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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

POROČILO 

k besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 
svoji 8. seji dne 14. septembra 1988 obravnavala besedilo 
predloga amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je predložila Komi- 
sija za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ. 

Komisija je predlog amandmajev k ustavi SFRJ obravnavala 
na podlagi »Mnenja Skupščine k osnutku sprememb ustave 
SFRJ« upoštevaje tudi stališča, ki jih je komisija v skladu 
s tem mnenjem sprejela kot usmeritve za nadaljnje usklajeva- 
nje predloga amandmajev na svoji 7. seji dne 28. 7. 1988. 
V skladu s tem je komisija sprejela naslednje ugotovitve, 
stališča in predloge: 

1. MONOPOLNI DOHODEK 
- amandma IX tč. 8 

Skupščina je izrazila stališče, da določbe v 8. točki IX. 
amandmaja, ki se nanašajo na izjemni dohodek, dosežen na 
trgu, niso sprejemljive. V obravnavanem predlogu je to mne- 
nje sprejeto, določba je črtana. 

2. VELIKI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI 
SISTEM! 
- amandma X tč. 6 (prej amandma X tc. 

5) 

V zvezi z delovanjem velikih tehnično-tehnoloških sistemov 
ie bil dan predlog, da naj se črtata četrti in peti odstavek X. 
amandmaja, ker naj bi zadoščala opredelitev v prvih treh 
odstavkih; da naj se poudari delovanje in opravljanje skupnih 
zadev na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov; da ni sprejemljiva določba o zagotavljanju 
enotnosti samoupravnih ekonomskih odnosov; da se položaj 
delavcev ne bi smel bistveno razlikovati od položaja drugih 
delavcev; da je potrebno upoštevanje tržnih zakonitosti; da je 
treba zagotoviti povezanost in odvisnost posameznih delov 
sistema do neposrednega okolja in da je vprašljivo razširjanje 
teh določb tudi na morebitne druge dejavnosti z zveznim 
zakonom. , , , . ... 

Ko je na 7. seji komisija obravnavala delovno besedilo 
predloga, je menila, da bi bilo besedilo lahko tudi sprejem- 
ljivo če se v obrazložitvi predloga poudari, da se z zveznim 
zakonom za druge sisteme, ki niso navedeni v prvem 
odstavku poudari, da so glede njih sprejemljive le oblike 
povezovanja organizacij združenega dela, ne pa obvezno 
ustanavljanje organizacij združenega dela._ 

Predlog obravnava ta vprašanja v 6. točki X. amandmaja. 
V drugem odstavku te točke so sledili predlogu, da mora 
delovanje zagotoviti tudi interese uporabnikov proizvodov in 
storitev, s čimer je bilo precej pritrjeno našemu stališču 
o povezanosti z okoljem. V tretjem odstavku so sledili našim 
predlogom, da gre poudariti predvsem enotnost sistema soci- 
alističnih samoupravnih odnosov; niso več vnešene podrob- 
nosti, kakor so bile »kupni elementi standardov storitev« (gre 
tudi za povezavo z okoljem). Ostale so določbe o skupnih 
merilih za oblikovanje cen, skupni razvojni plani in skupna 
strategija vključevanja v mednarodno delitev dela. Nova je 
določba 5. odstavka, ohranjena je možnost razširitve tudi na 
druge dejavnosti, vendar le v obliki obveznega povezovanja, 
kar vsebuje že sedanja ustavna ureditev. 

V komisiji so bile izražene različne ocene doseženega 

napredka o vsebinskih vprašanjih in s temv zvezi tudi različne 
ocene sprejemljivosti predlaganih rešitev: 

- da predlagane rešitve niso v vsebinskem nasprotju z izra- 
ženim mnenjem Skupščine SR Slovenije, 

- da še naprej vsebinsko veljajo razlogi za nesprejemljivost 
dela tega amandmaja v smislu izraženega mnenja Skupščine 
SR Slovenije. 

Ob tem je bilo posebej opozorjeno še na posamezna vpra- 
šanja, ki v predlaganem besedilu amandmaja terjajo dodatno 
razčiščevanje: 

- način sprejemanja skupnih planov razvoja; 
- preciziranje besedila 4. odstavka v tem smislu, da se 

z zveznim zakonom urejajo temelji funkcioniranja skupnosti, 
nikakor pa ne združenih organizacij združenega dela; 

- potreba po pojasnilu oziroma precizaciji besedila 5. 
odstavka v tem smislu, da ta odstavek ne daje podlage za 
morebitno obvezno združevanje sredstev z zveznim zakonom; 
združevanje sredstev v tej zvezi lahko poteka le na samou- 
pravnih temeljih oziroma na podlagi posebnih dogovorov 
republik in avtonomnih pokrajin po 5. odstavku 279. člena 
Ustave SFRJ. 

Komisija meni, da bo dokončno stališče glede tega amand- 
maja možno oblikovati potem, ko bodo razčiščena tudi nave- 
dena še odprta vprašanja. 

3.VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
(prej amandma XXIII tč. 2) 

Skupščina je izrazila stališče, da 2. amandmaja XXIII, ki se 
nanaša na vzgojo in izobraževanje ni sprejemljiva. Mnenje 
Skupščine SR Slovenije je bilo sprejeto in predlog ne vsebuje 
določbe o vzgoji in izobraževanju. 

4. NASPROTJE MED REPUBLIŠKIM IN ZVEZNIM 
ZAKONOM 
- amandma XXV tč. 4 (prej amandma XXIII tc. 5) 

Komisija je ugotovila, da v načelu ostajajo odprta še vsa 
vprašanja, ki jih je Skupščina SR Slovenije opredelila ze 
v mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ. Iz navedenih 
razlogov komisija predlaga: 

a) VARIANTA I: 

Besedilo 4. tč. XXV amandmaja je nesprejemljivo iz istih 
razlogov kot so že navedeni v mnenju Skupščine SR Slovenije 
k osnutku sprememb ustave SFRJ. 

VARIANTA II 

Predlagamo rešitve, ki bi sicer pomenile sprejemljivo uredi- 
tev spornega vprašanja: 

V besedilo 4. točke se vrne sedanji tretji odstavek 207. člena 
ustave SFRJ v nespremenjenem besedilu in postane nov četrti 
odstavek 4. točke. ... 

Sedanji četrti odstavek 4. točke naj postane peti odstaveK, 
zadnji stavek v tem odstavku pa se nadomesti z besedilom: 
»Ustavno sodišče Jugoslavije lahko med postopkom odloči, 
da se v takem posameznem primeru začasno do dokončne 
odločbe sodišča, ne uporabi republiški oziroma pokrajinski 
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zakon, če oceni, da bi z uporabo republiškega oziroma pokra- 

dice 093 Za lahko nastale nepopravljive škodljive posle- 
V predlogu amandmaja XXXIX se doda nova točka z bese- 

dilom: 
"č® .V,stavno sodišče Jugoslavije z odločbo ugotovi, da je republiški oziroma pokrajinski zakon v nasprotju z zveznim 

zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni organi v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah, lahko hkrati odloči, da se 
republiški oziroma pokrajinski zakon več ne uporablja ali da 
se do odprave nasprotja uporablja zvezni zakon, če oceni, da 
bi nadaljnja uporaba republiškega oziroma pokrajinskega 
zakona povzročila težke posledice. 

S to topko se dopolnjuje 384. člen ustave SFRJ.« 
Predložena rešitev bi na ustreznejši način razreševala 

nasprotje med načelom ustave, da noben republiški ali pokra- 
jinski zakon ne sme biti v nasprotju z zveznim zakonom in 
načelom neposredne odgovornosti republik in pokrajin za 
izvrševanje zveznih zakonov. Predvsem bi predložene rešitve 
odvrnile nevarnost, da o nasprotju med zakoni ter o možnosti 
uporabe zveznega zakona namesto republiškega oziroma 
pokrajinskega praktično odloča vsak organ, ki zakon 
v J?.??toPku uporablja, in to pred odločitvijo ustavneaa sodisca ki je po ustavi edino pristojno za oceno nasprotja 
m®° *akoni in ne glede na morebitno drugačno končno odločitev ustavnega sodišča oziroma pristojne skupščine ki 

zakonP°St0PkU Š<3 možnost odPraviti nasprotje in spremeniti 
Predložene rešitve ohranjajo možnost začasnega poseaa 

v uporabi spornega republiškega oziroma pokrajinskeaa 
zakona pri reševanju konkretnega primera, če so podani 
razlogi za tak poseg. Vendar pa naj bi se izjemni in utemeljeni 
posegi opravljali ob ustavno opredeljenih pogojih in ne avto- 
matično ter na način, ki bi ustrezal vlogi ustavnega sodišča ki 
je po ustavi pristojno za postopek in odločanje o obstoju 
nasprotja med zveznim in republiškim zakonom. 

Sicer pa so vprašanja, ki jih sproža v predloženem amand- 
maJu predvidena ureditev glede razmerja med zveznim in 
republiškim zakonom predvsem načelnega pomena za 
odnose v federaciji - doslej pa tudi v bodoče verjetno ne bo to 
vprašanje v praksi povzročilo velikih problemov saj so bili 
spori te vrste izredno redki. Upoštevati pa je problemov saj so 
bili spori te vrste izredno redki. Upoštevati pa je še dejstvo da 
gre pri tem le za probleme uporabe zveznih zakonov, ki jih 
S'K^r '?^rsu'e'° organi v republikah in avtonomnih pokrajinah 0) Ob tem pa velja opozoriti še na besedilo tretieaa 
odstavka 3. točke amandmaja XXXIII, ki govori o pristojnosti 
Zveznega izvršnega sveta ob neizvrševanju zveznega zakona 
drugega predpisa ali splošnega akta, za katerega izvrševanje 
so odgovorni repubnsk, oziroma pokrajinski organi pa bi to 
te "o ujše škodljive posledice. Pri tem se izpušča kriterij »škodljivih posledic, pomembnih za vso državo« kar je 
vseboval delovni predlog amandmajev. 

Upoštevaje pripombe Skupščine SR Slovenije k osnutku 
amandmaja XXX, je besedilo tretjega odstavka 3. točke pred- 
loga amandmaja XXXIII sprejemljivo, kolikor se dopolni tako 

predlog beSeđi'°' W 93 jS VSeb°Val delovni 

tJ£.ml8,i2,je menila' da ie treba besedilo tretjega odstavka 3 
°ckf Podloga amandmaja XXXIII dopolniti tudi tako, da bo 

vei,a 
9ana Pnst°inost Zveznega izvršnega sveta 

z 3 n14 ? 9t
re-l3 zakon°dai"° urejanje zadev 

!Lh ■ 14p°dtocke 1- točke amandmaja XXXV. Kolikor 
nrpHhn dopolnitev ne bi bila sprejeta, je treba v obrazložitvi predloga amandmajev k ustavi SFRJ navesti, da so pod škod- 
J'v'!r,'.pos[eidicami, pomembnimi za vso državo, mišljene 

lce' kl lmaJ° meterialno škodo na področjih, na katerih 
IhnnTo P° ?,vezr)lh °rganih ureja temelje sistema varstva in 
^i°!±Vanja C!°^ ?V69a okol'a ter varstvo in zboljševanje človekovega okolja, ki je pomembno za vso državo in medna- 
rodno skupnost, in opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem 

fmnra'h Pr®dp'sov na tem Področju, ureja proizvodnjo in 
n^m to? Jedrske energije in varstvo pred ionizirajočim seva- njem ter opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih pred- 
P'S°V ,na »eh področjih, kadar je to pomembno za vso državo in itiednarodn° skupnost, ureja promet s strupi ter proizvod- 

ni ' Pr°T{ Z Tam"' ,er °Pravlj3 nadzorstvo nad izvrševa- njem zveznih predpisov na teh področjih, ureja temelje režima 

voda ki so pomembne za vso državo, in meddržavnih voda ter 

področjih' nadZ°r nad izvrševaniem zveznih zakonov na teh 

5. DAVČNI SISTEM IN DAVČNA 
POLITIKA 
2. alinea 1. tč. amandmaja XXIX (prej 1. 
alinea 1. tč. amandmaja XXVI) 

V 2. alinei 1. točke predloga amandmaja XXIX se ohranja 
predlog, da so temelji enotnega jugoslovanskega trga tudi 
enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji davčne 
politike, vendar je v besedilu 5. podtočke 1. točke predloga 
amandmaja XXXV določeno, da je federacija pristojna urejati 
temelje davčnega sistema (vire, vrste, zavezance in osnove) 
ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga 
Predlog slednjega amandmaja vsebuje tri izboljšave: pove- 
dano je, kaj so temelji davčnega sistema, zvezna pristojnost ie 
omejena na urejanje tistih temeljev davčnega sistema, ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga prav 
tako pa je upoštevana pripomba Skupščine SR Slovenije 
s tem ko je črtana v osnutku amandmajev predlagana pristoj- 
nost federacije, da določa skupne temelje davčne politike 

Pomembna sprememba pa je tudi v tem, da med skupnimi 
osnovami niso zajete stopnje, olajšave in oprostitve davkov 
kar omogoča, da republike in pokrajine lahko samostojno 
določajo davčno politiko in s tem skrbijo za lasten razvoj 

Ker so v predlogu amandmaja XXIX upoštevana stališča 
Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na davčni sistem in 
davčno politiko, sta besedili 2. alinee 1. točke in 2. točke 
predloga amandmaja XXIX načelno sprejemljivi. 

Kljub doseženim izboljšavam v besedilu 5. podtočke 1 
točke predloga amandmaja XXXV pa slednji predlog sproža 
vprašanje, kateri temelji so pravzaprav pomembni za delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga. Gotovo je, da se enotnost 
jugoslovanskega trga zagotavlja že po sedanji ureditvi, po 
kateri federacija ureja obdavčevanje proizvodov in storitev ki 
so pomembni v vsej državi (temeljni prometni davek), repu- 
blike in pokrajini pa usklajujejo osnove davčne politike in 
davčni sistem z medsebojnimi dogovori, če to zahteva zaooto- 
vitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga Na delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga pa vplivajo davek na 
dohodek organizacij združenega dela in tujih oseb, dočim to 
ne velja za davke od dohodka iz osebnega dela, za davke na 
osebne dohodke pa tudi druge davke. Zato je komisija menila, 
aa je ta vprašanja možno urejati z zveznim zakonom, vsled 
cesar ne bi bilo več treba uveljavljati nesprejemljivost pred- 
loga tega amandmaja, kolikor bi bil sprejet predlog za preobli- 
kovanje 5. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV ki 
so ga podali predstavniki SR Sloveniji v zvezni ustavni komi- 
siji in k i je dobil podporo tudi pri Zveznem izvršnem svetu. 

Besedilo 5. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV 
naj bi se torej glasilo: 

»- ureja načela o davku iz dohodka organizacij združenega 
dela in tujih oseb glede virov, zavezancev in osnov « 

Slednji predlog je komisija podprla tudi iz razloga ker 
predlog amandmaja XXXVI v 2. podtočki 3. točke predvideva 
odločanje o temeljih davčnega sistema (virov, vrst, zavezan- 
cev in osnov), ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga v Zboru republik in pokrajin na podlagi 
soglasja republiških in pokrajinskih skupščin 

Komisija pa je razpravljala tudi o predlogu, da bi se 5 
podtočka 1. točke predloga amandmaja XXXV preoblikovala 
tako da bo jasno, da lahko federacija v zveznih organih kot 
temelje davčnega sistema ureja le vire, vrste, zavezance in 
osnove, ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. Opredelitev temeljev davčnega sistema, navedena 
le v oklepaju, zbuja možno razlago, da gre samo za prime- 
roma naštete elemente, vsled česar bi bilo možno urejati to 
področje tudi mnogo širše. Takšen predlog bi bil podrejeno 
sprejemljiv le, kolikor je jasno, da so pod viri, vrstami, zave- 
zanci in osnovami davkov, ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga, mišljeni le davki, ki se nana- 
šajo na gospodarske subjekte. 
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6. ENOTNA STRATEGIJA 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA 

3. alinea 1. tč. amandmaja XXIX (prej 2. 
alinea 1. tč. amandmaja XXVI) 

V besedilih 3. alineje 1. točke predloga amandmaja XXIX in 
2. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV je smiselno 
upoštevana pripomba Skupščine SR Slovenije, da mora biti 
vsebina strategije tehnološkega razvoja sad dogovorov med 
vsemi zainteresiranimi družbenimi subjekti, da ne bo slo za 
enotno, temveč za skupno razvojno politiko, kot izraz skupnih 
interesov delovnih ljudi in občanov in vseh narodov in narod- 
nosti Jugoslavije, ki izhaja iz enotnih temeljev socialističnega 
samoupravnega sistema na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Črtana je beseda »enotna«, tako da je po predlogu obeh 
navedenih amandmajev opredeljena le »strategija znan- 
stveno-tehnološkega razvoja«, ki se po 2. podtočki 3. točke 
predloga amandmaja XXXVI določa na podlagi soglasja 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. Zato je 
besedilo tega predloga ustrezno. 

7. FINANCIRANJE JLA 
amandma XXXIV (prej amandma XXXI) 

Skupščina SR Slovenije je predlagala, da se črta osnutek 
amandmaja XXXI, ki se nanaša na financiranje JLA. Pri tem je 
poudarila, da je treba, izhajajoč iz nesporne potrebe, da se 
v okviru enotnega proračuna federacije na dolgoročni pod- 
lagi zagotovi stabilnost in zanesljivost financiranja JLA, zadr- 
žati prispevek republik in pokrajin — kotizacijo kot pomemben 
in enakopraven vir, določen v skladu z načelom enakopravno- 
sti in s skupno odgovornostjo republik in avtonomnih pokra- 
jin za financiranje funkcij federacije. Tudi uvajanje dveh 
namenskih virov: davka iz dohodka organizacij združenega 
dela in davka iz osebnega dohodka kot prihodkov federacije 
za financiranje JLA bi pomenilo osamosvajanje JLA od prora- 
čuna in skupščine, ki ga določa, pa tudi zmanjševanje skupne 
odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin ne le za lasten 
razvoj, pač pa tudi za razvoj socialistične skupnosti kot celote 
in za stanje v JLA kot skupni oboroženi sili vseh narodov in 
narodnosti ter vseh delovnih ljudi in občanov, hkrati pa bi 
zmanjševala tudi možnost vpliva republik in avtonomnih 
pokrajin na oblikovanje in sprejem programov razvoja JLA. Po 
mnenju Skupščine SR Slovenije bi sprejetje predlagane reši- 
tve, da se vsakih pet let le enkrat odloča o obsegu sredstev za 
potrebe JLA v višini, ki jo narekuje srednjeročni plan razvoja 
in opremljanja JLA in ki je določena v odstotku od vnaprej 
ocenjenega narodnega dohodka, odstopalo od normalne pro- 
računske ureditve in postavilo JLA v izjemen položaj v naši 
družbi. 

Financiranje JLA v predlogu amandmajev ureja amandma 
XXXIV. Predloženi amandma v 1. točki jasneje kot doslej veže 
skupni obseg sredstev za financiranje JLA na srednjeročni 
družbeni plan Jugoslavije in ohranja kotizacijo. Predlog 
amandmaja ne spreminja veljavnih rešitev, da se skupen 
obseg sredstev za financiranje JLA določa v odstotku od 
narodnega dohodka Jugoslavije za to obdobje, v skladu 
s srednjeročnim družbenim planom ter planom razvoja, gradi- 
tve in opremljanja JLA, torej ocenjenega in ne realiziranega 
narodnega dohodka Jugoslavije. Na ta način se torej pri 
financiranju JLA ohranjajo rešitve, ki ne upoštevajo družbenih 
razmer, gospodarskih gibanj in zmogljivosti jugoslovanske 
družbe nasploh. 

Za razliko od osnutka pa 2. točka predloga amandmaja 
XXXIV predvideva izdajo zveznega zakona, s katerim se zaradi 
zagotavljanja stabilnosti financiranja JLA lahko določijo kot 
prihodki federacije za financiranje JLA davek iz dohodka in 
posebni prometni davek. Takšna predlagana rešitev zmanj- 
šuje možnost, da bi se z izdajo zveznega zakona bistveno 
prerazporedilo breme financiranja JLA v federaciji s tem, ko 
se opušča davek iz osebnega dohodka, ki ga je predvideval 
osnutek amandmaja, vendar s tem, ko ohranja davek iz 
dohodka, določa dodatni vir, ki spreminja sedanje odnose pri 
financiranju funkcij federacije. Predvideni dodatni viri so 
fakultativni, o njihovi uvedbi pa odloča Zbor republik in 

pokrajin, kar zagotavlja vpliv republik in pokrajin na ta del 
sredstev za financiranje JLA. 

Kljub navedenim manjšim izboljšavam vsebina predloga 
amandmaja XXXIV ni skladna s stališči Skupščine SR Slove- 
nije k osnutku amandmaja, ki se je nanašal na financiranje 
JLA in ki jih je kot kriterij za oblikovanje predloga amandmaja 
glede financiranja JLA določila Skupščina SR Slovenije. 
Glede na to je vsebina predloga amandmaja XXXIV nespre- 
jemljiva. Vse možne rešitve tega amandmaja je mogoče iskati 
le dosledno upoštevajoč vsebinske razloge iz stališč Skupš- 
čine SR Slovenije. 

8. DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN 
DRUŠTVA 
1. podtočke, 1. tč. amandmaja XXXV 
(prej 1. alinea 1. tč. amandmaja XXXII) 

Besedilo 1. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV 
upošteva pripombo Skupščine SR Slovenije, da ni potrebe za 
prenašanje urejanja temeljev združevanja delovnih ljudi in 
občanov v družbene organizacije in društva v zvezno pristoj- 
nost. Predlaga pa kot novo zvezno zakonodajno pristojnost 
urejanje združevanja občanov v družbene organizacije in dru- 
štva, ki se ustanavljajo za območje SFRJ. Upoštevaje doseda- 
nja stališča, da je treba navedeno področje ohraniti v republi- 
ški oziroma pokrajinski pristojnosti in eventualna vprašanja 
kot so status, registracija in medrepubliško povezovanje druž- 
benih organizacij in društev, če gre za družbene organizacije 
in društva, ki se ustanavljajo za območje SFRJ, reševati 
z dogovarjanjem republik in avtonomnih pokrajin v okviru 
dogovorov po 244. členu ustave SFRJ, je normativno urejanje 
teh vprašanj na zvezni ravni možno in amandma sprejemljiv. 
Tudi iz obrazložitve predloga amandmaja izhaja, da naj bi 
zvezni zakon urejal skupna vprašanja, kot so status in regi- 
stracija družbenih organizacij in društev, ki se ustanavljajo za 
območje Jugoslavije, glede na to, da se z republiškimi ozi- 
roma pokrajinskimi zakoni ureja združevanje občanov v druž- 
bene organizacije in društva. 

9. PRISTOJNOST ZBORA REPUBLIK IN 
POKRAJIN 
2. podtočka 3. tč. amandmaja XXXVI 
(prej 2. podtočka 5. tč. amandmaja 
XXXIII) 

Za razliko od osnutka kot tudi delovnega predloga amand- 
majev, ki določa pristojnost Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ, predlog 3. točke predloga amandmaja XXXVI kaze 
izboljšavo, saj ohranja vse dosedanje pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin, o katerih se odloča na podlagi soglasja 
republiških in pokrajinskih skupščin, z izjemo združevanja 
organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za celotno 
območje SFRJ. Predlog amandmaja pa v 2. podtočki 3. točke 
izpušča določanje politike na področjih, kjer se sprejemajo 
zvezni zakoni na podlagi soglasja skupščine republik in 
skupščine avtonomnih pokrajin. 

Skladno z dosedanjim stališčem Skupščine SR Slovenije 
da se ne sprejema predlogov o spreminjanju pristojnosti obeh 
zborov Skupščine SFRJ, ni sprejemljiv predlog v 2. podtočki 
3 točke predloga amandmaja XXXVI, po kateri se izpušča 
določanje politike na področjih, kjer se sprejemajo zvezni 
zakoni na podlagi soglasja skupščin republik in skupscin 
avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin. 

Komisija pa je menila, da ne bi kazalo vztrajati na ohranja- 
nju zakonodajne pristonosti federacije glede urejanja združe- 
vanja organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za 
celotno območje SFRJ, v delovnem področju Zbora republik 
in pokrajin. Ocenjeno je bilo, da je predlagana rešitev spre- 
jemljiva, saj se z zakonskim urejanjem združevanja organiza- 
cij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in 
njihovih združenj v gospodarsko zbornico za celotno 
območje SFRJ, urejajo sistemska vprašanja in ne materialne 
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obveznosti, glede katerih bi bilo treba odločati v Zboru repu- 
blik in pokrajin na podlagi soglasja republiških in pokrajin- 
skih skupščin. 

Predlog amandmaja pa tudi razširja pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin v zadevah, o katerih odloča na podlaai 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin, 
in sicer glede: sprejemanja strategije znanstveno-tehnolo- 
skega razvoja Jugoslavije, urejanja temeljev davčneaa 
sistema (virov, vrst, zavezancev in osnov), ki so pomembni za 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga, urejanja obvez- 
nega združevanja organizacij združenega dela, ki kot enotni 
tehnološki sistemi opravljajo dejavnosti na področju elektro- 
gospodarstva, železniškega prometa in PTT prometa obvez- 
nega Združevanja organizacij združenega dela v skupnosti in 
druge oblike povezovanja in sodelovanja tudi na druaih 
področjih, kadar je tehnološka enotnost sistema na teh 
področjih pomembna za vse državno, določanja skupneoa 
obsega sredstev za financiranje JLA za obdobje, v katerem se 
sprejema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije in sprejema- 
nja zveznega zakona, s katerimn se določa davek iz dohodka 
in poseben prometni davek, kot del prihodkov federacije za 
financiranje JLA ter sprejemanja odločitev, s katerimi se dolo- 
čajo materialne obveznosti za republike in avtonomni pokra- 
jini, kolikor podlaga za določanje teh obveznosti ni določena 
v zveznem zakonu. 

10. SOGLASJE V ZBORU REPUBLIK IN 
POKRAJIN 
- 5. tč. amandmaja XXXVI (prej 6. tč. 
amandmaja XXXIII) 

Besedilo 5. točke predloga amandmaja XXXVI je enako 
besedilu 6. točke osnutka amandmaja XXXIII, za katerega je 
bkupscina SR Slovenije menila, da ni sprejemljivo, ker ni 
utemeljenih razlogov, da se opusti soglasje skupščin republik 
in skupscin avtonomnih pokrajin v prvi fazi zakonodajneoa 
postopka v Zboru republik in pokrajin. Tudi predlog za preo- 

kovanje tega amandmaja tako, da nesoglasje skupščine 
republike oziroma skupščine avtonomne pokrajine k osnutku 
zakona ali drugega splošnega akta ne preprečuje postopkov 
usklajevanja, ni bil sprejet. Iz obrazložitve amandmaja izhaja 
da soglasje k osnutku akta ni potrebno ravno zato, da se ne 
onemogoča usklajevanja stališč v Zboru republik in pokrajin 
o predlogih in pripombah k osnutku akta. 
onnrei?la9ana sPrememba 299. člena in drugega odstavka 300. člena ustave SFRJ sicer ne opušča soglasja republiških 
in pokrajinskih skupščin pri končnem odločanju v Zboru 
republik in pokrajin, vendar je komisija menila, da bi kljub 
temu kazalo še nadalje uveljavljati pripombo Skupščine SR 
Slovenije za preoblikovanje tega amandmaja. 

Kolikor navedeni predjog ne bi bil sprejet, pa je Komisija za 
ustavna vprašanja menila, da v tem primeru ne bi kazalo 
vztrajati na dosedanjem stališču Skupščine SR Slovenije, da 
£Pr?™' amandma nesprejemljiv, saj med predlogom bkupscine SR Slovenije in besedilom amandmaja ne nasto- 
pajo bistveno različne posledice za postopek sprejemanja 
aktov v Zboru republik in pokrajin, ohranja pa se tudi načelo 
soglasja. 

11. REDNA SODIŠČA IN JAVNA 
TOŽILSTVA 
5., 6. in 7 tč. amandmaja XXV (prej 6., 7. 
in 8. tč. amandmaja XXIII) 

V mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ je Skupščina 
SR Slovenije predlagala črtanje določb amandmaja, da zvezni 
zakon določa načela o ustanavljanju sodišč in javnih tožilstev 
pristojnost javnih tožilstev ter pravico višjega javnega tožilca 
da daje obvezna navodila za delo nižjemu. 

Na 7. seji komisije dne 28. 7. 1988 je komisija ob obravnavi 
delovnega gradiva predloga amandmajev k usavi SFRJ spre- 
jela Stališče, da bi bilo besedilo 5. točke, ki določa, da zvezni 
zakon določa načela o ustanavljanju in sestavi rednih sodišč 
in načela o izvolitvi in prenehanju sodniške funkcije sprejem- 

|J'V° s, tem' da se jasno obrazloži, kaj dejansko pomenijo »načela o ustanavljanju rednih sodišč«. Kolikor ta načela 
da 9re »udi za organizacijo in pristojnost rednih sodisc pa je komisija menila, da to ne bi bilo sprejemljivo Ob 

osnutk^hp^HTH111, da je komisijaže ob obravnavi delovnega osnutka besedila na svoji seji dne 2. oktobra 1987 ugotovila 
da bi bilo potrebno v obrazložitvi jasno povedafi, katera vpra- 
®a"'a,na|h"JVerni Zak°n Urejal v okviru načel 0 Pristojnosti 
točke kot altprnpt'33 m°rda V nada|jni' izboljšavi besedila te 
ker se 7 n!n lahi moznost lzPustil besedilo pristojnosti, 
sodišč razumejo načela o organizaciji rednih 

j8 U9°tovila' da Predlagane rešitve v 5., 6. in 7 
S1™' amandmaja pomenijo uveljavitev pripomb Skupš- Slovfmje v tem, da zvezni zakon ne bo urejal organi- 
-acije in pristojnosti rednih sodišč in javnih tožilstev V obra- 
zložitvi teh dveh točk je tudi navedeno, da s predlogom da se 

zak°nom določijo načela o ustanavljanju rednih sodisc, ni mišljeno, da se z zveznim zakonom ureja tudi 
organizacija rednih sodišč; da glede na dosedanje izkušnje in 
vsebino pravosodnega sistema ta rešitev ne bo negativno 
vplivala na ustavna pooblastila republik in pokrajin, da s svo- 
jimi zakoni na teh temeljih popolnoma uredijo navedena vpra- 
šanja v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi; da se z reši- 
tvijo v 7. točki predloga amandmaja ne razširjajo pooblastila 
zveznega javnega tožilca, določena v 373. členu ustave SFRJ 

Vsebina 7. točke je v primerjavi z osnutkom tudi dopol- 

h1" Jm fprejeI"'iiva. saj vsebuje vsebinsko enako določbo tudi Ustava SR Slovenije (294. člen). Podobno 

alfieCtakaldnlnčthUd' USt3Ve drUgih republlk- zato je vprašanje, ah je taka določba v zvezni ustavi sploh potrebna (prenormira- 

Predlagani predlog amandmajev pa ni v celoti upošteval 

firpiaf SkuPscine SR Slovenije, da zvezni zakon sploh ne bi urejal vprašanj, zajetih v 5. in 7. točki XXV. amandmaja 

»nrnf H mnenje, komisiie P3 je bilo, da je bistvo pripombe 
rednih «nHi4^n' r 06 Ur6'a or9anizaciJe in pristojnosti uveljavljeno, zato komisija predlaga, da Skupš- 
čina SR Slovenije oceni, da so točke 5, 6 in 7 skladne z mene 

SFRI Pn HPSČme ?,R sloveni'ie k osnutku sprememb ustave SFRJ in da je predlagana rešitev sprejemljiva. 

12. ZVEZNO SODIŠČE 

vvvS!?!OČI<i 5 in 6 tč- 1. amandmaja XXXVIII (prej 5., 6. in 7. podtočka 1 tč 
amandmaja XXXVI) 

Ha
V

n
pJe7

dl'°9U 'e upoštevano stališče Skupščine SR Sloveniie 
nfoH -h Zn° sodlsce ne odloča o smrtni kazni kadar je ta 

Vseb1naaDod?očkP f'™ °zir?ma Pokrajinskim zakonom, vsebina podtočke 5 je strokovno slaba. Zvezno sodišče bi 
moralo biti pristojno za sojenje na podlagi izrednih pravnih 
sredstev in v gospodarskih sporih, določenih po vsebini ozi 

InTZtZSpora'kar bi bil° boli v skladu z vlogo tega sodiščL in z načelom enakega sodnega varstva strank. Odločanie na 
zadnji stopnji in na podlagi izrednih pravnih sredstev v isti 

f™fVI "VT? S0dišču ,udi iz strokovnih razfogov ni spre 
hHJi I?' ?°!očltev Pristojnosti po vsebini oziroma višini spora bi zajela tudi premoženjskopravne spore med republikami in 

ka°ie r*0rČimi in.tU).imi Pravnimi ter fizičnimi osebami Predlagani rešitvi lahko sporno oziroma dvomljivo' 
Izredna pravna sredstva pa bi bilo mogoče glede na tako 
opredeljeno prstojnost Zveznega sodišča s spremembami 
zakona o pravdnem postopju tudi drugače urediti. 

V zvezi s 6. podtočko 1. točke predloga tega amandmaia i6 
P°dt°čka 1- točke osnutka XXXVI. amandmajaTv katen fe določena pristojnost Zveznega sodišča za odločanje o kršitvi 
pravic in svoboščin človeka in občana je Skupščina SR Slove- 
nije v mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ menila da ni 
utemeljenega razloga, da se sodno varstvo vs^h p avic ,n 
svoboščin č'oveka in občana prenaša ^Zvezno sodišče 
posebej zato, ker je z ustavo SFRJ na področju svoboščin in 
pravic človeka in občana že zajamčeno sodno varstvo in 

Pn 218 SčTenSl T V °kVltrU 1693 VarStVa (4' odstavek 203. člena 
ustavna komiena pr!stoJnost v tel Podtočki ni črtana, zato ustavna komisija vztraja pri razlogu o nesprejemljivosti te 
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podtočke. Hkrati pa navaja še dodaten razlog, da iz vsebine te 
podtočke ni razvidno, za kršitve katerih ustavno določenih 
pravic in svoboščin človeka in občana dejansko gre, pa tudi 
ne, na kateri stopji naj bi odločalo Zvezno sodišče in to 
v dosedanjih razpravah v zvezi s to podtočko tudi ni bilo 
pojasnjeno. 

13. Zvezni javni tožilec 
prej 2. tč. XXXVI 

Mnenje Skupščine SR Slovenije glede tega vprašanja je bilo 
sprejeto, zato predlog ne vsebuje določbe o zveznem javnem 
tožilcu. 

14. USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVJE 
4. podtočka 1. tč. amandmaja XXXIX 
(prej 4. podtočka 1. tč. amandmaja 
XXXVII) 

V svojem mnenju k ustrezni podtočki amandmaja XXXVII 
v osnutku ustavnih amandmajev je Skupščina SR Slovenije 
zavzela stališče, da se črta tam predvidena razširitev pristoj- 
nosti Ustavnega sodišča Jugoslavije (sprejme se alternativa), 
kolikor zadeva ocenjevanje samoupravnega splošnega akta, 
ki se uporablja na območju dveh ali več republik in avtonom- 
nih pokrajin. Po mnenju skupščine gre za spremembo obsto- 
ječih odnosov v federaciji na škodo republik in avtonomnih 
pokrajin, kar pomeni bistven poseg v temelje sistema in 
v ustavni položaj republik in avtonomnih pokrajin. V osnutku 
predložena rešitev bi pomenila tudi bistveno spremembo 
sistema ustavnega sodstva in neutemeljeno zoževanje obsto- 
ječe pristojnosti republiških in pokrajinskih ustavnih sodišč 
na področju pravic, dolžnosti in odgovornosti organov v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah pri izvrševanju zveznih za- 
konov. 

Po kritični analizi naj bi v ustavi Ustavno sodišče Jugosla- 
vije in ustavna sodišča republik in avtonomnih pokrajin zave- 
zali k sodelovanju zlasti glede zagotavljanja enotne uporabe 
identičnih določb ustave SFRJ in ustav republik ter avtonom- 
nih pokrajin. Predlog Predsedstva SFRJ pa omenja potrebo 
po razširitvi pristojnosti Ustavnega sodišča Jugoslavije na 
ocenjevanje samoupravnih splošnih aktov, ko ustavna 
sodišča republik oziroma pokrajin različno odločijo o isti 
pravni stvari. Bistveno pri obeh predlogih je, da oba sicer 
ohranjata dosedanjo ustavno delitev pristojnosti med ustav- 
nimi sodišči oziroma predpostavljata primarno odločanje na 
ravni ustavnih sodišč republik oziroma pokrajin v okviru 
obstoječe pristojnosti. Predloženi amandma pa v nasprotju 
z navedenimi izhodišči in bistveno globlje, kot je bilo to 
opredeljeno v osnutku, neposredno spreminja ustavno delitev 
pristojnosti med ustavnimi sodišči. 

V predlogu amandmaja predvidena nova rešitev odstopa od 
vseh dosedanjih usmeritev in konceptov ter je najbolj radi- 
kalna. Enostavno prenaša v pristojnost Ustavnega sodišča 
Jugoslavije presojo vseh samoupravnih splošnih aktov 
v odnosu do vseh zveznih zakonov (po sedanji ustavni ureditvi 
le v odnosu do zveznega zakona, za katerega izvrševanje so 
odgovorni zvezni organi). 

Se vedno obstajajo razlogi za nesprejetje ponujene rešitve 
- zaradi iskanja skupne sprejemljivejše rešitve pa predla- 
gamo, da se 4. podtočka 1. točke amandmaja XXXIX spremeni 
tako, da bi se glasila: 

»4) Odloča, ali so predpisi in drugi splošni akti organov 
družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravni splošni akti 
v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zako- 
nom, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi; 
odloča, ali so v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju 
z zveznim zakonom samoupravni splošni akti samoupravnih 
organizacij in skupnosti, ki so na podlagi zveznega zakona 
ustanovljene za območje SFRJ ter samoupravni splošni akti 
društev in družbenih organizacij, ki so ustanovljene za 
območje SFRJ; odloča, ali so dogovori republik in avtonom- 
nih pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti 
v skladu z ustavo, SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim za- 
konom;« 

Glede na predloženo novo rešitev v podtočki 4 je potrebno 
črtati točki 2 in 4 amandmaja XXXIX. 

S predlagano rešitvijo bi se ohranila dosedanja osnovna 
razmejitev pristojnosti med ustavnimi sodišči, hkrati pa bi se 
nekoliko razširila pristojnost Ustavnega sodišča Jugoslavije 
glede tistih samoupravnih organizacij in skupnosti, društev in 
družbenih organizacij, ki so ustanovljene za območje SFRJ, 
delujejo v vsej državi in se na celotnem območju SFRJ tudi 
uporabljajo njihovi samoupravni splošni akti. Pristojnost 
republiških oziroma pokrajinskih ustavnih sodišč v takih pri- 
merih je doslej povzročala določene težave, ki so se praktično 
reševale z dogovarjanjem med ustavnimi sodišči. S tako novo 
rešitvijo bi bilo smiselno na ustreznejši način rešeno vpraša- 
nje pristojnosti ustavnih sodišč glede takih samoupravnih 
splošnih aktov (kar je bila sicer intenca v osnutku podtočke 4, 
točke 1, amandmaja XXXVII). 

15. DRŽAVNA VARNOST 
- amandma XXXIII tč. 6 in amandma 

XXXV tč. 1, podt. 12 

Komisija je v sklopu vprašanj, ki jih je Skupščina SR Slove- 
nije v mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ opredelila 
kot nesprejemljive, obravnavala tudi nove rešitve v amand- 
maju XXXIII tč. 6 in v amandmaju XXXV tč. 1 podt. 12, ki se 
nanašajo na državno varnost in jih osnutek sprememb ustave 
SFRJ ni vseboval. Predstavniki SR Slovenije v zvezni ustavni 
komisiji pa s predlogi ureditve teh vprašanj niso soglašali. 

Po 12. podtočki 1. točke predloga amandmaja XXXV naj bi 
federacija po zveznih organih urejala sistem zaščite s to 
ustavo določene ureditve (državna varnost) in zagotavljala 
izvrševanje zveznih predpisov na tem področju, kadar je to 
v interesu cele države določeno z zveznim zakonom. Nave- 
deni predlog je treba gledati tudi v povezavi s 6. točko pred- 
loga amandmaja XXXIII, ki razširja določbo tretjega odstavka 
274. člena ustave SFRJ. Po slednjem predlogu bi lahko bili 
zvezni organi pooblaščeni z zveznim zakonom, kolikor nepo- 
sredno izvršujejo zvezne zakone, druge predpise in splošne 
akte, da ustanavljajo organe in organizacijske enote za posa- 
mezna območja z nalogo, da opravljajo določene upravne 
zadeve iz pristojnosti zveznih organov tudi na področju 
državne varnosti. Oba nova predloga nista utemeljena in zato 
nesprejemljiva, saj je področje državne varnosti v okviru seda- 
njih ustavnih pooblastil ustrezno urejeno. 

★ ★ ★ 
Za vprašanja, opredeljena v III. poglavju »Mnenja Skupščine 

SR Slovenije k osnutku sprememb ustave SFRJ« pa komisija 
ugotavlja in predlaga: 

K amandmaju IX 

1. Predlagano je bilo, da se 1. točka |X. amandmaja črta, ker 
le obremenjuje ustavno besedilo, kar je bilo sprejeto. 

2. V zvezi s točkami 2. do 6. IX. amandmaja je bilo poudar- 
jeno, da naj se jasneje opredeli lastninska vsebina družbeno- 
lastninskih odnosov: da so subjekti gospodarjenja delavci in 
delovni ljudje v družbenih pravnih osebah, da gre za opredeli- 
tev titularjev, kar je sprejeto v 4. točki IX. amandmaja, morda 
s pomanjkljivostjo, da niso nosilci pravic in obveznosti 
delavci, temveč družbene pravne osebe, vendar je v preostalih 
amandmajih opredeljena ta pravica delavcev in delovnih ljudi, 
pa tudi v nespremenjenih določbah ustave SFRJ. 

Samostojnost družbenih pravnih oseb je zagotovljena s 3. 
odstavkom 6. točke tega amandmaja. Z akti družbenopolitič- 
nih skupnosti ni mogoče kršiti enakopravnost in samostoj- 
nost subjektov, če pa se krši na področju cen, je treba hkrati 
s takim aktom zagotoviti tudi kompenzacijo (4. odstavek 6. 
točke). 

Sprejeto je bilo tudi mnenje, da je treba opredeliti dostop- 
nost del na temelju enakopravnosti in sposobnosti (2. točka), 
pa tudi sankcije zaradi nevestnega in neuspešnega dela (3. 
odstavek 3. točke); sprejeto je bilo tržno vrednotenje vseh 
dejavnikov proizvodnje (6. točka). 

Pripombe oziroma mnenja so bila torej sprejeta. 
3. V zvezi z 10. točko IX. amandmaja, ki je obravnavala 
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obvezno združevanje sredstev razširjene reprodukcije je bilo 
izrazeno mnenje, da je potrebna zožitev tega instituta 
časovna omejitev, da je to dopustno le ob večjih motnjah 
v družbeni reprodukciji ali če gre za izredne razmere ter 
potreba po nadzoru nad izvajanjem zakona. Ta materija ie 
zdaj urejena v 9, točki IX. amandmaja. Sledili so predlogu za 
časovno omejitev (začasno omejevanje), kar je bilo dano že 
v prejšnji opredelitvi; izjemnost je opredeljena, saj se 
poudarja, da je to možno le v primerih, če gre za nenadomest- 
Uiv pogoj za delo in življenje vseh osebkov; kontrola ni pose- 
bej poudarjena, je pa razumljiva, saj gre za združevanje sred- 
stev, ki povzroči uveljavitev načela skupnega gospodarjenja. 

4. Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno v zvezi s točko 12 
poudariti skupno odločanje pri združevanju sredstev, zagoto- 
viti nadzor, ista pravila tudi uveljaviti prik ustanavljanju delov- 
nih organizacij. Materija je urejena v sedanji 10. točki: 
poudarjeno je skupno gospodarjenje v sorazmerju z vlože- 
nimi sredstvi (1. odstavek), posebej še glede delovne organi- 
zacije (2. odstavek). Nadzor ni posebej poudarjen, izhaja pa že 
iz same narave skupnega upravljanja. 

5. V zvezi s točko 13. je bilo poudarjeno mnenje, da je poleg 
občanov treba izrecno poudariti tudi delavce OZD kot vlagate- 
lje, kar očitno ni bilo opravljeno, res pa je, da je občan 
generalen pojem, ki vključuje tudi delavca. Dan je bil tudi 
predlog, da se trg vrednostnih papirjev, ki naj jih izdajajo OZD 
različnim vlagateljem organizira kot del širšega finančnega 
trga v skladu z zveznim zakonom. Izrecna opredelitev finanč- 
nega trga ni podana, napotuje pa na zvezni zakon, ki bo ta 
vprašanja urejal, zato komisija meni, da gre za podrobnost ki 
bo lahko urejena v zakonu. 

6. Izraženo je bilo stališče, v zvezi s točko 14, da je treba 
zagotoviti enakopravnost delavcev delovnih skupnosti v OZD 
Materijo ureja sedanja 12. točka, ki obravnava le druge 
delovne skupnosti, ne teh v OZD in je predlog sprejet 

7. V zvezi s prejšnjo točko 15. je bilo izraženo mnenje, da 
naj se v ustavi opredeli temeljni razlog prepovedi ustanavlja- 
nja delovnih skupnosti delovnih ljudi in sicer tedaj, ko gre za 
dejavnost, ki je izjemoma ni dopustno opravljati z osebnim 
delom. To pravilo je zagotovljeno v vseh oblikah povezovania 
osebnega dela (XVII amandma). 

K amandmaju X 

1. V zvezi s 1. in 2. točko X. amandmaja je Skupščina SRS 
podprla opredelitev delovne organizacije kot temeljnega sub- 
jekta v pravnem prometu ter kot ekonomsko in poslovno 
celoto. Predlagano je bilo, da se v večji meri poudarijo skupni 
interesi v DO kar bi sledilo temeljnim načelom, zagotovljena 
naj bi bila možnost širših in ožjih povezav temeljnih organiza- 
cij v delovno organizacijo, ter da gre v delovni organizaciji za 
skupno upravljanje sredstev. Poudariti bi bilo treba tudi 
načelo prožnosi, odprtosti in prilagodljivosti vseh oblik oraa- 
niziranosti. 

Predlog v 1. točki opredeljuje načelo svobode organizira- 
nja, ker poleg znanih oblik dopušča tudi druge oblike organi- 
ziranja na temelju skupnih interesov. Prav tako je poudarjen 
skupni interes v vseh oblikah integriranja. DO je opredeljena 
kot samostojna samoupravna, ekonomska in poslovna celota, 
praviloma temeljni subjekt tržnega delovanja ali svobodne 
menjave. Sprejeta je tudi ideja, da se v temeljnem splošnem 
aktu opredelijo razmerja med deli OD, ki so lahko tudi drugi, 
poleg TOZD, ter tudi obseg pravic in odgovornosti delavcev 
v delih in celotni DO (3. in 4. točka X. amandmaja). Predlog je 
torej akceptiral mnenja skupščine, zagotavlja tudi načela flek- 
sibilnosi, odprtosti in dinamičnosti. Ni opredeljeno pravilo 
o izločitvi, ni pa izključeno, saj je poudarjeno načelo svobode 
organiziranja (2. odstavek 1. točka), očitno pa je tudi da 
podrobnosti spadajo v zakon. 

Vendar komisija meni, da je prišlo s predlogom do nekonsi- 
stentnosti s temeljnimi načeli ustave SFRJ (8. odst. III) in 
?. nekaterimi določbami v posebnem delu, kjer so delavci TOZD opredeljeni kot subjekti odločanja (dohodek, sporazu- 
mevanje, dogovarjanje itd.) Za odpravo teh vprašanj bi kazalo 
v okviru tega amandmaja opredeliti pravico delavcev (ne pa 
tudi dolžnost) da ustanovijo temeljno organizacijo, pri čemer 
pa bi veljalo posebej poudariti sposobnost takega dela za 
poslovnost (doseganje rezultatov dela na trgu ali znotraj aso- 
ciacij OZD), ne pa le tehnološko zaokrožen del delovnega 

procesa. S tem sledimo sodobnim organizacijskim teorijam 
o nujnost! decentralizacije in oblikovanju organizacijskih 
oblik, k! so sposobne hitrih adaptacij na trgu in v tehniki ter 
tehnologiji, kot do delajo drugje v svetu. Zato ne kaže DO 
opredeljevati kot fiksno organizacijo, potrebno je dodati mož- 
nost hitrih reorganizacij in tudi s tem povezano možnost 
(pravico) izločanja posameznih delov ob pogojih, ki nai iih 
podrobneje opredeli zakon. 

Komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. 7. 1988 
v zvezi s tem poudarila, da je potrebno zagotoviti pravico 
delavcev da ustanovijo TOZD; zagotoviti možnost izločitve- 
opredeliti pravico do samoorganiziranja; ter da je pravica 
delavcev, da opredelijo svoj položaj v delih delovne organiza- 
cije. Zato komisija predlaga, da ostane delno v veljavi in da se 
ustrezno vključi v besedilo X amandmaja prvi odstavek 36. 
člena ustave SFRJ, ki naj bi se glasil. 
»Delavci v delu delovne organizacije, ki je delovna celota 

v katerem se da rezultat njihovega skupnega dela samostojno 
izraziti kot vrednost v delovni organizaciji ali na trgu, imaio 
pravico organizirati tak del delovne organizacije v temeljno 
organizacijo združenega dela.« 

2. Skupščina SR Slovenije je predlagala črtanje 43. člena 
ustave SFRJ (razmerja med materialno proizvodnjo in pro- 
metnimi organizacijami), kar je bilo sprejeto - na koncu X 
amandmaja; pravila o združevanju dela in sredstev so torei 
generalna, temeljijo predvsem na ekonomskem interesu. 

K amandmaju XI 
V ZVeZJ z *'■ amandmajem je Skupščina SRS poudarila da je potrebno banko opredeliti kot samostojno in samoupravno 

finančno organizacijo, da jo upravljajo družbene pravne 
osebe v sorazmerju z vloženimi sredstvi, ter da je odgovornost 
banke dana s sredstvi, vloženimi v bančne sklade. Predloai so 
bili sprejeti. M 

K amandmaju XIII (prej amandma XII) 

V zvezi z vlaganjem tujih oseb je Skupščina predlagala širše 
možnosti za vlaganja, splošnejšo opredelitev, možnost samo- 
stojnih ali mešanih podjetij na celotnem ozemlju ne le 
v carinskih ali svobodnih conah, jamčenje transferja, možnost 
zadržanja lastninske pravice na vloženih sredstvih, možnost 
vključevaja tudi v oblike združevanja sredstev občanov Vsi 
predlogi so sprejeti (XIII. amandma). 

K amandmaju XIV (prej amandma XIII) 

V zvezi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi (XIII 
amandma) je Skupščina podprla težnjo po racionalizaciji' 
vendar da osnutek ne omogoča prilagajanje spreminjajočim 
se razmeram, ter da se naj ustanovitev omogoči tudi z zako- 
nom na podlagi ustave. V predlogu (XIV. amandma) je dana 
možnost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti po 
interesu osebkov, kot temeljno pravilo, s čimer je dana mož- 
nost fleksibilnosti, sicer pa amandma ostaja pretežno na 
taksativnem naštevanju obveznih oblik, ki pa niso le samou- 
pravne interesne skupnosti. Ta amandma izenačuje SlS-e 
z drugimi oblikami združevanja. SIS ne saturira le potrebe 
temveč tudi skrbi za razvoj. Vprašljiva pa je 4. Točka tega 
amandmaja, zlasti, če bi to pomenilo nove obremenitve obča- 
nov in gospodarstva. 

K amandmaju XV (prej amandma XIV) 

V zvezi s XIV. amandmajem (sedaj amandma XV) je Skupš- 
čina SRS poudarjala samostojnost osebkov, družbeni plan 
naj bo indikativen, besedilo skrajšati, večjo direktivnost pri 
dejavnostih posebnega družbenega pomena, družbeni plan 
naj tudi opredeli ukrepe ekonomske politike. Predlogi so bil 
isprejeti, obveznost planiranja v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih je podana le glede dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena. 

K amandmaju XVII in XVIII (prej amandma XV in 
A VIJ 

Y\/^ifeZiciam-a-ndmajem XV in XVI <sedai amandma XVII in XVIII) je Skupščina poudarila, da je treba zagotoviti širše 
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oblike združevanja dela in sredstev, da le izjemoma zakon to 
omejuje, da naj se opredeli zadružna lastnina, da se poudari 
pravica zadružnikov do upravljanja, da ob prenehanju lahko 
preostanek sredstev namenimo razvoju zadružništva, če se 
zadružniki drugače ne dogovorijo. S predlogom v XVII. 
amandmaju so možne poleg zadrug tudi »druge oblike zdru- 
ževanja«, zakon lahko izjemoma omeji določene dejavnosti, 
poudarja se vloga zadružnikov: zadruga je »samoupravna 
organizacija zadružnikov: o sredstvih odločajo zadružniki 
samostojno po statutu, možno je tudi angažiranje sredstev po 
občanih. Zadružna lastrnina ni definirana, je pa to lahko 
materija zakona; v amandmaju XVIII pa je glede kmetijskih 
zadrug možno več lastninskih oblik: družbena, zadružna, 
skupna. Sprejeti so bili praktično skoraj vsi predlogi, razen 
definicije zadružne lastnine, kar pa po prikazani možnosti 
koekstistence različnih lastninskih oblik ni sporno; pouda- 
rimo naj še možnost vlaganja tujih oseb v zadruge (amandma 
XIII). 

K amandmaju XXI (prej amandma XVI in XVII) 

V zvezi z amandmajem XVI (sedaj XXI) je Skupščina pouda- 
rila možnost pridobivanja dohodka na podlagi lastninske pra- 
vice na poslovnih prostorih in delovnih sredstvih, kar naj ureja 
republiški zakon. S predlogom je pravilo sprejeto kot ustavno 
in ni potreben napotek na zakon. Glede agrarnega maksi- 
muma predlog ni bil sprejet, pri obdelovalnih zemljiščih je 
omejen največ do 30 ha, glede hribovitih in planskih predelov 
pa je urejanje prepuščeno republiškemu zakonu, vendar 
pomeni predlagana rešitev bistveni napredek glede na 
veljavno ustavo in ji zato ne kaže nasprotovati. 

Skupščina je poudarila glede amandmaja XVII, da naj se 
zagotovi neomejena lastninska pravica na delovnih in drugih 
sredstvih ter poslovnih prostorih, kar je uresničeno v amand- 
maju XXI. Ni bil sprejet predlog o obratovalnici kot zasebni 
pravni osebi, kar bi povečalo samostojnost in poslovno spo- 
sobnost obrtnikov, pa tudi zagotovilo varnost poslovnih part- 
nerjev in sploh upnikov. Slednja določba niti ni tako nujna, saj 
to ni prepovedano, problem se lahko razreši z zakonom, saj 
morajo ti temeljiti na pravilu, da je dovoljeno vse, kar ni 
izrecno prepovedano. 

K amandmaju XXII (prej amandma XIX) 
Besedilo amandmaja se razlikuje od besedila delovnega 

predloga amandmajev. Predhodno besedilo je bilo v celoti 
skladno z mnenjem Skupščine SR Slovenije k osnutku 
amandmajev k ustavi SFRJ. Na seji komisije 28. julija 1988 so 
bile oblikovane še nekatere pripombe, ki so se nanašale 
predvsem na sprejemanje temeljnega akta v delovni organiza- 
ciji, v kateri so organizirane temeljne organizacije oziroma so 
bile pripombe na amandma povezane s pripombami na 
amandma X. 

Upoštevaje pripombo v zvezni ustavni komisiji, da je 
izjemno težavno opredeliti vsebino samoupravljanja v organi- 
zacijah združenega dela, ki je bila del vsebine takratnega 
amandmaja XIX, velja predloženi amandma ocenjevati pred- 
vsem s stališča, ali omogoča delavcem, da si sami določijo 
okvir vprašanj, ki jih bodo urejali z osebnim izjavljanjem, 
v delavskem svetu ali v drugem njemu ustreznem organu 
oziroma njegovih delovnih telesih; torej s stališča samoorga- 
nizacije, fleksibilnosti in racionalnosti. Menimo, da amandma 
tem načelom ustreza. Pri tem je pomembno, da je temeljni 
konstitutivni akt, ki je po predlogu amandmaja statut sprejet 
z osebnim izjavljanjem oziroma z referendumom. Ustrezna je 
tudi razmejitev med samoupravnimi in poslovodnimi odloči- 
tvami oziroma vprašnji, o katerih odločajo delavci z osebnim 
izjavljanjem ali po delegatih v delavskem svetu ter poslovod- 
nim organom. 

K amandmaju XXIV (prej amandma XXII) 

Amandma ustreza pripombam iz mnenja k osnutku amand- 
majev ustave SFRJ glede dela, ki se nanaša na položaj dele- 
gata, ki je izvoljen na neposrednih, tajnih volitvah. Omogoča 
tudi različne rešitve v ustavah socialističnih repubik in avto- 
nomnih pokrajin za izvolitev v zbor združenega dela in zbor 
krajevnih skupnosti skupščin občin. 

Rešitve glede načina glasovanja o listi za družbenopolitični 

zbor skupščine socialistične republike in avtonomne pokra- 
jine so spremenjene tako, da o tem ne odločajo le vodstva 
družbenopolitičnih organizacij temveč se o tej listi glasuje na 
neposrednih tajnih volitvah. S tem je upoštevana tudi naša 
pripomba na ta del amandmaja. 

Glede ostalih pripomb iz mnenja Skupščine SR Slovenije 
opozarjamo, da je črtan XXI amandma, ki je urejal družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, da so črtane določbe 5. točke 
amandmaja XIX glede samoupravnih sporazumov in družbe- 
nih dogovorov, 5. točka amadmaja XXII, ki je opredeljevala 
vlogo in funkcijo družbenih svetov ter amandma XX, ki se je 
nanašal na občino. 

K amandmaju XXV, tč. 3 (prej amandma XXIII, 
tč. 3) 

V 3 točki predloga amadmaja XXV je upoštevan predlog 
k 3. točki amandmaja XXIII, da imajo pripadniki narodov in 
narodnosti Jugoslavije pravico do pouka v svojem jeziku 
v skladu z republiškimi oziroma pokrajinskimi ustavami ter 
republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni. 

K amandmaju XXIII, tč. 4. (prej) 

Sprejet je predlog, da se črta 4. točka osnutka amandmaja 
XXIII, po kateri naj bi tujci v Jugoslaviji uživali svoboščine in 
pravice, ki jih določa ustava SFRJ, in imeli druge pravice in 
svoboščine le v skladu z zveznim zakonom ter pravice in 
dolžnosti, ki jih določa mednarodna pogodba. 

K amadmaju XXVII (prej amandma XXIV) 
Predlog za črtanje osnutka amandmaja XXIV v predlogu 

amandmajev k ustavi SFRJ ni upoštevan. Predlog amandmaja 
XXVII se ne razlikuje od vsebine osnutka amandmaja XXIV, za 
katerega je že Skupščina SR Slovenije ugotovila, da ne pri- 
speva k uspešnejšemu in celovitejšemu uresničevanju skup- 
nih interesov v federaciji in zgolj poudarja način uresničeva- 
nja skupnih interesov, opredeljen v 3. alinei drugega odstavka 
244. člena ustave SFRJ, po kateri je dogovarjanje republik in 
avtonomnih pokrajin ustrezno opredeljeno. Amandma pred- 
stavlja nepotrebno normiranje, vendar ne posega v vsebinska 
vprašanja odnosov v federaciji. 

K amandmaju XXIX tč. 3 (prej amandma XXVI 
tč. 3) 

Besedilo 3. točke predloga amandmaja XXIX se ne razlikuje 
od 3 točke osnutka amandmaja XXVI, za katero je bilo preala- 
qano, da se črta ali spremeni. Iz mnenja Skupščine SR Slove- 
nije izhaja, da je služba družbenih prihodkov upravna služba 
družbenopolitične skupnosti in glede na naloge, ki jih izvaja, 
kot tudi glede načina, kako se te naloge izvajajo, je sestavni 
del državne uprave. Glede na to je bilo ocenjeno, da m 
razlogov, da se služba družbenih prihodkov ureja P°sebej 
izven temeljev sistema državne uprave. Ob tem pa je Skupš- 
čina SR Slovenije menila, da kolikor bi se ocenilo, da je 
potrebno službe družbenih prihodkov urejati posebej, je treba 
iz predloženega amandmaja črtati pojem »družbena služba«, 
zakonodajno pristojnost federacije pa omejiti na urejanje 
temeljev služb družbenih prihodkov. Stališča Skupščine bH 
Slovenije so še vedno utemeljena, vendar pripomb po mnenju 
komisije ne bi kazalo pogojevati z nesoglasjem, ker tega tudi 
Skupščina SR Slovenije v mnenju k osnutku sprememb 
k ustavi SFRJ izracno ni terjala. 

K amandmaju XXXI (prej amandma XXVIII) 

Mnenje Skupščine SR Slovenije v zvezi s tem amandmajem 
ni bilo v celoti sprejeto, vendar pa gre glede na prvotno 
besedilo za občutno izboljšanje teksta. Se vedno velja pose- 
bej poudariti problem najemanja zunanjih kreditov prek 
Narodne banke Jugoslavije, tako da bi bilo potrebno, da bi se 
5. točka tega amandmaja glasila: 

»Narodna banka se sme zadolževati v tujim samo na pod- 
lagi posebnega zveznega zakona, ki določa namene, uporab- 
nike, nosilce vračanja in tveganja.« _ 

Poleg tega še vedno ostajajo odprta vprašanja možnosti 
depozitov drugih družbenopolitičnih skupnosti (razen federa- 
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cije) pri narodnih bankah republik in avtonomnih pokrajin, ki 
jih sedanji predlog izključuje. V tem delu komisija pogreša 
najmanj obrazložitev za tako odločitev. 

Odprto je tudi vprašanje pristojnosti narodne banke, ki v 1. 
odstavku 4. točke zadržuje sedanjo koncepcijo, da se lahko 
Narodni banki Jugoslavije nalagajo z zakonom tudi drugi 
bančni posli, ki so tipični za poslovno bančništvo in kar je do 
sedaj že imelo negativne znane posledice. 

Jasneje je treba opredeliti, da v pristojnost sveta guverner- 
jev spadajo tudi zadeve iz 4. in 5. točke tega amandmaja, kar 
je nujno za dosledno uveljavitev odgovornosti. 

Menimo, da je potrebno navedene predloge še naprej uve- 
ljavljati. 

K amandmaju XXXII (prej amandma XXIX) 

V predlogu amandmaja XXXII je upoštevana pripomba 
Skupščine SR Slovenije k osnutku amandmaja XXIX. 

K amandmaju XXXIII, tč. 4 (prej amandma XXX, 
tč. 4) 

Stališča Skupščine SR Slovenije na predlagano rešitev 
v drugem odstavku 4. točke osnutka amandmaja XXX ni 
upoštevano, zato bi dosedanje stališče kazalo še nadalje 
uveljavljati. V predlogu amandmajev je to drugi odstavek 4. 
točke amandmaja XXXIII. 

Pripomba k 3. tč. amandmaja XXXIII je zajeta v poročilu 
v delu, ki se nanaša na »nasprotje med republiškim in zveznim 
zakonom.« 

K amandmaju XXXV, tč. 1 (prej amandma XXII tč. 
1) 

1. Ni sprejet predlog, da federacija v okviru nove zakono- 
dajne pristojnosti ureja le temelje sistema stalnih (strateških) 
blagovnih rezerv. Ker predložena 6. podtočke 1. točke pred- 
loga amandmaja XXXV predlaga, tako kot osnutek amandma- 
jev, le urejanje temeljev sistema blagovnih rezerv, kar pa je 
urejeno že v dosedanji zvezni zakonodaji, ne bi kazalo 
nasprotovati tej novi zakonodajni pristojnosti federacije. 

2. Pripomba Skupščine SR Slovenije, da naj federacija ureja 
le položaj in temelje organizacije in delovanja službe družbe- 
nega knjigovodstva, ne pa organizacijo te službe v celoti, je 
upoštevana s predloženo rešitvijo v 8. podtočki 1. točke pred- 
loga amandmaja XXXV. 

3. Predlog za spremembo 11. alinee 1. točke osnutka 
amandmaja XXXII, da naj federacija po zveznih organih ureja 
le temeljno geodetsko mrežo in minimum geodetskih evi- 
denc, ki imajo pomen za vso državo, kar se je pri dosedanjem 
delu geodetskih služb v Jugoslaviji pokazalo kot potrebno, ne 
pa temelje geodetske dejavnosti, ki imajo pomen za vso 
državo, v predlogu amandmajev (15. podtočka, 1 točka 
amandmaja XXXV) ni upoštevan. Pripombo je treba še nadalje 
uveljavljati, saj ni razlogov za širšo opredelitev zakonodajne 
pristojnosti federacije za urejanje temeljev geodetske dejav- 
nosti, ki ima pomen za vso državo, ker takšna formulacija 
v sami stroki zbuja vrsto različnih razlag. 

4. Predlog amandmaja XXXV razširja zakonodajne pristoj- 
nosti federacije poleg dosedanjih, vsebovanih v osnutku 
ustavnih sprememb, tudi na urejanje temeljnih odnosov 
v zadružništvu (10. podtočka 1. točke predloga amandmaja 
XXXV). Ta nova zakonodajna pristojnost je bila predlagana 
v besedilu delovnega predloga amandmajev k ustavi SFRJ. 
Komisija je ponovno proučila stališče, ki ga je k temu pred- 
logu zavzela na seji 28/7-1988, ko je predlagala, da naj se 
urejanje temeljnih odnosov v zadružništvu nanaša zgolj na 
kmetijske zadruge. Po vsestranski ponovni razpravi je zavzela 
stališče, da ni utemeljenih razlogov za širitev zvezne pristoj- 
nosti na urejanje temeljnih odnosov v zadružništvu nasploh. 
Kolikor pa s tem predlogom ne bi uspeli, tega vprašanja na bi 
kazalo šteti med nesprejemljive predloge. 

5. Predlog amandmaja XXXV razširja zakonodajne pristoj- 
nosti federacije tudi na urejanje temeljev geološke dejavnosti, 
pomembne za vso državo (15. podtočka 1. točke), na urejanje 
temeljev raziskovanja atmosfere in temeljev meteorološke in 
hidrološke dejavnosti, pomembne za vso državo (18. pod- 
točka 1. točke) ter na urejanje in zagotavljanje izvrševanja 
kazenskih sankcij obsojenih tujcev (15. podtočka 1. točke). Na 

slednje nove zakonodajne pristojnosti federacije niso bili izra- 
čeni pomisleki. 

K amandmaju XXXVI (prej amandma XXXIII) 

V predlogu amandmaja XXXVI so bile upoštevane pripombe 
Skupščine SR Slovenije za črtanje predlogov, ki uvajajo ele- 
mente dvodomnosti v koncept skupščinskega odločanja 
(drugi odstavek 3. točke osnutka amandmaja XXXIII), kot tudi 
predlog, ki vključuje konferenco samoupravljalcev v postopek 
odločanja v Skupščini SFRJ (4. točka osnutka amandmaja 
XXXIII). Tudi predlog za uvedbo zbora združenega dela 
v Skupščini SFRJ ni več v razpravi. Pripravljen pa je nov 
predlog (7. točka predloga amandmaja XXXVI), po katerem se 
akti iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin, ki se sprejemajo 
na podlagi zakonov, ki jih sprejema ta zbor na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin, 
sprejemajo samostojno z dvotretjinsko večino vseh delegatov 
v Zboru republik in pokrajin, razen če ni z zakonom predpi- 
sano, da se kateri od teh aktov sprejme na podlagi soglasja 
republiških in pokrajinskih skupščin. Upoštevaje stališče 
Skupščine SR Slovenije k osnutku sprememb ustave SFRJ, da 
se ne sprejema predlogov o spreminjanju pristojnosti obeh 
zborov Skupščine SFRJ in s tem tudi načina odločanja 
v Zboru republik in pokrajin, predložena rešitev v 7. točki 
amandmaja XXXVI, ki predvideva namesto soglasja dvotretjin- 
sko večino kot način odločanja, ni sprejemljiva. 

Novo je besedilo 8. točke predloga amandmaja XXXVI, ki 
daje organu Zveze sindikatov Jugoslavije, določenim s statu- 
tom Zveze sindikatov Jugoslavije, pravico, da predlaga 
Skupščini SFRJ zakone in druge splošne akte, s katerimi se 
urejajo temeljne pravice delavcev v združenem delu. Na nave- 
deni predlog komisija ni imela pripomb. 

K amandmaju XXXVII (prej amandma XXXIV) 

V prvem odstavku 1. točke predloga amandmaja XXXVII je 
predlagano, da se opusti dosedanja rešitev v 1. točki amand- 
maja IV k ustavi SFRJ, po kateri je član Predsedstva SFRJ po 
položaju tudi predsednik organa Zveze komunistov Jugosla- 
vije, določenega s statutom Zveze komunistov Jugoslavije. 
Tak predlog je bil vsebovan že v delovnem predlogu amand- 
majev k ustavi SFRJ in je komisija menila, da bi amandma 
kazalo sprejeti, kolikor takšni rešitvi ne bodo nasprotovali 
drugi udeleženci v zvezni ustavni komisiji. 

Glede spremembe načina izvolitev članov Predsedstva 
SFRJ, navedenem v opombi k predlogu amandmaja XXXVII in 
tudi v dopolnilnem predlogu Koordinacijske skupne Komisije 
Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja, pa je komisija menila, 
da predlog ni sprejemljiv. 

Tretja točka tega amandmaja je glede na osnutek amand- 
majev dopolnjena z določbo drugega odstavka 317. člena 
ustave SFRJ, pri čemer pa je predlagano, da bi se lahko 
z uredbo z zakonsko močjo suspendirale posamezne določbe 
ustave SFRJ, ki se nanašajo na sestavo in pooblastila vseh 
državnih organov in ne le izvršilnih in upravnih oganov. To bi 
pomenilo, da se lahko z uredbo z zakonsko močjo spremenijo 
sestava in pooblastila ne samo sodišč in tožilstev ampak tudi 
vseh drugih državnih organov. Predložena rešitev je sprejem- 
ljiva, kolikor se to nanaša le na sodišča in tožilstva na zvezni 
ravni. 

K amandmaju XL (prej amandma XXXV) 

V 2. točki predloga amandmaja XL je predvideno črtanje 
355. do 357. člena ustave SFRJ. Skupščina SR Slovenije je 
v mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ nasprotovala 
alternativi k osnutku amandmaja XXXV, ki je predvideval 
odpravo 355., 356. in 357. člena ustave SFRJ, to je odpravo 
postopka sprejemanja izvršilnih predpisov Zveznega izvrš- 
nega sveta na podlagi soglasja pristojnih republiških in 
pokrajinskih organov ter odpravo medrepubliških komitejev. 
Komisija je menila, da dokler se izdajajo predpisi Zveznega 
izvršnega sveta, ki bodo urejali materialna vprašanja, predla- 
gano črtanje 355. in 356. člena ustave SFRJ ni utemeljeno. 
Zato je treba ta vprašanja urediti v ustavnem zakonu za 
izvedbo ustavnih amandmajev. 
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Glede dodatnih predlogov, vsebovanih v IV. poglavju »Mne- 
nja Skupščine SR Slovenije k osnutku amandmajev k ustavi 
SFRJ« pa komisija ugotavlja: 

1. Črtanje določb tretjega odstavka 21. člena ustave SFRJ 
Ni bil sprejet predlog, da se črta 3. odstavek 21. člena 

ustave SFRJ, ki omogoča široko poseganje države v delitev 
doseženega dohodka. 

2. Spremembe 32. člena ustave SFRJ 
Sprejeta je bila pripomba glede četrtega odstavka 32. člena 

ustave SFRJ in je zajeta v 13. točki IX. amandmaja (tehnološki 
viški delavcev). 

3. Opredelitev pravice delavcev do stavke 
Predlog je sprejet in vključen v amandma XXVI. 
4. Sprememba drugega odstavka 78. člena ustave SFRJ 
Predlog je sprejet in je vključen v amandma XXI točka 1. 
5. Upravljanje pri skupnih vlaganjih oziroma pri združeva- 

nju sredstev 
Predlog je sprejet in je Vključen v amandma IX točka 10 
6. Dopolnitev četrtega odstavka 103. člena ustave SFRJ 
Ni bil sprejet predlog o pravici poslovodnega organa, da 

zadrži odločitve, ki so v nasprotju s planskim aktom Ta 
problem pa je razrešen v veljavnem Zakonu o združenem 
delu. 

7. Sprememba drugega odstavka 104. člena ustave SFRJ 
Sprejet je bil predlog o samostojnosti organizacij, ki ne 

opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, pri 
izbiri poslovodnih organov - 5. točka XXII. amandmaja. 

8. Dopolnitev tretjega odstavka 108. člena ustave SFRJ 
Predlog, da se izrecno poudari odgovornost poslovodnega 

organa za dane predloge ni bil sprejet, vendar je ta odgovor- 
nost razumljiva glede na pravila o profesionalni odgovornosti, 
ki So v pravnem sistemu jasna. 

9. Proučitev 107. člena ustave SFRJ 
Predlog glede samoupravne delavske kontrole - ali gre za 

ustavno materijo - ni bil sprejet. 
10. Črtanje tretjega odstavka 110. člena ustave SFRJ 
Predlog ni bil sprejet, glede na dejstvo, da že sedanja 

ustavna določba ni obvezujoča. 
11. Spremembe 119. člena ustave SFRJ 
Predlog je bil sprejet in je zajet v amandmaju XXIII. 
12. Sprememba 130. člena ustave SFRJ 
Predlog, da se kot pogoj za izrek ukrepa družbenega var- 

stva šteje le neizvrševanje z ustavo in zakoni določenih obvez- 
nosti, ni bil sprejet. 

13. Volilna pravica tujcev 
Predlog ni bil sprejet. 
14. Dopolnitev 154. člena ustave SFRJ 
Predlog ni bil sprejet. 
15. Dopolnitev I. poglavja Tretjega dela ustave SFRJ 
Predlog za dopolnitev I. poglavja Tretjega dela ustave SFRJ 

z določbo 28. člena zakona o združenem delu, ki opredeljuje 
pravice republik in pokrajin za lasten razvoj in ekonomski 
položaj narodov in narodnosti, ni bil sprejet. 

16. Sprememba 256. člena ustave SFRJ - kompenzacije 
Predlog za izboljšanje besedila 256. člena ustave SFRJ 

o kompenzacijah je bil sprejet le delno, in sicer v četrtem 
odstavku 6. točke IX. amandmaja. 

17. Sprememba 258. člena ustave SFRJ - sklad federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Predlog za spremembo 258. člena ustave SFRJ, ki se 
nanaša na sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik ina avtonomnih pokrajin je zajet med 
dopolnilnimi predlogi za uvrstitev v predlog ustavnih dopolnil, 
glede katerih naj bi se opravile še dodatne kozulacije. Predlo- 
žena sprememba 258. člena ustave SFRJ, za razliko od pred- 
loga Skupščine SR Slovenije, predvideva sklad federacije kot 
posebno razvojno institucijo za kreditiranje in drugih oblik 
pospeševanja hitrejšega ekonomskega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Osnovni inte- 
res za spremembo 258. člena ustave SFRJ je v tem, da je treba 
pomoč gospodarsko manj razvitim republikam in avtonomni 
pokrajini Kosovo uresničevati predvsem z neposrednim zdru- 
ževanjem dela in sredstev v odnosih jasne odgovornosti za 
naložbe in njihove rezultate, kar naj bi potekalo na ekonom- 
skih temeljih in v obojestranskem interesu. Predloženi 
amandma kot pomoč manj razvitim republikam in avtonom- 
nim pokrajinam predvideva poleg kreditiranja tudi druge 

oblike pospeševanja. Pod slednjimi je možno razumeti tudi 
nepovratna sredstva in ne zgolj združevanje dela in sredstev 
na samoupravnih podlagah. Pri tem pa ni mogoče pristajati 
na to, da bi se dosedanja kreditna sredstva spreminjala 
v dotacijo oziroma nepovratna sredstva. Zato bi pri oblikova- 
nju končnega predloga za spremembo 258. člena ustave 
SFRJ kazalo uveljavljati predlog, ki na podlagi stališč Skupš- 
čine SR Slovenije ne predpisuje več sklada federacije, pač pa 
prepušča organizacijsko obliko pomoči gospodarsko manj 
razvitim republikam in avtonomnim pokrajinam zakonu, pred- 
vsem pa napotuje na interesno združevanje dela in sredstev 
za hitrejši razvoj teh območij. 

Glede na to naj se predlog amandmaja za sprememDo zm 
člena ustave SFRJ glasi: 

»Zvezni zakon določa manj razvite republike in avtonomni 
pokrajini, stalne vire sredstev za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja teh območij, posebne pogoje za kreditiranje iz teh sred- 
stev in način upravljanja teh sredstev. 

Sredstva, zbrana na podlagi prejšnjega odstavka se usmer- 
jajo v organizacije združenega dela, ki prevzamejo obveznost, 
da bodo z organizacijami združenega dela z območja manj 
razvitih republik in pokrajin sklepale samoupravne spora- 
zume oziroma pogodbe o združevanju dela in sredstev, 
o skupnih vlaganjih in o kreditiranju oziroma na teh območjih 
ustanavljale nove delovne organizacije. 

Za potrebe kreditiranja hitrejšega razvoja manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin lahko organi federacije razpi- 
sujejo obvezna posojila. 

(S tem amandmajem se nadomestijo prvi, drugi in tretji 
odstavek 258. člena ustave SFRJ).« 

Komisija predlaga, da se navedeni predlog uveljavlja pri 
pripravi predloga amandmaja za spremembo 258. člena 
ustave SFRJ. Pri tem pa poudarja, da je prav aktivno sodelo- 
vati pri vsaki dopolnitvi 258. člena, ki bo jasneje izrazila 
združevanje dela in sredstev in skupna vlaganja kot temeljno 
načelo za pospeševanje tega razvoja. 

18. Sprememba 267. člena ustave SFRJ - intervencija fede- 
racije Predlog ni bil sprejet. 

19. Dopolnitev 2. točke prvega odstavka 281. člena ustave 
SFRJ 

Dopolnitev te točke z opredelitvijo, da je ta določba podlaga 
za urejanje odnosov v federaciji samo v povezavi z drugimi 
točkami tega člena in drugimi določbami ustave, ki določajo 
pristojnost federacije ni bila sprejeta. Komisija Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja je še posebej oozorila, da ni 
sprejemljivo, da bi se v izjemnih primerih ob doseženem 
političnem dogovoru in splošnem soglasju kakršnakoli 
zadeva, ki ni izrecno določena kot zakonodajna pristojnost 
federacije, lahko uredila z zveznim zakonom na podlagi 2. 
točke prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, kar je nave- 
deno v obrazložitvi predloga amandmajev k ustavi SFRJ. Na 
takšno razlago 2. točke prvega odstavka 281. člena ustave 
SFRJ ni mogoče pristati, saj je bilo tudi ob sprejemanju 
veljavne ustave poudarjeno, da te določbe ni mogoče upora- 
biti kot podlago za izdajo zveznih zakonov, kar izhaja tudi iz 
strokovnega pojasnila k ustavi SFRJ iz leta 1975. Zato je 
Komisija predlagala, da naj Skupščina SR Slovenije takšno 
stališče izrecno sprejme. 

20. Smrtna kazen 
Predlog, (za opustitev določbe o smrtni kazni, sprememba 

175. člena ustave SFRJ) ni bil sprejet. 
21. Izpovedovanje vere 
Predlog o jasnejši formulaciji 174. člena ustave SFRJ ni bil 

spreiet. 
22. Dopolnitev četrtega poglavja Drugega dela ustave SFRJ 
Predlog ni bil sprejet. 
Komisija posebej poudarja potrebo, da delegati v Skupščini 

SR Slovenije ob obravnavi tega poročila še dodatno pozor- 
nost posvetijo vprašanjem, ki se nanašajo na: 
- Položaj temeljnih organizacij združenega dela (amandma 

X, tč. 2) 
- Veliki tehnično-tehnološki sistemi (amandma X, tč. 6) 
- Nasprotje med republiškim in zveznim zakonom 

(amandma XXV, tč. 4) 
- Narodna banka (amandma XXXI, tč. 4 in 5) 
- Izvrševanje zveznih zakonov (amandma XXXIII, tč. 3) 
- Državna varnost (amandma XXXIII, tč. 6 in amandma 

XXXV, tč. 1, podtočka 12) 
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- Financiranje JLA (amandma XXXIV) 
- Davčni sistem (amandma XXXV, tč. 1., podtočka 5) 
- Urejanje temeljnih razmerij v zadružništvu z zveznim 

zakonom (amandma XXXV, tč. 1, podtočka 6) 
- Urejanje temeljev geodetske dejavnosti (amandma XXXV, 

tč. 1, podtočka 15) 
- Pristojnost zbora republik in pokrajin (amandma XXXVI, 

tč. 3) 
- Soglasje v zboru republik in pokrajin (amandma XXXVI, 

tč. 5) 
- Zvezno sodišče (amandma XXXVIII, tč. 1, podtočka 5 in 6) 
- Ustavno sodišče Jugoslavije (amandma XXXIX, tč, 1, pod- 

točka 4) 
Komisija je na seji obravnavala tudi dodatne predloge za 

spremembo ustave SFRJ, ki jih je predložila Komisija za 
ustavna vprašanja Skupščine SFRJ in do njih zavzela nasled- 
nje stališče: 

1. Predlog za skrajševanje delovnega tedna od 42 na 40 ur 
(162. člen ustave SFRJ) 

Komisija je bila mnenja, da sedanja ustavna ureditev 
dopušča možnost, da zakon določi pogoje za skrajševanje 
delovnega časa in zato ni ovire, da bi to vprašanje urejali 
z zakonom. Sploh pa predlagana teza ni bila podprta z ustrez- 
nimi pokazatelji za doseganje večje produktivnosti dela, še 
manj pa preizkušena v praksi. Komisija je bila mnenja, da 
glede na neproučenost teh vprašanj in glede na dejstvo, da 
bomo pristopili k novi ustavi, ni utemeljenih razlogov, da se to 
vprašanje vključi v fazo teh ustavnih sprememb. 

2. Predlog za spremembo 266. člena ustave SFRJ 
Predlagano novo besedilo 266. člena zvezne ustave ne 

prinaša ničesar vsebinsko novega glede na veljavno ustavno 
določbo in je sprejemljivo. Pomeni zgolj prilagoditev novi 
organizacijski strukturi združenega dela, predvideni v pred- 
logu ustavnih amandmajev, in pa ločitev formulacije v zvezi 
z davki na eni in prispevki na drugi strani. 

3. Predlog za spremembo 258. člena ustave SFRJ 
(Glej predlog pod tč. 17 »Sprememba 258. člena ustave 

SFRJ - sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin«.) 

4. Predlog besedila za tč. 1 in 2 amandmaja XXXVII (glej 
pripombo k amandmaju XXXVII) 

5. Predlog za spremembo ureditve ustave SFRJ o sestavi 
ZIS (člen 348, odst. 1-4) 

Glede na dosedanjo ureditev v prvem in četrtem odstavku 
348. člena ustave SFRJ, ki je predvidevala načelo enako- 
pravne zastopanosti republik in ustrezne zastopanosti avto- 
nomnih pokrajin pri predsedniku in članih Zveznega izvrš- 
nega sveta, pri imenovanju zveznih sekretarjev in drugih funk- 
cionarjev, ki vodijo zvezne upravne organe pa upoštevanje 
nacionalne sestave, dopolnilni predlog za spremembo prvega 
in četrtega odstavka 348. člena ustave SFRJ predvideva, da 
Zvezni izvršni svet sestavljajo predsednik, določeno število 
članov in zvezni sekretarji in drugi funkcionarji, ki vodijo 
zvezne upravne organe, določene z zveznim zakonom. Pri 
izvolitvi članov Zveznega izvršnega sveta in pri imenovanju 
zveznih sekretarjev in drugih funkcionarjev, ki vodijo zvezne 
upravne organe in so člani Zveznega izvršnega sveta pa se 
zagotavlja enakopravna zastopanost republik in ustrezna 
zastopanost avtonomnih pokrajin, pri čemer se upošteva 
nacionalna sestava. Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja je soglašala z dopolnilnim predlogom, po 
katerem se načelo paritete uveljavlja za vse člane Zveznega 
izvršnega sveta, ne glede ali so samo člani ali pa na čelu 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij. 

6. Predlog o načinu izvolitve nosilcev izvršnih in upravnih 
funkcij 

V zvezi s predlogom dr. Mijata Sukoviča, da načelo večih 
kandidatov velja ne le pri kandidiranju in volitvah delegatov 
ampak tudi pri izvršilnih in upravnih funkcijah, je bilo v komi- 
siji ugotovljeno, da se je o nekaterih vidikih te ideje razprav- 
ljalo v njenem okviru že v pripravah na oblikovanje osnutka 
amandmajev k ustavi SR Slovenije. Izpostavjene so bile neka- 
tere dileme praktične narave, predvsem ali se konstituira 
izvršni svet v dveh fazah (volitve članov na naslednji seji 
skupščine po izvolitvi predsednika), ali pa bi kandidati za 
predsednika izvršnega sveta že v naprej pripravili svoje pred- 
loge za člane, ki bi bili obravnavani po predvidenem postopku 
v SZDL. Prevladalo je stališče, da ne bi kazalo spreminjati 
ustavnih določb v zvezi z volitvami predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Namen dane ideje bi bilo 
mogoče doseči v kandidacijskem postopku v okviru SZDL, ki 
bi lahko predložila Predsedstvu SR Slovenije tudi več kandi- 
datov. Obstoji pa tudi možnost, da se izvede glasovanje 
o večih kandidatih in da Predsedstvo SR Slovenije določi 
mandatarje glede na izid tega glasovanja po vrstnem redu. 
Zaradi vseh teh pomislekov je prevladalo stališče, da ne bi 
bilo smotrno predlagati večih kandidatov za mandatarja, 
kakor tudi ne za člane Izvršnega sveta. 

V osnovi vsi ti pomisleki veljajo tudi za idejo, da se predlaga 
več kandidatov za predsednika Zveznega izvršnega sveta. 
V tem primeru pa glede članov Izvršnega sveta obstoji še 
dodatna zahteva in sicer njihova paritetna zastopanost, ki bi 
morala biti spoštovana tudi v primeru oblikovanja večih mož- 
nih kandidatov pri sestavi Zveznega izvršnega sveta kot celote 
ob siceršnji uveljavitvi načela profesionalnosti in strokov- 
nosti. 

Ob splošno podprti zahtevi po demokratizaciji vseh volilnih 
postopkov ter s tem povezano tudi zahtevi po večih kandida- 
tih za določeno funkcijo pa komisija ugotavlja, da je treba tudi 
to idejo še naprej proučevati in tehtati njene prednosti in 
slabosti. V tem okviru ni zanemarljivo dejstvo razgrnitve večih 
konceptov oziroma programov neposredno pred volilno telo. 
Predvsem pa bi veljalo v celoti skrbno pretehtati, v katerih 
primerih bi ideja o večih kandidatih tudi za nosilce funkcij 
v izvršnih in upravnih organih bila smotrna in kje ne. Ob tem 
se pojavlja tudi vprašanje ali je potrebno tako podrobno 
urejanje v sami ustavi, ki bi morda le določala izhodiščna 
načela. 

7. Predlog za spremembo 3. in 4. točke amandmaja XXXVI 
Upoštevaje pripombe k predlogu amandmaja XXXVI in 

dosedanja stališča Skupščine SR Slovenije, da ne sprejema 
predlogov o spreminjanju pristojnosti obeh zborov Skupščine 
SFRJ, komisija predloženega dopolnilnega predloga ni pod- 
prla. 

★ ★ ★ 

Komisija je po opravljeni razpravi o besedilu predloga 
amandmajev k ustavi SFRJ ocenila, da je v predlogu, kljub še 
nekaterim odprtim vprašanjem, vsebinsko upoštevano veliko 
število predlogov in stališč Skupščine SR Slovenije, še pose- 
bej velja to za amandmaje, ki se nanašajo na družbenoeko- 
nomsko ureditev in politični sistem. 

Komisija je tudi posebej podprla prizadevanja predstavni- 
kov iz SR Slovenije v zvezni ustavni komisiji pri uveljavljanju 
stališč Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta oblikovala 
k osnutku sprememb ustave SFRJ. Komisija je odobrila nji- 
hovo delo in je ugotovila, da so postopali v skladu s kriteriji, ki 
jih je sprejela skupščina SR Slovenije in s podrobnejšimi 
opredelitvami, ki jih je oblikovala ustavna komisija. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
- Kontradiktorni podatki? 

Tone Anderlič, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: »Določeni podatki, 
ki so se pojavili v zadnjem ča- 
su so še kako kontradiktorni 
in ne pojasnjujejo zadeve, 
predvsem kar se tiče informa- 
cij, ki prihajajo iz UNZ Ljublja- 
na - mesto, ko se izjave nje- 
nega načelnika ne skladajo 
z odgovori Republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve. 
Zato me zanima ali se je Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je o nasprotujočih informaci- 
jah glede začetka preiskave 
proti Borštnerju, Janši in Tasi- 
ču opredelil.« 
Tovariš Tomaž Ertl, Republiški 
sekretar za notranje zadeve in 
član Izvršnega sveta je posre- 
doval naslednji odgovor: 

»Če sem prav razumel to 
vprašanje torej ali je Izvršni 
svet razpravljal o tem, moram 
reči, da sem Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije infor- 
miral o postopku in nastalih 
razmerah. Seveda je Izvršni 
svet tudi sam spremljal te raz- 
mere. Izvršni svet je informaci- 
jo sprejel in ugotovil, da Repu- 
bliški sekretariat za notranje 
zadeve ni ravnal v nasprotju 
z zakonitimi pooblastili. Kar se 
tiče nasprotujočih informacij 
glede začetka preiskave - ne 
vem, ali je mišljeno tisto, kar je 
uprava za notranje zadeve 
Ljubljana mesto oziroma njen 
načelnik objavil, če ste mislili 
to, moram povedati, da so or- 
gani za notranje zadeve v Slo- 
veniji enotna služba. Uprave za 
notranje zadeve so samo po- 

- Ukinjanje tozdov 

Franc Hribar, delegat 
v Družbenopolitičnemu zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»V zadnjem letu srečujemo 
zlasti v združenem delu sploš- 
no prizadevanje po likvidaciji 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela. Ta prizadevanja za 
likvidacijo samoupravnega 
položaja delavcev dobivajo 
po mojem mnenju take raz- 
sežnosti, da moramo tudi 
v Skupščini SR Slovenije od- 
preti to vprašanje in ugotoviti, 
kje so vzroki. Nekateri tovari- 
ši namreč opozarjajo, da tisti 
trenutek, ko ukinemo temelj- 

dročne uprave Republiškega 
sekretariata za notranje zade- 
ve. Mislim, da bi moral spom- 
niti na to, kar sem govoril pred 
Skupino delegatov vseh zbo- 
rov za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito, 
kjer sem dobesedno rekel: »Na 
ta vprašanja lahko povem sa- 
mo, da so v zbiranju obvestil in 
pri kasnejših ukrepih sodelo- 
vale vse službe Republiškega 
sekretariata za notranje zade- 
ve, tudi služba državne varno- 
sti«. Saj prav to službo posebej 
zavezuje zakon itd. To, kar je 
načelnik Uprave za notranje 
zadeve Ljubljana mesto obja- 
vil, je povsem točno in samo 
potrjuje, kar sem rekel pred 
skupino delegatov, in sicer, da 
so vse službe sodelovale. Kar 
je bilo za načelnika uprave za 
notranje zadeve, izgleda, ne- 
sprejemljivo, pa izhaja iz tega, 
ker je v okviru teh izjav razu- 
mel, kot da se odgovornost za 
začetek postopka neposredno 
nalaga njemu. Jaz tega nisem 
rekel, sem pa rekel da odloči- 
tev o začetku postopka sprej- 
me organ, ki oceni, da obstoji- 
jo vsi dokazi za upravičenost 
suma kaznivega dejanja, v tem 
primeru Uprava za notranje za- 
deve Ljubljana mesto. Na po- 
dročju uprave Ljubljane mesta 
deluje tudi posebna organiza- 
cijska enota državne varnosti, 
zato sem jo jaz tudi v tem po- 
jasnilu postavil na prvo mesto, 
sam postopek je bil izveden ta- 
ko z delavci državne varnosti, 
in tako kot piše sam načelnik 
v tej javni objavi, s kriminalisti 
in milico uprave za notranje 
zadeve Ljubljana - mesto.« 

ne organizacije združenega 
dela in organiziramo enovito 
delovno organizacijo, se z vi- 
dika družbenih obvezosti pri- 
hrani najmanj 20-25% sred- 
stev. Prepričan sem, da 
v enem letu ne bomo imeli 
več temeljnih organizacij tudi 
tam, kjer ni nikakršnih tehno- 
loških ali drugih razlogov za 
njihovo ukinjanje, ker vod- 
stveni delavci seveda pojas- 
njujejo delavcem, kakšne so 
materialne prednosti, če ni te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. V sindikatu nismo 
v stanju zaustaviti te procese 
in se seveda tudi sprašujemo, 
kakšna je možnost, da bi de- 

lavci v enoviti OZD, ki šteje 
tisoč ali več tisoč ljudi, lahko 
samoupravljali, četudi bi sam 
tehnološki proces dopuščal 
oblikovanje enovite delovne 
organizacije. Človek nehote 
sprašuje, kam to vodi in kdo 
so nosilci takih idej. Morda bi 

kazalo,da bi dobili informacijo 
o razmerah in tudi primerjalne 
informacije, kakšne so obvez- 
nosti v primeru delovne orga- 
nizacije z organiziranimi 
TOZD in kakšne, v primeru da 
je to enovita delovna organi- 
zacija.« 

- Kdaj sprememba zakona 
o knjigovodstvu? 

Marina Bohinc, delegatka 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Republiški sekretariat za 
finance je bil prek Zveze dru- 
štev računovodskih in finanč- 
nih delavcev Slovenije že sez- 
nanjen s predlogom spre- 
membe zakona o knjigovod- 
stvu, ki zavezuje delovne or- 
ganizacije sestavljati peri- 
odične obračune vsake tri 
mesece, gre za spremembo 
informacijskega sistema 
v tem delu, ko zavezuje za se- 
stavitev raznih periodičnih, 
zaključnih ali polletnih obra- 
čunov. 

Obveznosti izkazovanja re- 
zultatov poslovanja, ki jih de- 
lamo takoj za zaključnim ra- 
čunom, postavljajo temeljne 
organizacije v položaj, da le 
na hitro nekaj naredijo. O tem 
smo že razpravljali na Repu- 
bliškem svetu Zveze sindiktov 
Slovenije in njegovem Pred- 
sedstvu. Vemo, kako je 
s sprejemanjem planov, da se 
je moralo na hitro dogovoriti, 
kako se bo poračunaval celot- 
ni prihodek. Socialno varstvo 
in občinske zdravstvene 
skupnosti so že v izgubah, 
zdravstvu pa to neposredno 
preti. Ocenjeno je bilo, da bi 
čimprej odpravili sistem infor- 
miranja po trimesečjih. 

Morda tudi prek Republi- 
škega sekretariata za finance 
je treba dobiti informacije, 
kdaj bo prišlo do spremembe 
zakona o knjigovodstvu, pred- 
vsem v delu, ki definira, kako 
sestavljati obačune in kakšno 
bo obračunsko obdobje.« 

Na vprašanji je odgovoril dr. 
Janez Šinkovec, predsednik 
komisije za spremljanje izvaja- 
nja zakona o združenem delu: 

V zvezi z zastavljenimi vpra- 
šanji smo zaprosili za mnenje 
in stališča naslednje organe, 
organizacije oziroma instituci- 
je: Zvezo društev računovod- 
skih in finančnih delavcev 
SRS, Republiški sekretariat za 

finance, Gospodarsko zborni- 
co SRS ter Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Na podlagi pridobljenega 
materiala Komisija za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu v zvezi z zastavlje- 
nimi delegatskimi vprašanji 
oziroma pobudami daje na- 
slednje 

poročilo: 
Od Republiškega sekretari- 

ata za finance smo dobili sta- 
lišče do vprašanj in pobud de- 
legatov. Iz njega izhaja, da 
v SR Sloveniji velja na področ- 
ju financiranja samoupravnih 
interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti ureditev, po ka- 
teri se prispevki iz dohodka ali 
osebnega dohodka plačujejo 
bodisi po načelu domicila bo- 
disi po načelu sedeža tozd ali 
delovne organizacije in tako 
sprememba organiziranosti 
neposredno ne pomeni ukini- 
tve plačevanja prispevkov za te 
dejavnosti. Glede pobude za 
racionalizacijo knjigovodstva 
pri uporabnikih družbenih 
sredstav pa Sekretariat za fi- 
nance meni, da je ta pobuda 
upravičena in da je takšna zah- 
teva prisotna že več let. Nana- 
ša pa se na zmanjšanje števila 
medletnih periodičnih obraču- 
nov ter na poenostavitve poro- 
čanja o doseženih rezultatih 
poslovanja in premoženjskem 
stanju uporabnikov družbenih 
sredstev na predpisanih obraz- 
cih. Pripravljen je bil elaborat 
»Predlog za racionalizacijo 
knjigovodstva«, v katerem se 
predlagajo spremembe zako- 
na o knjigovodstvu ter drugih 
izvedbenih predpisih, vendar 
pa je bila obravnava predloga 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o knjigovod- 
stvu v zvezni skupščini odlože- 
na zaradi pričakovanih spre- 
memb v gospodarskem siste- 
mu Jugoslavije, ki bi jih lahko 
prinesla sprememba zvezne 
ustave. Podobno stališče do 
obravnavane problematike je 
zavzela tudi Zveza računovod- 
skih in finančnih delavcev Slo- 
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venije, ki je poleg navedenega 
poudarila še prenormiranost 
tega področja. Glede procesa 
reorganizacije tozdov pa Zve- 
za računovodskih in finančnih 
delavcev Slovenije poudarja 
potrebo po čim večji prostosti 
pri oblikovanju gospodarskih 
subjektov, saj vseh možnih or- 
ganizacijskih oblik ni mogoče 
predpisati z zakonom. 

Stališče glede delegatskih 
pobud je zavzela tudi Gospo- 
darska zbornica Slovenije, in 
sicer se zavzema za poenosta- 
vitve in zmanjševanja števila 
periodičnih obračunov. Glede 
organiziranosti združenega 
dela v Sloveniji pa je bilo na 
podlagi statističnih podatkov 
ter ostalih podatkov, zbranih 
v Gospodarski zbornici Slove- 
nije, narejeno poročilo o orga- 
niziranosti združenega dela ter 
o procesih reorganizacij. Iz po- 
ročila izhaja, da se mora oblika 
organiziranosti čimbolj prila- 
goditi pogojem za doseganje 
čim boljših ekonomskih efek- 
tov in tehničnih pogojev dela. 
Ustanovljena je bila Komisija 

za vprašanje samoupravne or- 
ganiziranosti in integracij v go- 
spodarstvu v okviru Gospodar- 
ske zbornice, ki sistematično 
spremlja gibanje integracijskih 
procesov v gospodarstvu, nudi 
organizacijam v postopku re- 
organizacije strokovno pomoč 
in opozarja organizacije na po- 
manjkljivosti elaboratov 
o družbenoekonomski upravi- 
čenosti reorganizacij itd. Iz 
omenjenih elabortov mora iz- 
hajati dejstvo, ali so izpolnjeni 
pogoji za reorganizacijo, ki jih 
določata 287. in 293. člen ZZD. 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je že 
večkrat razpravljal o nujni raci- 
onalizaciji evidence družbenih 
sredstev in obračunov. Dele- 
gati SR Slovenije so o tem že 
sprožili pobudo v zvezni 
skupščini. 

Pri pregledu nekaterih orga- 
nizacij je Komisija za spremlja- 
nje izvajanja zakona o združe- 
nem delu ugotovila, da te po- 
gosto ne ustrezajo strokovnim 
in poličnim zahtevam. Elabo- 
rati neredko prikazujejo zniža- 

nje stroškov zaradi evidenc 
družbenih sredstev. Vendar pa 
reorganizacije ne predstavljajo 
zbir organizacijskih ukrepov, 
katerih cilj je izboljšanje me- 
tod dela, da bi se povečal de- 
lovni učinek. Elaborat mora 
prikazovati prednosti in učinke 
reorganizacije v poslovni in sa- 
moupravni organiziranosti ter 
morajo spremljati ustrezno 
razvojno politiko. V takih po- 
gojih se torej odvijajo v bistvu 
le procesi centfalizacijez moč- 
nimi elementi hierarhične or- 
ganizacije, kar se v svetu ved- 
no bolj opušča. Namesto da bi 
se dajala večja samostojnost 
in odgovornost posameznim 
delom, zasledova sodoben si- 
stem razvoja, vzpostavljal di- 
namičen, fleksibilen in odprt 
sistem, se dogaja nasprotno. 
Ugotavlja se, da se s tem zni- 
žuje možnost za neposredno 
motivacijo delavcev in uveljav- 
ljanje sodobnih proizvodnih 
odnosov. 

V kriznem obdobju, ko mora 
biti fleksibilnost velika, se 
s centralizacijo tudi odmikamo 
od sposobnosti poslovnih sub- 

jektov, da se hitro prilagajajo 
spremembam. Pri reorganiza- 
cijah tudi ne srečujemo izloči- 
tev in razvijanja srednjega ter 
drobnega gospodarstva, ne re- 
šujejo se problemi aktiviranja 
družbenih sredstev ter njihov 
prenos oziroma odtujitev. Vsi 
navedeni problemi imajo tako 
strokovne kot politične dimen- 
zije, zato je Komisija za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu predlagala, da se 
jeseni organizirajo strokovni 
seminarji, kjer naj bi se z vseh 
zornih kotov obravnavali pro- 
blemi reorganiziranja gospo- 
darstva. 

Organiziranost združenega 
dela je samoupravna pravica 
delavcev, zato komisije skupš- 
čine družbenopolitičnih skup- 
nosti ne morejo direktno vpli- 
vati na to pravico, lahko le sve- 
tujejo. Koristno bi bilo, če bi se 
zveza sindikatov kot subjektiv- 
na sila bolj angažirala, pri če- 
mer pa bi morala ta nastopati 
ne le s politično močjo, mar- 
več tudi z močno strokovno ar- 
gumentacijo. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

Skupina delegatov Skupščine mesta Maribor za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je dala naslednje pobude: 

Delegati podajamo pobude in predloge za spremembo in 
dopolnitev naslednjih aktov: 

1. Glede na izredno veliko število predpisov ter sprememb 
in dopolnitev posameznih predpisov predlagamo, da se spro- 
žijo postopki za izdajo prečiščenih besedil zakonov; 

2. Glede na to, da so v Zakonu o orožju (Uradni list SRS, št. 
17/81) predpisane izredno nizke kazni za posamezne prekrške 
in sicer do 5.000 oziroma 3.000 din za izredno pomembne 
kršitve predlagamo, da se izvršijo spremembe kazenskih 
določb Zakona o prekrških in sicer v tej smeri, da se posa- 
mezne predpisane kazni primerno zvišajo; 

3. Glede na izredno veliko število kršitev v cestnem pro- 
metu, ki imajo za posledico določeno materialno škodo, ta pa 
je bila povzročena s kolesom z motorjem, ki ni registrirano in 
zavarovano ter se zaradi tega obremenjuje redna sodišča 
z delom, ko posamezniki uveljavljajo odškodninsko odgovor- 
nost predlagamo, da se uvede obvezno zavarovanje koles 
z motorji; 

Predlagamo pa tudi, da se uvede registracija oziroma evi- 
dentiranje koles z motorji; 

4. V postopku o prekršku je vedno več mladoletnih storilcev 
prekrškov. Sodniki za prekrške in predlagatelji postopka ugo- 
tavljajo, da je izredno veliko dela z mlado populacijo do 
končanega obveznega osemletnega šolanja v smeri prometne 
vzgoje in varnosti, da pa ni ničesar narejenega v smeri pro- 
metne vzgoje na šolah srednjega usmerjenega izobraževanja. 
Želja po motorizaciji in vožnji pri mladi populaciji je izredno 
velika, s prometno vzgojo pa se izključno ukvarjajo le samo 
tako imenovane »avto šole«, ki delajo predvsem na komercial- 
nem principu, zato predlagamo, da se pri ustreznih organih 
v republiški skupščini prouči pobuda za uvedbo obveznega 
predmeta v šolah srednjega usmerjenega izobraževanja 
- -prometna vzgoja«; 

5 a) Predlagamo, da se prične postopek za spremembo 
Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in Zakona o var- 
nosti cestnega prometa in sicer v tej smeri, da se predpiše 

pogojni izrek varstvenega ukrepa prepoved vožnje motornega 
vozila določene kategorije ali vrste tudi pogojno za eno leto; 

b) Iz zakona o temeljih varnosti cestnega prometa naj se 
prenesejo v tako imenovani organski mandat naslednje kr- 
šitve: 

- 5. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 34 ZTVCP 
- 16. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 83 ZTVCP 
- 23. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 112 in 116 ZTVCP 
- 31. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 160 ZTVCP 
- 34. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 173/1 ZTVCP - kršilce pa izloči iz 

prometa 
- 35. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 173/IV ZTVCP 
- 36. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 180/1 ZTVCP 
- 37. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 180/111 in 
- 39. tč. čl. 209 v zvezi s čl. 190/111. 
c) Z zakonom o varnosti cestnega prometa pa se naj da 

pooblastilo za izrekanje kazni na kraju samem organom za 
notranje zadeve v naslednjih primerih: 

- 3. tč. čl. 172 v zvezi s čl. 28, 29 in 30/1 ZVCP 
- 5. tč. čl. 172 v zvezi s čl. 31/11 in III ZVCP 
-16. tč. čl. 172 v zvezi s čl. 92 ZVCP 
-17. tč. čl. 172 v zvezi s čl. 98 ZVCP 
-21 tč. čl. 172 v zvezi s čl. 127 ZVCP - voznika pa izloči iz 

prometa 
- 23. tč. čl. 172 v zvezi s čl. 130/111 in 132/111 - voznika pa 

izloči iz prometa. 
Predloga pod b) in c) utemeljujemo s tem, da gre v neštetih 

primerih za kršilce oziroma za protipravno ravnanje posamez- 
nikov, ki neposredno ne vpliva na varnost v prometu in na 
ogrožanje varnosti cestnega prometa, pa tudi sicer bi bilo 
z izrekom kazni na kraju samem moč bolj preventivno in 
vzgojno vplivati na posameznega kršilca. 

6. Predlagamo spremembo in dopolnitev Zakona o blagov- 
nem prometu in sicer v tej smeri, da bi imeli večja pooblastila 
inšpektorji in sicer v primerih, ko ugotavljajo prekrške nedo- 
voljenega opravljanja blagovnega prometa na kraju samem. 

Postopek o prekršku je namreč v tej smeri zaradi hitre 
premakljivosti posameznih kršilcev neučinkovit. 

poročevalec 13 



i^U^E 00 P0BUDE SKUPINE DELEGATOM MESTA MARIBOR ZA SPREMEMBO IN 
dopoln|tev zakonodaje s področja 

X™N£STI cestnega prometa in zakona O OROŽJU 

1. 
S predlogom, da se posamezne predpisane denarne kazni 

določene z zakonom o orožju zvišajo, se strinjamo. Za to, da 
bi razmerje med zagroženimi denarnimi kaznimi in težo posa- 
meznih prekrškov ostalo nespremenjeno, smo nameravali 
predložiti Skupščini SR Slovenije ustrezne spremembe 
določb o denarnih kaznih vseh zakonov s področja notraniih 
zadev hkrati. 

Pripravili pa bi jih po sprejetju zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa (sankcije določene z republiškim zakonom 
o varnosti cestnega prometa morajo biti usklajene poleg 
z zakonom o prekrških tudi z zakonom o temeljih varnosti 
cestnega prometa) in po tem, ko bi bilo jasno ali bo tako kot 
predlaga Zvezni sekretariat za notranje zadeve na zveznem 
nivoju sprejet dogovor o enotnem urejanju bistvenih vprašanj 
s področja nabave, posesti in nošenja orožja. 

2. 
Predlog, po katerem bi se morali lastniki koles z motorjem 

zavarovati proti odgovornosti za škodo povzročeno drugim 
udeležencem cestnega promea bomo upošteval ob spre- 
membi zakona o varnosti cestnega prometa. V povezavi s tem 
oziroma prav tako bomo upoštevali predlog o evidentiranju 
koles z motorjem oziroma o registraciji. Pri tem pa pripomi- 

bo izvajanje te obveze glede na to, da je v Sloveniji 
•^2 koles z motorjem, terjalo dodatna finančna sredstva in dodatno zaposlitev v občinskih upravnih organih za notra- 
nje zadeve. 

3. 
Strinjamo se s predlogom, da se prouči možnost za uvedbo 

pouka obveznega predmeta »prometna vzgoja« v srednjem 
usmerjenem izobraževanju. 

4 a. 

^ jVe?.' s predlogom, da naj se novelira zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa odgovarjamo, da je 
postopek za novelo zakona o temeljih varnosti cestnega pro- 
meta v teku in da bodo nov zakon pristojni zbori Skupščine 
SFRJ sprejeli v tem mesecu. Takoj po sprejetju tega zakona 
pa bomo pristopili k pripravi novele republiškega zakona 
o varnosti cestnega prometa. 

Predlog o pogojnem izrekanju varstvenega ukrepa prepo- 
vedi vožnje motornega vozila je v predlogu zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa upoštevan. Drugi odstavek 236. 
člena tega zakona določa, da se izvršitev varstvenega ukrepa 
prepovedi vožnje motornega vozila lahko odloži, če organ ki 
vodi postopek za prekršek, glede na okoliščine prekrška' in 
obnašanje storilca po storjenem prekršku in glede na njegovo 
prejšnje obnašanje v prometu spozna, da se lahko pričakuje 
da storilec tudi brez izvršitve tega ukrepa v prihodnje ne bo 
delal prekrškov v cestnem prometu. V skladu s tem in predlogi 
delegatov bomo pripravili tudi ustrezne dopolnitve repubii- 
skega zakona. Po republiški zakonodaji so sodniki za prekr- 
ške že lahko izrekali varstvene ukrepe prepovedi vožnje 
motornega vozila v trajanju enega leta po novem zakonu 
o temeljih varnosti cestnega prometa pa bo to mogoče tudi za 
težje prekrške določene s tem zakonom. 

4 b. 
Predlog zakona o temeljih varnosti cestnega prometa pre- 

kršek iz 5., 16., 34., 35. in 37. točke 209. člena sedaj veljavnega 
zakona opredeljuje kot prekrške za katere se storilec kaznuje 
z denarno kaznijo na kraju samem. Za prekršek iz 23. in 31 
točke 209. člena sedaj veljavnega zakona smo naknadno 
predlagali, da se v novem zakonu opredelijo kot prekrški za 
katere se storilec kaznuje na kraju samem. Glede na težo 
prekrška pa se Republiški sekretariat za notranje zadeve 
strinja s predlagateljem, da se dejanje, ko voznik vozi 
motorno vozilo, ki ni registrirano in dejanje, ko voznik vozi 
motorno vozilo za katero je potekla veljavnost začasne reqi- 
stracije, opredeli kot hujši prekršek. 

4 c. 
S predlogom, da se posamezni prekrški iz 172 člena opre- 

delijo kot prekrški za katere se storilec kaznuje z denarno 
kaznijo na kraju samem, se strinjamo in ga bomo ustrezno 
upoštevali pri pripravi novega zakona o varnosti cestneaa 
prometa. M 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
MESTA MARIBOR V ZVEZI Z IZDAJO 
PREČIŠČENIH BESEDIL ZAKONOV 

Da bi zakoni predstavljali sistemsko ureditev temeljnih 
družbenih odnosov na posameznem področju, je v zakono- 
dajnem postopku treba po obsežnejših bistvenih spremem- 
bah in dopolnitvah zakonov, ki so bili že prej spremenjeni in 
dopolnjeni, izdati integralna besedila zakonov, ki jih spreje- 
majo pristojni zbori Skupščine SR Slovenije; ob obsežnejših 
pravno-tehničnih spremembah in dopolnitvah zakonov in ter- 
minološkem usklajevanju pa je treba s temi zakoni pooblastiti 
Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije da 
določi njihova prečiščena besedila. Takšen sklep so sprejeli 
zbori Skupčine SR Slovenije dne 30/1-1980 ob obravnavi 
poročila o uresničevanju resolucije o temlejih zakonodajne 
politike republike (Uradni list SRS, št. 4/80); v 182. členu, 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je tudi izrecno predvi- 
deno, da njena Zakonodajno-pravna komisija določa prečiš- 
čena besedila zakonov in drugih aktov skupščine, če je 
z zakonom ali drugim aktom za to pooblaščena in skrbi za 
njihovo objavo. 

Določitev prečiščenega besedila je treba torej predvideti ob 
sprejemu sprememb in dopolnitev zakona ali drugega akta 
Skupščine SR Slovenije; v njegove končne določbe je treba 
vnesti pooblastilo Zakonodajno-pravni komisiji, da določi pre- 
čiščeno besedilo. 

V praksi pa se je po 1980. letu izoblikoval in začel uporab- 
ljati tudi že omenjeni drugi način reševanja te problematike; 
ob obsežnih bistvenih spremembah in dopolnitvah zakonov, 
ki so že bili prej spremenjeni in dopolnjeni, sprejme Skupš- 
čina SR Slovenije v zadnji fazi zakonodajnega postopka inte- 
gralno besedilo zakona (kar bo predvidoma storila npr. tudi 
z obrtnim zakonom). Na ta način je odpravljena dilema glede 
pravne narave prečiščenega besedila zakona, na katero opo- 
zarja Zakonodajno-pravna komisija in o kateri še ni zavzeto 
dokončno in soglasno stališče. 

Glede na to Izvršni svet meni, da je ob večkratnih spremem- 
bah in dopolnitvah zakona ali drugih aktov Skupščine SR 
Slovenije vsekakor treba ali izdati integralno besedilo zakona 
ali pa določiti njegovo prečiščeno besedilo (odvisno od 
narave sprememb in dopolnitev) in je zato pobuda skupine 
delegatov Mesta Maribor po vsebini utemeljena. Ob prvih 
naslednjih spremembah in dopolnitvah zakonov je treba te 
probleme reševati; o načinu pa bi se dogovorila Izvršni svet in 
Skupščina SR Slovenije ob oblikovanju periodičnega delov- 
nega načrta. 

STALISCE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
MESTA MARIBOR ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O BLAGOVNEM 
PROMETU 

Skupina delegatov Mesta Maribor za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je predlagala spremembo in dopolnitev zakona 
o blagovnem prometu in sicer v tej smeri, da bi imeli inšpek- 
torji v primerih, ko ugotavljajo prekrške nedovoljenega bla- 
govnega prometa na kraju samem, večja pooblastila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do navedene pobude 
zavzel naslednje stališče: 

primeri nedovoljenega blagovnega prometa so v zakonu 
o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77) sankcioni- 
rani na naslednji način: 

- če organizacija združenega dela ali druga pravna oseba 
neupravičeno opravlja blagovni promet ali storitve v blagov- 
nem prometu, se šteje, da je storila gospodarski prestopek 
(člen 65), 

- primeri ko oseba neupravičeno kupuje blago za nadaljnjo 
porabo ter tako kupljeno blago prodaja ali, ki neupravičeno 
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opravlja storitve v blagovnem prometu, se štejejo za prekršek 
(člen 68). 

Na podlagi veljavnih kazenskih določb zakona o blagovnem 
prometu torej za nedovoljeno opravljanje blagovnega pro- 
meta in storitev v blagovnem prometu ni mogoče izrekati 
denarne kazni takoj na kraju prekrška. 

Po izkušnjah tržne inšpekcije bi bilo v posameznih prime- 
rih, ko blagovni promet (npr. prodajo na drobno) neupravi- 
čeno opravljajo fizične osebe, izrekanje kazni za nedovoljeno 
opravljanje blagovnega prometa ali storitev v blagovnem pro- 
metu na kraju samem, učinkovitejše. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bi se 

s takšno rešitvijo povečala učinkovitost izvajanja zakona, 
skrajšal čas med storitvijo prekrška in izrekom ter izterjavo 
ustrezne sankcije in razbremenilo organe za postopek o pre- 
krških. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato podpira navedeno 
pobudo za spremembo oziroma dopolnitev kazenskih določb 
zakona o blagovnem prometu, obravnaval pa jo bo 
v postopku priprave predloga sprememb in dopolnitev 
zakona o blagovnem prometu, ki bodo potrebne zaradi uskla- 
ditve nekaterih določb navedenega zakona s spremembami in 
dopolnitvami obrtnega zakona. 

♦ 
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