokovnimi institucijami pa 
seveda tudi z ustavnimi komisijami skupšč in drugih republik 
in avtonomnih pokrajin ter z ustavno komisijo Skupščine 
SFRJ. 

Menim, da je komisija opravila nalogo, ki so ji jo naložili 
zbori Skupščine SR Slovenije in v primeru, da bi bila enaka 
tudi vaša presoja, predlagam da se ob sklenitvi njenih nalog 
in deta zahvalimo članom komisije Skupščine SR Slovenije za 
pripravo sprememb ustave SR Slovenije, vsem članom delov- 
nih skupin in podskupin, vsem zunanjim sodelavcem in insti- 
tucijam, ki so sodelovale pri delu komisije in delavcem skup- 
šč ine. ki so za komisijo opravljali obsežna strokovna ter 
administrativno-tehnična opravila. 
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ODLOK 

o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične 

republike Slovenije 

Ker je izpolnjen pogoj po tretjem odstavku 438. č lena ustave 
Socialistične republike Slovenije, le Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 15. julija 
1981 na podlagi 440. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije sprejela. 

ODLOK 

o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične 
republike Slovenije 

■vi VE.' 
Razglašajo se ustavni amandmaji k ustavi Socialistične 

republike Slovenije, ki jih je sprejela Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na seji Zbora združenega dela dne 15. 
julija 1981, na seji Zbora občin dne 15. julija 1981 in na seji 
Družbenopolitičnega zbora dne 15. julija 1981. 

Št. 011-29/81 
Ljubljana, dne 15. julija 1981. 
Skupščina 
Socialistične republike Slovenije 
Predsednik 
Milan Kučan I. r. 

AMANDMA I 
1. Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 

nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni v okviru svojih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti zagotavljati pogoje za uresničevanje 
interesovdelavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
v družbenoekonomskih in političnih odnosih socia- 
lističnega samoupravljanja, zlasti pa v delegatskem 
sistemu in za uresničevanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti delovnih ljudi in občanov v samou- 
pravnih in drugih organizacijah in skupnostih in v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Organizacija, sestava in način dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejajo tako, 
da se zagotavljajo kolektivno delo, odločanje in 
odgovornost in enakopravnost članov teh organov 
pri uresničevanju njihovih pravic, dolžnosti in odgo- 

vornosti, določenih z ustavo oziroma statutom in 
zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgovo- 
ren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami in 
dolžnostmi za delo in odloč itve tega organa. 

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

Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni izvrševati svoje pravice in dolžno- 
sti tako, da je mogoče uresničevati družbeno nad- 
zorstvo nad njihovim delom. 

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

AMANDMA II 
1. Voljeni in imenovani funkcionarji in drugi no- 

silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij za katere tako določajo ustava, statut ali 
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 voljenih in imenova- 
nih funkcionarjev in drugih nosilcev samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij, za katere tako 
določajo ustava, statut ali zakon, določajo ustava 
oziroma v skladu z ustavo statut, zakon ali poslov- 
nik skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Nosilci pravosodnih funkcij, ki jih določa zakon, 

USTAVNI AMANDMAJI 

k ustavi Socialistične republike Slovenije 

Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave 
Socialistične republike Slovenije in začnejo veljati 
z dnem njihove razglasitve 
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se volijo oziroma imenujejo za dobo do osmih let in 
so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. 

Dolžino mandatne dobe in omejitev ponovnega 
imenovanja družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja določa zakon. 

2. Določbe o omejitvi ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja ne veljajo v primeru, če je voljeni ozi- 
roma imenovani funkcionar opravljal isto funkcijo 
manj kot polovico mandatne dobe. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 182. člen 
ustave SR Slovenije. 

AMANDMA III 

1. Predsednik in podpredsednik Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije in predsedniki njenih 
zborov se volijo za dve leti in so lahko izvoljeni za to 

funkcijo največ dvakrat zaporedoma. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odsta- 

vek 363. člena ustave SR Slovenije, 

AMANDMA IV 

1. Predsedstvo republike sestavljajo predsednik, 
šest članov in po položaju predsednik organa Zveze 
komunistov Slovenije, določenega s statutom Zveze 
komunistov Slovenije in predsednik organa Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije, določe- 
nega s statutom Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije. 

2. Člani Predsedstva republike se volijo za štiri 
leta in so lahko največ  dvakrat zaporedoma izvoljeni 
za to funkcijo. 

Predsednik Predsedstva republike se voli za dve 
leti in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen 
za to funkcijo. 

Kandidate za predsednika in člane Predsedstva 
republike določ i kandidacijska konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Načela 
kandidacijskega postopka ureja zakon. 

Predsednik in člani Predsedstva republike so 
izvoljeni, če dobijo več ino glasov vseh delegatov v 
dveh tretjinah, občinskih skupščin in skupščin 
skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo prvi, drugi 
in četrti odstavek 383. člena in 386. člena ustave SR 
Slovenije. 

AMANDMA V 

1. Člane Sveta republike voli na predlog Predsed- 
stva republike Skupščina Socialistične republike 
Slovenije izmed družbenopolitičnih in drugih javnih 

delavcev in so lahko ponovno izvoljeni. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odsta- 

vek 391. člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA yi 
1. Kandidat za predsednika izvršnega sveta pred- 

laga člane izvršnega sveta po poprej opravljenem 
postopku v Socialistični zvezi delovnega ljudstva- 
Slovenije. 

2. 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 največ  
dvakrat zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani za 
isto funkcijo. 

3. Izvršni svet odloča z več ino glasov vseh članov. 
4. S tem amandmajem se nadomestijo peti in šesti 

odstavek 394. člena in drugi odstavek 397. člena 
ustave SR Slovenije in dopolni drugi odstavek 394. 
člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA VII 

1. Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov. So- 
dnike ustavnega sodišča voli na predlog Predsed- 
stva republike Skupščina Socialistične republike 
Slovenije za osem let in ne morejo biti ponovno 
izvoljeni. 

2. Predsednika ustavnega sodišča voli Skupšč ina i S i!«- • itfijlsv . . j.vj, 

Socialistične republike Slovenije izmed sodnikov na 
predlog Predsedstva republike za dve leti in je lahko 
največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo. 

3. S tem amandmajem se nadomestita prvi in 
drugi odstavek 425. člena ustave SR Slovenije. 
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AMANDMA VIII 

1 Za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII k 
ustavi Socialistične republike Slovenije in za zago- 
tovitev prehoda k njihovi uporabi se sprejme pose- 
ben ustavni zakon. 

2. Predlog ustavnega zakona določ ijo zbori Skup- 

šč ine Socialistične republike Slovenije. 
Ustavni zakon sprejmejo vsi zbori Skupščine So- 

cialistične republike Slovenije enakopravno. 
Ustavni zakon je sprefet, če zanj glasujeta dve tret- 
jini delegatov vsakega zbora. 

ODLOK 

o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 

amandmajev I do VII k ustavi Socialistične republike 

Slovenije 

Ker so bili izpolnjeni pogoji iz VIII. amandmaja k ustavi 
Socialistične republike Slovenije, je Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 15. julija 
1981 sprejela 

ODLOK 

o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev I do VII k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije 

Razglaša se ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev 
I do VII k ustavi Socialistične republike Slovenije, ki ga je 
sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
Zbora občin dne 15. julija 1981 in na seji Družbenopolitičnega 
zbora dne 15. julija 1981. 

Št. 011-29/81 
Ljubljana, dne 15. julija 1981. 
Skupščina 
Socialistične republike Slovenije 
Predsednik 

Milan Kučan I. r. 

USTAVNI ZAKON 

za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII 

k ustavi Socialistične republike Slovenije 

1. člen 
Ustavni amandmaji I do VII k ustavi Socialistične republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustavni amandmaji) se upo- 
rabljajo od dneva, ko jih razglasi Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov, če ni glede 
uporabe njihovih posameznih določb v tem zakonu drugače 
določeno. 

2 člen 
Določbe ustavnih amandmajev, ki se nanašajo na izvolitev 

in trajanje mandatne dobe predsednika Predsedstva Sociali- 
stične republike Slovenije in republiških funkcionarjev, ki jih 
voli oziroma imenuje Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije, se uporabljajo od dneva, ko se prvič sestane Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije po splošnih volitvah 
članov delegacij in glasovanju o izvolitvi delegatov v družbe- 
nopolitične zbore skupšč in družbenopolitičnih skupnosti v 
letu 1982. 

3. č len 
Zakone in druge splošne akte in statute občin in skupnosti 

občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti je treba 
uskladiti z ustavnimi amandmaji najkasneje do 31 marca 
1982. 

4. člen 
Pri uporabi določb ustavnih amandmajev, ki se nanašajo na 

omejitev ponovne izvolitve oziroma imenovanja voljenih in 
imenovanih funkcionarjev v republiških organih, se šteje ce- 
loten čas opravljanja iste funkcije neposredno pred uveljavi- 
tvijo ustavnih amandmajev. 

•H BS ajliij. 
, - .insjlov 

5. 6tensMinb9?b9tc] S 
Ta zakon se razglasi in začne veljati hkrati z ustavnimi 

amandmaji. 
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ODLOK 

o razglasitvi amandmajev k ustavi Socialistične 

federativne republike Jugoslavije  

Potem ko so dale k besedilu amandmajev k ustavi Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki ga je sprejel 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji dne 9. junija 1981, 
smiselno prvemu odstavku 402. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije,soglasje skupščine vseh 
republik in skupšč ini avtonomnih /pokrajin, in sicer: 

- Skupščina SR Bosne in Hercego vi ne na skupni seji vseh 
zborov dne 23. junija 1931, 

- Skupščina SR Črne gore na sejivseh zborov dne 29 
junija 1981;* 

- Sabor SR Hrvatske na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 25 iuniia 
1981; 

- Sobranje SR Makedonije na skupni seji vseh zborov dne 
25. junija 1981; 

- Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 24. 
junija 1981; 

- Skupščina SR Srbije na skupni seji vseh zborov dne 30. 
junija 1981; 

- Skupščina SAP Kosovo na skupni seji vseh zborov dne 
29. junija 1981 in 

- Skupšč ina SAP Vojvodine na skupni seji vseh zborov 
dne 29. junija 1981, 

je sprejela Skupščina SRFJ na podlagi 403. člena ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije na seji Zvez- 
nega zbora dne 3. julija 1981 

ODLOK 
o razglasitvi amandmajev k ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 

Razglašajo se amandmaji k ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ki jih je sprejel Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ na seji dne 9. junija 1981. 

Skupščina SFRJ 
AS št. 202 
Beograd, 3 julija 1981 
Predsednik 
Skupšč ine SFRJ 
Drag os lav Markovič s. r. 
Predsednica 
Zveznega zbora: 
Stana Tomaševič-Arnesen s. r. 

AMANDMAJI 

k ustavi Socialistične federativne 

republike Jugoslavije 

Ti amandmaji so sestavni del ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in zač- 
nejo veljati z dnevom njihove razglasitve. 

AMANDMA I 
1. Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 

nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni v okviru svojih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti zagotavljati pogoje za uresničevanje 
interesov delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
v družbenoekonomskih in političnih odnosih socia- 
lističnega samoupravljanja, zlasti pa v delegatskem 
sistemu in za uresničevanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti delovnih ljudi in občanov v samou- 
pravnih in drugih organizacijah in skupnostih in v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Organizacija, sestava in nač in dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejajo tako, 
da se zagotavljajo kolektivno delo, odločanje in 
odgovornost in enakopravnost članov teh organov 
pri uresničevanftf tvjihovih pravic, dolžnosti iiSOdgo- 

vornosti, določenih z ustavo oziroma statutom in 
zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgovo- 
ren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami in 
dolžnostmi za delo in odloč itve tega organa. 

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

Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni izvrševati svoje pravice in dolžno- 
sti tako, da je mogoče uresničevati družbeno nad- 
zorstvo nad njihovim delom. 

2. S tem amandmajem se dopolnijo določbe 1. 
oddelka II: poglavja drugega dela ustave SFRJ. ibrrj. • .• ©«? 
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AMANDMA II 

1. Voljeni in imenovani funkcionarji in drugi no- 
silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določajo ustava, statut ali 
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 voljenih in imenova- 
nih funkcionarjev in drugih nosilcev samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij, za katere tako 

določajo ustava, statut ali zakon, določajo ustava 
oziroma v skladi^ z ustavo statut ali zakon. 

Dolžino mandatna dobe nosilcev pravosodnih 
funkcij in njihovo ponovno izvolitev oziroma imeno- 
vanje določa zakon. 

Dolžino mandatne dobe družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanji in omejitev njegovega po- 
novnega imenovanja določa zakon. 

2. Če je bil voljeni ali imenovani funkcionar na isti 
funkciji več kot polovico določene mandatne dobe, 
se šteje da je bil glede možnosti za ponovno izvoli- 
tev oziroma imenovanja na tej funkciji vso man- 
datno dobo. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 151. člen 
ustave SFRJ. 

AMANDMA III 

1 Predsednik in podpredsednik Skupščine SFRJ 
in predsednik zbora Skupščine SFRJ se volijo 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 delegatov v Skupšč ini SFRJ. 

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

1 Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz 
vsake republike in avtonomne pokrajine, ki ga voli 
skupščina republike oziroma skupščina avtonomne 
pokrajine s tajnim glasovanjem na skupni seji vseh 
svojih zborov, in po položaju predsednik organa 
Zveze komunistov Jugoslavije, določenega s statu- 

IA IV 

tom Zveze komunistov Jugoslavije. 
2. č lani Sveta federacije se volijo na predlog Pred- 

sedstva SFRJ izmed družbenopolitičnih in drugih 
javnih delavcev in so lahko ponovno izvoljeni. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 321. člen in 
tretji odstavek 332. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA V 

1 Predhodni postopek predlaganja kandidatov za 
izvolitev predsednika in članov Zveznega izvršnega 
sveta se izvede v Socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva Jugoslavije. 

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

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 *da Zvezni izvršni 
svet v okviru svojih pravic in dolžnosti zboroma 
Skupščine SFRJ poroč ilo o svojem delu, o stanju na 

vseh področ jih družbenega življenja, o izvajanju 
politike in izvrševanju zveznih zakonov ter drugih 
predpisov in splošnih aktov Skupšč ine SFRJ ter o 
usmerjanju in usklajevanju dela zveznih upravnih 
organov. 

Zbora Skupščine SFRJ imata posebno razpravo o 
poroč ilu Zveznega izvršnega sveta, ocenjujeta nje- 
govo delo in odločata, ali se bosta izjavljala o zaup- 
nici predsedniku in članom Zveznega izvršnega 
sveta. 

3. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 
348. člena, nadomestita drugi in tretji odstavek 319. 
č lena in dopolnita 358. in 359. člen ustave SFRJ. 

AMANDMA VI 

1. Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe- 
in zvezne organizacije, in drugi funkcionarji, ki jih 
imenuje Skupščina SFRJ, so lahko imenovani naj- 

več dvakrat zaporedoma za isto funkcijo. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odsta- 

vek 366. člena ustave SFRJ. 
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ODLOK 

o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 

od I do VII k ustavi Socialistične federativne republike 

Jugoslavije 

AMANDMA VII 

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 nadomesti drugi odstavek 
381 .č lena ustave SFRJ. 

AMANDMA VIII 
Za izvedbo amandmajev od I do VII k ustavi Socia- 

listične federativne republike Jugoslavije in zagoto- 
vitev prehoda na njihovo uporabo bo izdan ustavni 
zakon. 

Predlog ustavnega zakona je sprejet v Zveznem 
zboru Skupšč ine SFRJ, če zanj glasujeta dve tretjini 

delegatov v tem zboru. Ustavni zakon je sprejet, ko 
se z besedilom, ki ga je sprejel Zvezni zbor, strinjajo 
skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin. 

Ustavni zakon za izvedbo amandmajev od I do VII 
k ustavi Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije se razglasi in začne veljati sočasno s temi 
amandmaji. 

Potem ko so dale k besedilu ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev od / do VII k ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ki ga je sprejel Zvezni zbor Skupšč ine 
SFRJ na seji dne 9. junija 1981, smiselno prvemu odstavku 
amandmaja VIII k ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije soglasje skupščine vseh republik in skupšč ini 
avtonomnih pokrajin, in sicer: 

- Skupščina SR Bosne in Hercegovine na skupni seji 
vseh zborov dne 23.junija 1981; 

- Skupščina SR Črne gore na seji vseh zborov dne 29. 
junija 1981; 

- Sabor SR Hrvatske na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 25. junija 
1981; 

- Sobranje SR Makedonije na skupni seji vseh zborov 
dne 25. junija 1981; 

- Skupščina SR Slovenije na sejah zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 24. 
junija 1981; 

- Skupščina SR Srbije na skupni seji vseh zborov dne 30. 
junija 1981; 

- Skupščina SAP Kosova na skupni seji vseh zborov dne 
29. junija 1981 in 

- Skupščina SAP Vojvodine na skupni seji vseh zborov 
dne 29. junija 1981 

je sprejela Skupšč ina SFRJ na podlagi drugega odstavka 
amandmaja VIII k ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije na seji Zveznega zbora dne 3. julija 1981 

ODLOK 

0 razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo amandmajev od 
1 do VII k ustavi Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije 

Razglaša se ustavni zakon za izvedbo amandmajev od / do 
VII k ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki 
ga je sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji dne 9. junija 
1981 

Skupščina SFRJ 
AS št. 390 
Beograd, 3. julija 1981 
Predsednik 
Skupščine SFRJ. 
Dragoslav Markovič s. r. 
Predsednica 
Zveznega zbora: 
Stana Tomaševič-Arnesen s. r. 
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USTAVNI ZAKON 

za izvedbo amandmajev od I do VII k 

ustavi Socialistične federativne republike 

Jugoslavije  

1. člen 
Amandmaji od I do VII k ustavi Socialistične federativne 

republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: amandmaji) se 
uporabljajo od dneva, ko jih razglasi Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ, če ni uporaba posameznih amandmajev oziroma njiho- 
vih določb s tem zakonom določena drugače. 

2. č len 
Določbe amandmaja III, ki se nanašajo na volitve predse- 

dnika in podpredsednika Skupščine SFRJ in predsednika 
zbora Skupščine SFRJ, se uporabljajo od dneva prve seje 
novo izvoljene Skupščine SFRJ. 

3. člen 
Določbe amandmajev V in VI se uporabljajo od dneva kon- 

stituiranja novo izvoljene Skupščine SFRJ. 

4. č len 
Določba amandmaja VII, ki se nanaša na volitve predse- 

dnika Ustavnega sodišča Jugoslavije, se uporablja od dneva 
konstituiranja novo izvoljene Skupščine SFRJ. 

5.č len 
Zvezni zakoni ter drugi zvezni predpisi in splošni akti, ki 

niso v skladu z amandmaji, se morajo uskladiti z njimi najpoz- 
neje v enem letu od dneva razglasitve amandmajev. 

6 člen 
Pri uporabi določb amandmajev, ki se nanašajo na omejitev 

ponovne izvolitve oziroma imenovanja voljenih in imenovanih 
funkcionarjev v organih in organizacijah federacije, se računa 
čas, ko so biti na teh funkcijah v mandatnih dobah neposre- 
dno pred tem. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati, ko ga sočasno z razglasitvijo 

amandmajev razglasi Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 
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