
skupščine sr slo/enue in 

skupščine sfr Jugoslavije 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 19.9.1989 

Letnik XV, štev. 19 

Cena 5.000 

skupščina sr Slovenije bo obravnavala 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 
27. septembra 1989 

PREDLOG 

amandmajev k ustavi SR Slovenije (ESA-689) 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA 

za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične 

republike Slovenije (ESA-689) 

POROČILO 

k predlogu amandmajev k ustavi SR Slovenije 

SPOROČILO ZA JAVNOST, 
ki gaje Predsedstvo SFRJ sprejelo na seji 15. 9.1989 in posredovalo Tanjugu 

POROČILO 

SRks"ovean!je PraVne kom'Si,e SkuPščine SR Slovenije k delovnemu predlogu amandmajev k ustavi 

SKUPNO POROČILO 
delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije o delovnem besedilu predloga amandmajev k ustavi SR 
Slovenije m k delovnemu predlogu ustavnega zakona 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

PREDLOG 

amandmajev k ustavi SR 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja je na 20. seji dne 12., 13. in 15. 
septembra 1989 na podlagi drugega odstavka 
438. člena ustave SR Slovenije določila: 

PREDLOG AMANDMAJEV K USTAVI SR 
SLOVENIJE 

9 AMANDMA IX (8 a) 

1. Socialistična republika Slovenija je država, ki temelji na 
suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije. 

Socialistična družbena ureditev Socialistične republike Slo- 
venije temelji na oblasti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi ter občanov in na odnosih med ljudmi kot svobodnimi in 
enakopravnimi proizvajalci in ustvarjalci, ki jim delo služi za 
zadovoljevanje njihovih osebnih in skupnih potreb. Ti odnosi 
izključujejo vsako obliko sistema izkoriščanja človeka. Druž- 
bena ureditev Socialistične republike Slovenije temelji tudi na 
spoštovanju pravic in svoboščin človeka in državljana, izhaja- 
joč iz zgodovinskega spoznanja, da so vsi ljudje po rojstvu 
svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah, na političnem 
pluralizmu in demokraciji ter pluralizmu in enakopravnosti 
vseh oblik lastnine ter gospodarskega in drugega ustvarjal- 
nega delovanja. , 

S to točko se nadomesti prvi odstavek II. razdelka temeljnih 
načel ustave SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: temeljnih 
nsčsl) 

2. V 1. alinei tretjega odstavka II.razdelka temeljnih načel se 
razveljavi besedilo: »ki izključuje vrnitev kakršnegakoli 
sistema izkoriščanja človeka in ki z odpravljanjem odtujenosti 
delavskega razreda in delovnih ljudi od produkcijskih sred- 
stev in drugih pogojev za delo zagotavlja samoupravljanje 
delovnih ljudi v proizvodnji in v delitvi proizvoda dela ter 
usmerjanja razvoja družbe na samoupravnih temeljih«. 

3 V 2. alinei tretjega odstavka II.razdelka temeljnih načel se 
doda besedilo: »Z razvojem svobodne osebnosti, civilizacije, 
materialne osnove socialistične družbe in blaginje ljudi « 

4. Delavci v podjetjih in drugih gospodarskih subjektih in 
v organizacijah, ki delajo s sredstvi v družbeni, zadružni, 
zasebni ali mešani lastnini, imajo na podlagi dela pravico do 
samoupravljanja, soupravljanja ali do sodelovanja v uprav- 
Ijanju. , i .a 

S to točko se nadomesti 3. alinea tretjega odstavka II. 
razdelka temeljnih načel. 

5. Nasprotna družbenoekonomskemu in političnemu 
sistemu, ki ga določa ustava, je vsaka oblika upravljanja 
gospodarstva in družbenih dejavnosti ter vsaka oblika delitve, 
ki je nasprotna tem načelom. 

S to točko se nadomesti zadnji odstavek II.razdelka temelj- 
nih načel. __ .. 

6. Družbena lastnina je temelj samoupravnih druzbenoeKO- 
nomskih odnosov. 

Družbena, zadružna in zasebna lastnina so enakopravne. 
S to točko se nadomestijo prvi, drugi in tretji odstavek 

III- razdelka temeljnih načel. 

* Redakcijska skupina Komisije za ustavna vprašanja je opravila 
redakcijo besedila predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije in 
predloga ustavnega zakona za izvedbo amandmajev na se|i dne 
19 91989 
• Številke amandmajev v oklepaju ustrezajo številkam amandmajev 
iz delovnega besedila predloga amandmajev k ustavi SR Sloveni|e 
(objavljenega v Poročevalcu št. 17 z dne 17.7.1989). 

Slovenije (ESA-689) 

7. Človekovo delo in sredstva so podlaga za prilaščanje 
rezultatov dela in podlaga za upravljanje družbenih sredstev. 

Znanje, ustvarjalnost in inovativnost so trajna podlaga člo- 
vekovega in družbenega napredka. 

S to točko se nadomestita četrti in peti odstavek III. razdelka 
temeljnih načel. - 

8. Svobodno menjavo dela uresničujejo delovni ljudje pro- 
stovoljno in neposredno, prek organizacij in skupnosti, 
v okviru ali prek samoupravnih interesnih skupnosti ali drugih 
oblik samoupravnega organiziranja. 

S to točko se nadomesti dvanajsti odstavek III. razdelka 
temeljnih načel. 

9. Planiranje v podjetjih in drugih organizacijah je svo- 
bodno in prostovoljno.   

S to točko se dopolni sedemnajsti odstavek lll.razdelka 
temeljnih načel. . 

10. Razveljavijo se osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, 
prvi stavek trinajstega odstavka in šestnajsti odstavek lll.raz- 
delka temeljnih načel. 

11. Razveljavi se prvi odstavek IV. razdelka temeljnih načel. 
12 V uvodnem stavku in 4.alinei drugega odstavka ter 

v četrtem odstavku IV. razdelka temeljnih načel se za bese- 
dama »delovni ljudje« dodata besedi »in občani« v ustreznih 
sklonih.   

13. V drugem odstavku IV.razdelka temeljnih načel se razve- 
Ijavi besedilo »kot posebno obliko diktature proletariata«. 

14. z ustavno prepovedjo sleherne oblike družbenih odno- 
sov, ki bi temeljili na razrednem izkoriščanju. 

S to točko se nadomesti 1. alinea drugega odstavka iv. 
razdelka temeljnih načel. . 

15. z družbenopolitično dejavnostjo delovnih ljudi in obča- 
nov ter njihovih organizacij. 

S to točko se nadomesti 10. alinea drugega odstavka IV. 
razdelka temeljnih načel. 

16 V petem odstavku IV. razdelka temeljnih načel se razve- 
ljavi besedilo: »kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih 
ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v druž- 
benopolitičnih organizacijah«. 

17. Zajamčena je pravica do svobodnega političnega zdru- 
ževania 

S to točko se dopolni deseti odstavek IV.razdelka temeljnih 
načel. 

18. Razveljavi se zadnji odstavek IV. razdelka temeljnih 

19 Vzgoja in izobraževanje temeljita na dosežkih sodobne 
znanosti, humanizmu in patriotizmu, spoštovanju človekovih 
pravic in svoboščin ter enakopravnosti narodov in narodnosti. 

S to točko se nadomesti četrti odstavek VI. razdelka temelj- 
nih načel. M ^ 

20. V osmem odstavku VI. razdelka temeljnih načel se 
v prvem stavku razveljavi besedilo »v Socialistični zvezi delov- 
neqa ljudstva«, v drugem stavku pa besedi »v njej«. 

21. V prvem odstavku IX. razdelka se razveljavita besedi 
»socialističnega internacionalizma«. 

22 Vsi organi in organizacije v Socialistični republiki SI°Y®" 
niji in njihovi predstavniki se v mednarodnih ekonomskih 
političnih, kulturnih in drugih odnosih ter v svojih odnosih 
z organi in organizacijami v tujini ravnajo po načelih zunanje 
politike in mednarodne dejavnosti Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ter se zavzemajo za njihovo uresnice- 
vanje. 

S to točko se nadomesti zadnji odstavek IX. razdelka temelj- 
nih načel. ... . 

23 Zveza komunistov je s svojim idejnim in političnim 
delom v sistemu socialistične demokracije in družbenega 
samoupravljanja pobudnik in nosilec politične dejavnosti za 
nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbenih odno- 



k°atične zavest)3 " socia,istične dru^ene in demo- 

nih račei*0 ^ nadomesti dru9' odstavek X. razdelka temelj- 
. f4' M Socialistični zvezi delovnega ljudstva Sloveniie delovni ljudje in občani ter njihove organizacije: 

J .J0; s? nadomesti uvodni stavek četrtega odstavka X razdelka temeljnih načel. A- 

tJmi °f'e,j0 PfbVde in opravljajo dejavnosti v zvezi z voli- tvami za zagotavljanje enakopravnosti občanov in njihovih 

kand?datov 7a e
H
n?koP/avn°st «eh predlaganih in določenih kandidatov za delegate in kandidatov za druge državne in 

občannL ir fUnkC'je ter Za obveSčenost delovnih ljudi in občanov k! so pogoj za demokratično izvedbo volitev 

razdelka0temeS|!nihnnačeTeSti * a,inea Strtega odstavka X. 
26. V družbenopolitičnem življenju enakopravno sodeluieio 

S to točko se dopolni X. razdelek temeljnih načel. 
'n u3!' S0 neodvisne delavske organizacije, ki jih delavci svobodno ustanavljajo in se vanje prostovoljno zdru- 

so^ni^Doloža?73'110 izboljšali sv°j družbeni, ekonomski in 
dekpvr?ega razmerja^ ^ P°d'agi dela in iz dela ter iz 

listinami3*' d9lujei° v skladu s sv°j'm' statuti In programskimi 

tom 5aS?iSi:o™gOCe °™i'" * Zak0"0mS",u- 

* 
28. Sedanji tretji, četrti in peti odstavek X. razdelka temelj- 

nih načel postanejo prvi, drugi in tretji odstavek' 26 točka 
P°stane nov četrti odstavek; sedanji prvi odstavek postane peti odstavek, 23. točka tega amandmaja Da 

P°sia- šesV odstavek X. razdelka temeljnih načel. 29. Razveljavi se Xl.razdelek temeljnih načel 
30. Razveljavi se XII. razdelek temeljnih načel. 

10 AMANDMA X (9) 
1. Socialistična republika Slovenija je v sestavi Socialistične 

npoHt?l!n"e republlke Jugoslavije na temelju trajne, celovite in 
vklM^n o ye

HPravlce slovenskega naroda do samoodločbe, ki 
0 0 Pravico do odcepitve in združitve 

ustave'sR IToven™^ 56 nad°mesti dru9i odstavek 1. člena 

11 AMANDMA XI (10) 

<5vnhndSn°nC!fHiStični republiki Sloveniji delovni ljudje in občani ®^°b°dno odločajo o svojem delu in rezultatih dela ter prosto 
razpo agajo z naravnimi bogastvi in naravnimi viri v skladu 
s svojimi, v ustavi določenimi pravicami in doTžnostmi 

ustave SRStaS™'™ * d°P°'ni Pn"' °dStaV6k 2č'ena 

12 AMANDMA XII (11) 
1. Himna Socialistične republike Slovenije je »Zdravljica« 

Slovenije"1 amandmajem se nadomesti 10. člen ustave SR 

13 AMANDMA XIII (12) 

„ ^' družbenoekonomska ureditev v Socialistični reoubliki 
enakopravnosti opr.Sj^KoS 

stvi SSSSSTk." '"""t™las,ni™ ' s'«d" 

HrL Dh° delavcev in sredstva, vložena v gospodarsko in 
tatov defa^ S° podlaga "Povijanju in prilaščanju rezul- 

Vsakdo lahko v skladu z zakonom, svobodno in ood 
enakimi pogoji sklene delovno razmerje. 

zakorfVCU pr6neha delovno razmerje pod pogoji, ki jih določa 

rJii ^elaVCI' k' dela'° v zasebnem, mešanem ali zadružnem podjetju, na podlagi svojega dela sodelujejo pri upravljanju 

v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 
5. Delavci trpijo materialne in druge posledice ekonomsko 

nesmotrnega in neodgovornega ravnanja z družbenimi sred- 
stvi, ki jih upravljajo. 

6. Pravna oseba je nosilka pravic in obveznosti v pravnem 

njern 9°Varja za svoje obveznosti s svojim premože- 
7. Podjetja in drugi gospodarski subjekti pridobivajo doho- 

dek s prodajo proizvodov in storitev na trgu in v skladu 
z zakonom v tem okviru z dohodkom oziroma dobičkom 
samostojno razpolagajo. 

Zakon določa primere in pogoje, v katerih lahko podjetja in 
drug! gospodarski subjekti pridobivajo prihodek tudi na dru- 
gih podlagah. 

8. Podjetja in drugi gospodarski subjekti so ne glede na 
lastnino pri nastopanju na trgu enakopravni in samostojni ter 
poslujejo v pogojih tržnega vrednotenja vseh dejavnikov pro- 
izvodnje in poslovanja. 

Njihova enakopravnost in samostojnost, določena z ustavo 
se ne smeta spodkopavati s predpisi, plani in ukrepi družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

9. Organizacije, ki opravljajo družbene dejavnosti, pridobi- 
vajo prihodek s svobodno menjavo dela, s prodajo svojih 

z zakononi S,0ritev na trgu in na drugih podlagah v skladu 
Delavci v teh organizacijah imajo pri pridobivanju prihodka 

dejavnostih600^0"0"151" položa' kot delavci v gospodarskih 
10. Kadar se gospodarska dejavnost opravlja v izjemno 

ugodnih naravnih^ pogojih ali v izjemno ugodnih pogojih 
ustvarjenih s položajem kraja dela in poslovanja, se v skladu 
z zakonom ugotavlja renta in se uporablja za razvoj materi- 
alne osnove dela in varstvo življenskega okolja v občini 
posebni družbenopolitični skupnosti in republiki ali za razvoj 
komunalne infrastrukture. ' 

11. Na podlagi sredstev in dela, vloženega v podjetje ozi- 
roma drugo organizacijo, imajo vlagatelji pravico udeležbe pri 
upravljanju in pri dohodku oziroma dobičku sorazmerno 
z vloženimi sredstvi in delom. Enake pravice imajo ustanovite- 
lji novih podjetij oziroma drugih organizacij 
,,5 Pod|etja' druge organizacije ter druge pravne osebe lahko v skladu z zakonom zbirajo denarna in druga sredstva 
občanov, za kar jim lahko izdajajo delnice, obveznice ali 
druge vrednostne papirje. Občani na tej podlagi pridobijo 
določene pravice in ugodnosti v skladu z zakonom. 

3. Delavci, ki opravljajo strokovna, administrativna, 
pomožna in druga dela za kmetijsko ali drugo zadrugo, banko 
ali drugo finančno organizacijo, zavarovalno organizacijo 
drugo samoupravno organizacijo in skupnost ali njihovo 
Združenje, za družbenopolitično organizacijo ali druqo druž- 
beno organizacijo in društvo, lahko oblikujejo delovno skup- 
nost Delovno skupnost lahko oblikujejo tudi delavci v oroa- 

zakon"2 skupnosti pod pogoji, ki jih določa 

zakon7'06 obveznosti delavcev v delovni skupnosti določa 
, P®laY.cu ne more prenehati delovno razmerje, če zaradi tehnoloških in drugih izboljšav, ki prispevajo k povečanju 
produktivnosti dela in k večjemu uspehu organizacije nje- 
govo delo v tej organizaciji ni več potrebno, dokler se mu ne 
zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim delovnim 
zmožnostim ali se mu na drug način ne zagotovi uveljavljanje 
pravce do dela ali z zakonom določenih pravic iz dela. 

Z zakonom se določijo pravice delavca in pogoji, pod kate- 
rimi mu lahto preneha delovno razmerje, če njegovo delo 
zaradi tehnoloških in drugih izboljšav ni več potrebno Zakon 
ureja tudi pravice in obveznosti podjetij in drugih organizacij 
ter družbenopolitičnih skupnosti pri uresničevanju tako dolo- 
čenih pravic delavcev in pri zagotavljanju sredstev v ta 
namen. 

15. S 1.točko se dopolni 12.člen; z 2.točko se nadomesti 
drug'in tretji odstavek 14.člena; s 3.točko se dopolni 15.člen- 
s 4 točko se nadomesti drugi odstavek 16.člena; s 5.točko se 
nadomesti 17,člen; s 6.točko se nadomesti 26.člen; s 7.točko 
se nadomesti 21.člen; z 8.točko se dopolni l.oddelek I po- 
glavja drugega dela; z 9.točko se nadomesti 18.člen- 
z 10.točko se nadomesti prvi odstavek 20.člena; z 11 .točko se 
nadomesti 28.člen; z 12.točko se nadomesti 30.člen; 

poročevalec 



s 13.točko se nadomestita prvi in tretji odstavek 32.člena; 
s 14.točko se nadomestita četrti in peti odstavek 34. člena 
ustave SR Slovenije. 

Razveljavijo se 19., 25., 31. člen in drugi odstavek 34. člena 
ustave SR Slovenije. 

14 AMANDMA XIV (13) 

1. Ustanavljanje, organiziranje in povezovanje podjetij, dru- 
gih organizacij ter drugih subjektov za opravljanje gospodar- 
skih in družbenih dejavnosti je pod pogoji, določenimi z zako- 
nom, svobodno. 

2. Podjetja, druge organizacije ter druge subjekte za oprav 
Ijanje gospodarskih in družbenih dejavnosti lahko ustanovijo 
pravne in fizične osebe v skladu z zakonom. Oblike organizi- 
ranja družbenih dejavnosti in njihovega povezova- 
nja določa zakon. .. 

3. Družbenopolitična skupnost lahko ustanovi podjetje ali 
drugo organizacijo, če je opravljanje dejavnosti te organiza- 
cije nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za 
delo drugih organizacij na določenem območju ali ce je to 
nuino za delo organov te družbenopolitične skupnosti. 

4 Oraanizacije, ki kot enotni tehnološki sistem opravljajo 
dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega 
prometa in poštno-telegrafsko-telefonskega prometa na 
območju Socialistične republike Slovenije, se v skladu z zako- 
nom združujejo zaradi zagotavljanja tehnične funkcionalnosti 
in soodvisnosti delovnega procesa, smotrnega in učinkovi- 
teqa delovanja teh sistemov in njihovih posameznih delov 
v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega raz- 
voja Socialistične republike Slovenije ter s potrebami in inte- 
resi uporabnikov njihovih proizvodov in storitev, kakor tudi 
zaradi tehnološke usklajenosti z istovrstnimi sistemi v SFRJ. 

5 Posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali 
zadev posebnega družbenega pomena se v skladu z njihovo 
naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da se lahko določijo 
posebni pogoji in način opravljanja taksnih dejavnosti ali 
zadev soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev in organov 
družbenopolitične skupnosti ter uveljavljanje nadzora. 

Zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja 
in razrešitve ter posebne pravice in dolžnosti poslovodnega 
oraana v organizacijah, katerih dejavnost je nenadomestljiv 
pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organiza- 
cij na določenem območju. Zakon lahko določi, da organ 
družbenopolitične skupnosti imenuje in razrešuje poslovodni 
organ v takih organizacijah oziroma daje soglasje ali predlog 
za njegovo imenovanje in razrešitev. 

6 Podjetja in druge organizacije ter posamezniki, ki oprav- 
liaio aospodarsko dejavnost in njihova poslovna združenja, se 
v skladu z zakonom združujejo v gospodarske zbornice ali 
druaa splošna združenja. nA x, . 

7 S1 2 in 3.točko se nadomestijo 36., 37., 38. in 39. člen in 
prvi odstavek 40. člena; s 4.točko se dopolni 40_člen; 
s 5.točko se nadomestita tretji in četrti odstavek 51 .člena, 
s 6.točko se nadomesti 52.člen ustave SR Slovenije. 

Razveljavi se prvi odstavek 153.člena ustave SR Slovenije. 

15 AMANDMA XV (14) 

Razveljavi se 45. člen ustave SR Slovenije. 

16 AMANDMA XVI (15) 

1 Banka je samostojna samoupravna finančna organizacija 
za opravljanje depozitnih, kreditnih in drugih bančnih poslov. 

2 Banko ustanovijo pravne in fizične osebe z vlaganjem 
sredstev v sklade banke v skladu z zveznim zakonom. 

3 Ustanovitelji upravljajo banko in so udeleženi v njenem 
dobičku sorazmerno z vloženimi sredstvi skladno z aktom 

4. S tem amandmajem se nadomesti 41. člen ustave SR 
Slovenije. 

17 AMANDMA XVII (16) 

1. Zavarovalnica je samostojna samoupravna organizacija 
za ODravlianje zavarovalnih poslov. 

2. Zavarovalnico ustanovijo v skladu z zakonom pravne in 
fizične osebe z vlaganjem sredstev v njene sklade. 

3 Ustanovitelji upravljajo zavarovalnico in so "deležen 
v njenem dobičku sorazmerno z vloženimi sredstvi v skladu 
z aktom zavarovalnice. nr-, 

4. Z aktom o ustanovitvi se lahko določi, da sodelujejo pri 
upravljanju zavarovalnice njeni zavarovanci. 

5. S tem amandmajem se nadomesti 44. člen ustave SR 
Slovenije. 

18 AMANDMA XVIII (17) 

1. Tuja oseba lahko vloži sredstva v podjetje ali drugo 
oraanizacijo, banko ali drugo finančno organizacijo, zadrugo 
ter v druae oblike sodelovanja in skupnega poslovanja. 

Tuja oseba lahko skupaj z domačimi osebami ustanovi 
mešano podjetje, banko ali drugo finančno organizacijo, 
pogodbeno organizacijo združenega dela, lahko pa ustanovi 
tudi lastno podjetje.   

Kadar to zahteva družbeni interes, se z zveznim zakonom 
lahko izjemoma določi, za katere dejavnosti ali zadeve ozi- 
roma na katerih področjih tuja oseba ne more ustanoviti 

'a^>nTujaPose'ba ima pravico sodelovati pri upravljanju skup- 
nega poslovanja, dokler so sredstva vložena, pravico do 
transferja dobička, pravico do vračila vloge in druge pravice, 
določene s pogodbo. »„-sv. 

Tuja oseba lahko obdrži lastninsko pravico na vloženih 

Kadar ie tuja oseba ustanovila lastno podjetje, obdrži last- 
ninsko pravico na vloženih sredstvih in ima lastninsko pravico 
na sredstvih, ki jih je to podjetje ustvarilo s svojim poslova- 

Veh pravic tuje osebe ni mogoče zmanjšati z zakonom ali 
Z ^Pravice ^obveznosti delavcev v podjetju, skupni banki 
ali drugi skupni finančni organizaciji in pogodbeni organiza- 
ciji združenega dela se uredijo s kolektivno pogodbo. 

4 Zvezni zakon ureja pravni položaj mešanega podjetja, 
banke ali druge finančne organizacije, pogodbene organiza- 
cije združenega dela in lastnega podjetja in pravni po'ozai 
tuje osebe, ki je samostojno oziroma skupaj z domačim 
osebami ustanovila te organizacije, ter temeljne pravice in 
obveznosti delavcev, ki so v njih zaposleni. 

5. S tem amandmajem se nadomesti 29.clen ustave SR 
Slovenije. 

19 AMANDMA XIX (18) 

1 Delavci in drugi delovni ljudje imajo pravico, da po 
načelih prostovoljnosti in enakopravnosti neposredno a h 
prek svojih organizacij ali skupnosti ustanavljajo samou 
pravne interesne skupnosti ali druge oblike s^moupr^"®^ 
oraaniziranja, da bi zadovoljevali svoje osebne in skuPn® 
potrebe in interese ter s temi potrebami in interesi usklajevali 
dG2° Družbenopolitične skupnosti določijo način zagotavlja- 
nja in upravljanja sredstev za skupne družbene potrebe 
v obsegu, ki je nujen za uresničevanje z ustavo in zakonom 
določenih pravic delovnih ljudi in občanov ter za dosegan|e 
drugih temeljnih ciljev družbenega razvoja, določenih z druž- 
benimi plani teh skupnosti. ___-n 

Na področju družbenih dejavnosti, na katerih družbenopoli- 
tične skupnosti določijo način zagotavljanja sodstev za 
skupne družbene potrebe, se z zakonom ali odlokom ki 
temelji na zakonu, določi način organiziranja vpliva in nad- 
zora uporabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvaja- 
nju teh skupnih družbenih potreb. in 

3 Da bi zagotovili socialno varnost, ustanovijo delavci in 
drugi delovni ljudje v SR Sloveniji samoupravno skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali drugaobliko 
samoupravnega organiziranja, v kateri v ta namen zdruzu ejo 
sredstva in določajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter 
minulega dela svoje skupne in posamične obveznosti in pra- 
vice, ki jih v njih uresničujejo. 

4 S tem amandmajem se nadomestijo določbe 53. do / L 
člena ter dopolni 3. oddelek I. poglavja drugega dela ustave 
5 V^'rvem odstavku 205.člena in četrtem odstavku 207.člena 
ustave SR Slovenije se razveljavi besedilo: »v samoupravnih 
interesnih skupnostih«. 
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20 AMANDMA XX (19) 
1. Družbenopolitične skupnosti sprejemajo družbene plane, 

s katerimi določajo cilje družbenega razvoja ter način spod- 
bujanja njihovega uresničevanja. 

2. Samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena ter 
organizacije, ki opravljajo dejavnosti v okviru tehnoloških 
sistemov, pomembnih za republiko, sprejemajo svoje plane 
v skladu s cilji, določenimi v družbenih planih. Za te organiza- 
cije oziroma skupnosti se lahko z zakonom določi obveznost 
sprejemanja planov. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo 86., 87., 88 in 89 člen 
ter prvi odstavek 91.člena ustave SR Slovenije. 

21 AMANDMA XXI (20) 

1. Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo 
usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in 
izmenjava podatkov, dejstev in informacij, ki so pomembne za 
življenje, delo in razvoj in odločanje na vseh področjih druž- 
benega življenja, ter dostopnost teh podatkov, dejstev in 
informacij. 

2. Evidenco, analitične in informativne zadeve o razpolaga- 
nju z družbenimi sredstvi, kontrolo nad pravilnostjo podatkov 
°razp°laganju s temi sredstvi, nad zakonitostjo razpolaganja 
z družbenimi sredstvi in izpolnjevanjem obveznosti podjetij in 
drugih organizacij, samoupravnih organizacij in skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti ter druge zadeve, ki jih določa 
zakon, opravlja služba družbenega knjigovodstva. 

3. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 92. člena z 2 
točko se nadomestita prvi in peti odstavek 94. člena ustave SR 
Slovenije. 

22 AMANDMA XXII (21) 
1. Delovni ljudje in občani svobodno združujejo v skladu 

z zakonom svoje delo in sredstva oziroma samo delo ali samo 
sredstva v kmetijske, gozdarske, obrtne in druge zadruae ali 
druge oblike združevanja. 

2. Zadruga je samostojna samoupravna organizacija za- 
družnikov. 

Zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, združenih 
v zadrugo, če jih s pogodbo ni prenesel v skupno lastnino 
zadružnikov, v zadružno lastnino ali v družbeno lastnino. 

O sredstvih, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, 
odločajo zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge. 

Za razširitev materialne osnove dela lahko zadruga zbira 
denarna in druga sredstva občanov. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 82.člen ustave SR 
Slovenije. 

23 AMANDMA XXIII (22) 

1. Kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišče oziroma 
druga sredstva v kmetijske zadruge in druge oblike združeva- 
nja kmetov ali pa jih lahko združujejo z delavci v podjetjih in 
v drugih organizacijah. 

2. Kmetje ustanovijo kmetijsko zadrugo z aktom o ustanovi- 
tvi, s katerim določijo pogoje združevanja, skupne interese in 
cilje ter svoje posamične in skupne pravice in obveznosti, ki 
jih uresničujejo oziroma izvršujejo v zadrugi. 

Oblike organiziranja in razmerja v zadrugi ureja statut 
zadruge, medsebojne pravice in obveznosti zadružnikov in 
zadruge pa se uredijo s pogodbo. 

3. Kmetje obdržijo lastninsko pravico na zemljišču, delovnih 
sredstvih oziroma drugih sredstvih, ki jih združijo v kmetijsko 
zadrugo. 

Kmetje lahko ta sredstva s pogodbo prenesejo v skupno 
lastnino zadružnikov, zadružno lastnino ali v družbeno last- 
nino. 

4. Zadružnik, ki je svoje delo, zemljišče oziroma druga 
sredstva združil v zadrugo, ima ob izstopu iz zadruge ali ob 
njenem prenehanju pravico do vračila zemljišča oziroma dru- 
gih sredstev, na katerih je obdržal lastninsko pravico, oziroma 
pravico do vračila vrednosti sredstev, ki jih je združil 
v zadrugo, in pravico do dela sredstev v skladih zadruge, 
ustvarjenih z njenim poslovanjem, pod pogoji, ki jih določata 
pogodba in statut v skladu z zakonom. 

5. S tem amandmajem se nadomestita 77. in 78.člen ustave 
SR Slovenije. 

24 AMANDMA XXIV (23) 

1. Delovnim ljudem je zajamčena pravica, da samostojno 
opravljajo dejavnosti z osebnim delom oziroma z osebnim 
delom in sredstvi, ki so lastnina občanov. 

Kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja 
judi, zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države, se 
lahko z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni 
mogoče samostojno opravljati z osebnim delom. 

Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost kot posa- 
mezniki, lahko zaposlujejo delavce v skladu z zakonom. 

2. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost, se 
v skladu z zakonom lahko združujejo v zadrugo, skupnost ali 
drugo organizacijo, lahko pa ustanovijo tudi zasebno po- 
djetje. r 

3. Pravice in obveznosti zaposlenih delavcev ureja kolek- 
tivna pogodba v skladu z zakonom. 

4. S tem amandmajem se nadomestijo 33., 81., 83 in 85 
člen ustave SR Slovenije. 

5. Naslov 7. oddelka I. poglavja drugega dela ustave SR 
Slovenije se nadomesti z naslovom »samostojno osebno 
delo«. 

25 AMANDMA XXV (24) 

1. Delovni človek lahko ustanovi pogodbeno organizacijo 
združenega dela ter v njej na samoupravni podlagi združuje 
svoje delo in sredstva z delom drugih oseb. 

Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji pripadajo 
na podlagi njihovega dela sredstva za zadovoljevanje osebnih 
in skupnih potreb. 

Poslovodja ima na podlagi sredstev, ki jih je vložil v pogod- 
beno organizacijo, pravico do vračila vrednosti teh sredstev in 
pravico do udeležbe v dohodku v skladu z načeli, ki veljajo za 
združevanje družbenih sredstev v podjetjih in drugih organi- 
zacijah, ter pravico, da ponovno vloži sredstva. 

V pogodbeno organizacijo združenega dela lahko združijo 
sredstva tudi drugi delovni ljudje in občani. 

2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in tretji odstavek 
84. člena ustave SR Slovenije. 

26 AMANDMA XXVI (24 a) 

1. Zaradi zagotavljanja proizvodnje hrane, ekološko primer- 
nega obdelovanja zemlje, poseljenosti in pomena kmetijstva, 
Socialistična republika Slovenija pospešuje razvoj kmetije kot 
trajne in enakopravne gospodarske enote v kmetijstvu. 

2. S tem amandmajem se dopolni 6. razdelek I. poalavja 
drugega dela ustave SR Slovenije. 

Razveljavi se drugi odstavek 76. člena ustave SR Slovenije. 

27 AMANDMA XXVII (25) 
1. Občanom je zajamčena lastninska pravica na stanovanj- 

skih hišah in stanovanjih, poslovnih stavbah, poslovnih pro- 
storih in drugih delovnih sredstvih. 

Lastnik lahko stanovanjsko hišo ali stanovanje, poslovno 
stavbo, poslovni prostor in druga delovna sredstva da v upo- 
rabo drugemu in na tej podlagi pridobiva prihodek pod poaoji 
in na način, ki jih določa zakon. 

2. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem 
obdelovalnem zemljišču, ki meri največ 30 hektarov na 
kmečko gospodarstvo. 

Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zem- 
ljišče, na katerem imajo kmetje lastninsko pravico, v hribov- 
skih in planinskih območjih, meriti več kot 30 hektarov na 
kmečko gospodarstvo. 

3. S 1. točko se nadomesti drugi odstavek 95. člena, z 2. 
točko pa se nadomestita prvi in drugi odstavek 97. člena 
ustave SR Slovenije. 

28 AMANDMA XXVIII (26) 

1. Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter 
na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in po postopku, 
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kot to določa zakon, določi občina, mesto oziroma republika, 
ne sme imeti nihče lastninske pravice. Občani, krajevne skup- 
nosti oziroma občine na teh območjih morajo biti obveščeni 
o začetku postopka in imajo pravico, da v postopku sodelu- 
jejo na način, ki ga določa zakon. 

Pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice na zem- 
ljišču, na katerem ima kdo lastninsko pravico, ter odškodnino 
za to zemljišče, ureja zakon. Način in pogoje za uporabo 
takega zemljišča določi družbenopolitična skupnost na pod- 
lagi zakona. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 98.člen ustave SR 
Slovenije. 

29 AMANDMA XXIX (27) 

1. Zrak, vode, vodotoki, morje in morska obala, plodna 
zemlja in zemljišča, gozdovi, rudnine, rastlinski in živalski 
svet, dobrine v splošni rabi ter naravna in kulturna dediščina 
so kot dobrine splošnega pomena pod posebnim varstvom, 
določenim z zakonom. Zakon določa tudi pogoje in način 
njihove z varstvom skladne in smotrne uporabe oziroma zaš- 
čite. ., . ... ,. 

Z gozdovi se gospodari po enotnih strokovnih načelih, ki ne 
glede na lastništvo trajno zagotavljajo ohranitev in razvoj 
gozdov, v skladu z zakonom. 

2. Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti, 
gospodarske in druge organizacije, krajevne skupnosti in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti imajo pravico 
in dolžnost zagotavljati naravno ravnovesje in pogoje za ohra- 
nitev, izboljšanje in razvoj sestavin človekovega okolja, da 
zagotovijo pogoje za življenje in delo, kakor tudi da preprečil- 
jejo zdravju škodljive posledice, ki nastanejo v proizvodnji, 
porabi in prometu. 

Z zakonom ali aktom organa, ki je pooblaščen z zakonom, 
se prepove uporaba energije, snovi ali tehnoloških postop- 
kov, ki so škodljivi za zdravje ljudi in človekovo okolje, ozi- 
roma določijo pogoji za njihovo uporabo. 

3 Družbenopolitične skupnosti določajo in izvajajo politiko 
varstva okolja in urejanja prostora ter politiko smotrnega 
izkoriščanja zemljišč in njihovo učinkovito varstvo. 

4. S 1. točko se nadomestita 102. in 103. člen; z 2. in 3.tocko 
se nadomesti 104. člen ustave SR Slovenije. 

Razveljavi se 80.člen ustave SR Slovenije. 

30 AMANDMA XXX (28) 

1. Socialistična republika Slovenija v primerih, določenih 
z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije, sku- 
paj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama 
v organih federacije določa skupno politiko in zvezne zakone, 
ki urejajo temelje enotnega jugoslovanskega trga. 

2. Z medsebojnimi dogovori z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama Socialistična republika Slovenija 
usklajuje davčno politiko in davčni sistem, ki ga določa ozi- 
roma ureja v mejah svojih pravic in dolžnosti, če to zahteva 
zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

3. S 1.točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek 
106.člena, z 2.točko pa se nadomesti tretji odstavek 106.člena 
ustave SR Slovenije. 

31 AMANDMA XXXI (29) 

1. Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enot- 
nega monetarnega sistema z Narodno banko Jugoslavije, 
narodnimi bankami drugih republik in avtonomnih pokrajin 
skupno monetarno in devizno politiko in skupne temelje kre- 
ditne politike ter je skupaj z njimi v okviru svojih pravic in 
dolžnosti odgovorna za stabilnost valute, za splošno plačilno 
likvidnost in za uresničevanje skupne monetarne in devizne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike. 

Narodna banka Slovenije sprejema tudi druge ukrepe, 
s katerimi se uresničuje kreditna politika, ki jo s svojimi akti 
določa Skupščina Socialistične republike Slovenije. Za izvaja- 
nje teh nalog je odgovorna Skupščini Socialistične republike 
Slovenije. S temi ukrepi se ne sme nikogar spraviti v neenako- 
praven položaj glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja 
dohodka na trgu. 

Narodna banka Slovenije opravlja v skladu z zakonom tudi 

določene analitske, raziskovalne in informacijske naloge za 
potrebe Socialistične republike Slovenije. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 108.člen ustave bH 
Slovenije. 

32 AMANDMA XXXII (30) 

1 Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zako- 
nom določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih plačujejo delavci ter delovni ljudje in njihove 
organizacije ter občani davke, takse in druge davščine ter 

^ Sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov določa 

^Družbenopolitične skupnosti lahko uporabljajo sredstva 
prora čuna tudi za uresničevanje razvojne politike, določene 
v njihovih družbenih planih, v skladu z zakonom pa tudi za 
financiranje določenih skupnih družbenih potreb ter za 
potrebe gospodarske in komunalne infrastrukture. 

2. Davki iz dohodka oziroma dobička podjetja oziroma 
druge organizacije in druge pravne osebe se plačujejo po 
predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na katere 
območju organizacija oziroma druga pravna oseba ali njen 
del trajno opravljajo dejavnost. 

Prispevki iz dohodka podjetja oziroma druge organizacije 
in druge pravne osebe se plačujejo po sklepu in v korist 
samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike samou- 
pravnega organiziranja, ki zagotavlja zadovoljevanje potreb in 
interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti 
nrisDevk 

Davki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev in 
občanov, razen davka od premoženja, se plačujejo v skladu 
z zveznim zakonom po predpisih in v korist družbenopolitične 
skupnosti, na katere območju delavec ali občan živi 

Prispevki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev 
in občanov se plačujejo v skladu z zveznim zakonom po 
sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti ali druge 
oblike samoupravnega organiziranja, ki delavcu in občanu ali 
njunim družinskim članom zagotavlja zadovoljevanje potreb 
in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti 

*^3 ^Družbenopolitične skupnosti lahko ustanavljajo sklade 
za financiranje določenih razvojnih in drugih skupnih druzbe- 

Sklad se ustanovi z zakonom ali z odlokom, ki temelji na 
zakonu; s tem zakonom ali odlokom se določi tudi način 
upravljanja in poslovanja sklada. _ 

Skupščina družbenopolitične skupnosti, ki ustanovi sklad, 
nadzoruje njegovo delo in poslovanje. ... . 

4. S 1.točko se nadomestita prvi in drugi odstavek 109. 
člena ustave SR Slovenije ter dopolni ta člen; z 2. točko se 
nadomesti 111. člen; s 3. točko se dopolni 14. razdelek I. 
poglavja drugega dela ustave SR Slovenije. 

33 AMANDMA XXXIII (30 a) 

1. Delovni ljudje in občani so nosilci oblasti in drugih 
načinov upravljanja družbenih zadev. 

Delovni ljudje in občani uresničujejo oblast in upravljajo 
druge zadeve, organizirani v samoupravne organizacije in 
skupnosti ter v družbenopolitične in družbene organizacije. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 113. člen ustave bH 
Slovenije. 

V 114, 115., 116. in 119. členu ustave SR Slovenije se za 
besedama »delovni ljudje« dodata besedi »in občani«. 

34 AMANDMA XXXIV (31) 

1. Delavci in vlagatelji sredstev upravljajo podjetje oziroma; 
drugo organizacijo na podlagi dela in vloženih sredstev 
v skladu z zakonom.   

Delavci v organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti, 
uresničujejo svoje samoupravne pravice smiselno enako kot 
delavci v podjetjih v skladu z zakonom. 

2. S tem amandmajem se nadomestijo 124., 125., 126., \£(., 
130 131., 133. in 134. člen ustave SR Slovenije. 

Razveljavijo se 128. in 129. člen, drugi in tretji odstavek 132. 
člena in tretji odstavek 144. člena ustave SR Slovenije. 



35 AMANDMA XXXV (32) 

J„ °e!OVni ''ud)e in občani se zaradi urejanja vprašanj skup- nega pomena in uresničevanja skupnih interesov ter solidar- 
dovoljevanja skupnih potreb samoupravno organizi- 

u iaeL aieyn° s Vpnost- Krajevno skupnost organizirajo v naselju, delu naselja ali več povezanih naseljih 

skurmnlti S,6 ?°IOČi Postopek za ustanavljanje krajevnih skupnosti. Načela tega postopka lahko določi zakon 
Krajevna skupnost je pravna oseba. 

.°elovni 'ju.die in občani, organizirani v krajevni skupnosti sodelujejo pri upravljanju družbenih zadev in odločanju' 
skupnega pomena v občini in širših družbenopo- 

n „hi!cup"os.tlh- 0 sv°j|h skupnih interesih delovni ljudje- občani odločajo na zborih občanov in v drugih oblikah 
samoorgamziranja. 

m°^aniZacij0 sam°upravljanja ter pravice in dolžnosti posa- meznih organov krajevne skupnosti in druga temeljna vpraša- 

li friiPHlTieT ,a.Z! delovanie krajevne skupnosti in za življenje ljudi, določi statut krajevne skupnosti. 

noifredStVa za °P.rav|ianie z ustavo in z zakonom določenih nalog in za organizirano udeležbo pri upravljanju družbenih 

čunTotfčin^ 3'0 V Skladu z zakonom iz sredstev prora- 

do! lah^°i!,evan|e in,uresničevanje skupnih potreb in inte- 
S'ahk° a/evna skuPnost pridobiva sredstva s prosto- rnim. prispevki podjetij in drugih organizacij in skupnosti 
samoprispevkom in delom ter na drug način. 

int5
aradi za9°,avllania usklajevanja in uresničevanja svojih 

obhknle^ Qk"a sam.°"pravnlh Podlagah in prostovoljno lahko oblikujejo skupnosti krajevnih skupnosti. 
, S^m amandmajem se nadomestijo 72., 73 74 in 139 140., 141. in 142. člen ustave SR Slovenije. 

36 AMANDMA XXXVI (33) 

neUr0ednlintJnePŠČine družbenopolit*nih skupnosti so 
Delovni ljudje in občani ter njihove organizacije Dredlaaaio 

7hnHhdllne Za dele9ate določajo delovni ljudje in občani na 
o

0:lh
n 

0lllf ?.ta'n,m 9,asovanjem oziromi s podpisova njem, na način, ki ga določa zakon. 
H *a"dlda,i za delegate postanejo tisti, ki dobijo z zakonom določeno podporo volilcev. om 

Na listi kandidatov mora biti število določenih kandidatov 
Z% n6?ate Već|e od števila delegatov, ki se voli 

h V zborzdruženega dela skupščine občine volijo 
sHh ter v druoih KSH! ,8r d,mgih or9anizaciiab in skupno- 
ftainlm 9 obllkah opravljanja dejavnosti neposredno in s tainim glasovanjem v skladu z zakonom. 

v Zbor''eo9bačfnV4kMniC/aieVcih sk,uPnosti skupščine občine in 
vonČ. hJt " Skupščine Socialistične republike Slovenije 
tajnim gSovLnjem6 neposredn°. s splošnim in 

renuhlte!™ ZbW 2druž®nega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije volijo delovni ljudje v podjetjih ter druaih 
SSa^pnos,'h ter v drugih SbliZo?^'až a dejavnosti ki so povezane predvsem z delom in odnosi 

«a&1S^i^sl,Jsrd,",n s 

oolit^np «£ate V d|*Hzben0P0li,'čni zbor skupščine družbeno- 
vkaterpmtnrto?0 "f Podla9' kandidacijskega postopka, 
delovanja Ih tllf V ,emel|nih organizacijskih oblikah delovanja eh organizacij, in na način, določen z zakonom 

Delovni ljudje in občani volijo delegate v družbenoDolitični 
zbor skupščine družbenopolitične skupnosti na podlaai liste 

!nn h OV neposredno s splošnim in tajnim glasovanjem po 
skupščine" ' k' iih d°l0Či Zak°n 0 0ma odlok občinske 

odDkaterih°ni°wf nfh^9aniZfCija' k'ie Pred,a9a'a kandidate, oa Katerih ni bil nihče izvoljen, vendar je zanie alasovalo 

do^nT^?'06?"0 na'maniše število volilcev, ima pravico do enega delegata v družbenopolitičnem zboru skupščine 
družbenopolitične skupnosti. ^upscine 

,a območjih, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narod- 

narodnosti V skupščinah občin ustrezno zastopani ti 
Italijanska oziroma madžarska narodnost ima vsaka vsaj do 

blikesfoienfje * VSakem Zb0ru SkuPščine Socialistične repu- 
7. Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih oraa- 

njzac.jah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah 
oblikujejo v skladu z zakonom svoje delegacije za nepo- 
sredno uresničevanje svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti 

družbenopolitičnih skupnosT* °pravl^u ,unkci' skuPščin 
Delovni ljudje in občani v podjetjih ter drugih organizacijah 

in skupnostih lahko s statutom določijo, da opravlja funkcijo 
delegacije delavski svet oziroma ustrezen organ upravljanja 

8. Delegacije delovnih ljudi in občanov v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, ki imajo skupneaa dele- 

?.a Kr,? "*;™ zboru skupščine družbenopolitične skupno- sti, oblikujejo konferenco delegacij ali drugo obliko povezo- 
,va"|a'zarad' oblikovanja skupnih stališč za delo in odločanje tega delegata v skupščini. 

Način oblikovanja in dela konferenc delegacij in drugih 
oblik povezovanja delegacij se lahko uredi z zakonom. 

9. Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem 
ima pravice in dolžnosti člana delegacije samoupravne orga- 
n,z®c,)|: skupnosti oziroma družbenopolitične organizacije 

10. Skupščina družbenopolitične skupnosti voli oziroma 
imenuje nosilce funkcij v državnih organih, razen predsed- 
nika in sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije, predsed- 
nika in članov izvršnega sveta ter funkcionarjev, ki vodijo 
upravne organe, na podlagi liste, na kateri je število določenih 
kandidatov večje od števila, ki se voli oziroma imenuje, če za 

dofočeno"6 ni z zakonom oziroma statutom drugače 
11- S 1 točko se dopolni 157. člen in nadomestijo prvi 

drug. in tretji odstavek 158. člena; z 2„ 3. in 4. točko se 
?fiq°in^QP™ odstavek 162. člena; s 5. točko se nadomestita 163. in 339. člen; s 6. točko se dopolni 7. razdelek II. poglavja 
drugega dela in drugi odstavek 338. člena; s 7 točko se 
nadomesti 156 člen; z 8. točko se dopolni 160. člen; z 9. 
točko se dopolni 7. razdelek II. poglavja drugega dela; z 10. 
točko se dopolni 119. člen ustave SR Slovenije. 

SR Sloveniji56 a''nea drugega ods,avka 185. člena ustave 
V prvem in drugem odstavku 165. člena se razveljavi bese- 

dilo, ki se glasi: »ki so jih delegirale«; v četrtem odstavku 166 
člena se beseda »delegiran« nadomesti z besedo »izvoljen« in 
razveljavi besedilo »organizacij združenega dela in druaih 
samoupravnih«. y 

V drugem odstavku 171. člena ustave SR Slovenije se razve- 
ljavi beseda »delegiranje«. 

* Opomba k 5. točki tega amandmaja: 
Skupina za redakcijo je ob obravnavi te točke po proučitvi 

™3gnetograma 20. seje ustavne komisije ugotovila, da bese- 
j'°J*,iOČJle ne ,zrafa v cel°>' večinskega stališča ustavne SkuP'na zfto meni, da je zaradi jasne ustavne opre- 
delitve potrebno, da to besedilo vsebinsko dodela ustavna 
komisija, ker to presega naloge redakcije. 

37 AMANDMA XXXVII (34) 

1. Volitve članov delegacij in delegatov v skupščine razpi- 
suepredsedn* Skupščine Socialistične republike Slovenije 
Volitve članov delegacij in delegatov v skupščine, ki jim 
poteče mandatna doba, morajo biti opravljene najpozneje 15 
dni pred potekom te dobe. 

2. Delegati v skupščine se volijo za štiri leta in so lahko 
največ dvakrat zaporedoma izvoljeni v isto skupščino. Z dnem 
verifikacije izvolitve novih delegatov v skupščinah preneha 
funkcija delegatov, ki jim je potekla mandatna doba. 

3. Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko 
v izrednih razmerah podaljša trajanje mandatne dobe članom 
delegacij in delegatom v skupščinah za čas, dokler traja tako 
stanje Volitve se razpišejo takoj, ko prenehajo okoliščine, 
zaradi katerih je bilo članom delegacij in delegatom v skupš- 
činah podaljšano trajanje mandatne dobe. 



4. S 1. točko se nadomesti 168. 

ustave SR Slovenije. 

38 AMANDMA XXXVIII (35) 
Razveljavi se tretji odstavek 178. člena ustave SR Slovenije. 

39 AMANDMA XXXIX (36) 
1 V občini delovni ljudje in občani ustvarjajo in zagotavljajo 

nnnoie za svoie življenje in delo, usmer)a]6 družbeni razvoj 
cni^ilipin in usklaiuieio svoje interese, zadovoljujejo 

skupne pcrtrebe. SKSiJ s'amoupra.li.ni« toršw]o 
SS oblasti in up.a.l.ep »ugoaruit,enezM™ «™n 
tistih, ki jih v skladu z ustavo uresničujejo v širših družbeno 
političnih skupnostih. 

Dplovni liudie in občani v občini zlasti. 
- zaaotavliajo in organizirajo, upoštevajoč posebnos 

občine, opravljanje zadev skupnega pomena za^vne ljudi 
in občane in v ta namen ustanavljajo skupne organe družbe 
nega samoupravljanja, organizirajo občinske upravne m 

-^zag otav ifa^o Ifr e^sn i če van j e in varstvo svoboščin.pravic: In 
rinlžnosti delovnih ljudi in občanov, varujejo zakonitost, orga 
niz ira jcf i no prav I j aj o družbeno nadzorstvo ter zagotavljajo 
uresničevanje enakopravnosti narodov ir' "^rodnost^ 

varnost delovnih ljudi in občanov; 

- skrbijo za varstvo in izboljševanje človekovega okolja za 
smo?™'iKiscanie zemlji« «. sn-ar, . sptoinijjg „,e- 
iflin nrostor stavbna zemljišča in naselja ter skrbijo za ra 
prostora, vzdržujejo občinske ceste in mestne ulice ter urejajo 

^-Zagotavljajo opravljanje komunalnih dejavnosti in skrbijo 
za smotrno stanovanjsko gradnjo ter za varstvo in vzdrževanje 

H3-"zagotavljajo^ varstvoS|jucft in premoženja ter javni red in 
mir, organizirajo in uresničujejo družbeno samozaščito m 
S P' ° zag otav ^ a jo °m a t eri a?n e pogoje za delo in razvoj krajevne 
Sk-Psodeiujejo z drugimi občinami in družbenopolitičnimi 
Sk-PsodeTujejo z lokalnimi skupnostmi tujih držav v okviru 
zunanie politike Socialistične federativne republike Jugos a 
vije^n mednarodnih pogodb ter usklajenega programa med- 
narodnega sodelovanja v republiki. ..ctave SR 

2. S tem amandmajem se nadomesti 186. člen usta 
SIRazve?javita se drugi odstavek 183. člena in 187. člen ustave 
SR Slovenije. 

40 AMANDMA XL (37) 
1 Z zakonom ali odlokom občinske skupščine, ki temelji na 

zakonu se določijo način izvrševanja javnih PootJ ®s,''„ ' 
poverjena posameznim organizacijam m 
wirp ^knnščine in druaih organov družbenopolitične SKupno 
š i oledePda anja^smernic tem organizacijam in skupnostim m 

rnuliania nadzora v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil. 
Zakon lahko določi, da javna pooblastila izvršuje tudi posa- 

m82Zrsktem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 181. 
člena ustave SR Slovenije. jn 2?1 

čleZnubusSteave SR sPovenije^odata besedi »ter posamezniki«. 

41 AMANDMA XLI (38) 
1 V mestu na območju katerega je ustanovljenih več občin 

družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urbanistično 

ureianie in zadovoljevanje komunalnih potreb. Pbč'"e 

v skupnem interesu poverijo mestni skupnost, tudi druge 
P,Ob«™ S'SSSoianem urbanem obmoCiu ki s. Poloti 
z zakonom lahko odločijo, da se združijo v skupnost občin 
kot posebno družbenopolitično skupnost, v kateri delovni 
ljudje in občani uresničujejo določene skupne !n*e'.®s .. 
izvršujejo pravice in dolžnosti, ki jih tem skupnostim poverijo 

°b7'zakonom se lahko prenesejo na posebne družbenopoli- 
tične skupnosti določene zadeve iz pristojnosti republike 

S statutom posebne družbenopolitične skupnosti se ured j 
PT^lda—?|emUsP,"'ntomes.i 194- «en us.a.e SR 
Slovenije. 

42 AMANDMA XLII (39) 
1. Delavci imajo pravico do stavke pod pogoji, ki jih določa 

Z1ZS tem amandmajem se dopolni IV. poglavje drugega dela 
ustave SR Slovenije. 

43 AMANDMA XLIII (40) 
1 Ohrani so enaki v pravicah in dolžnostih, ne glede na 
1™i n sdoI jezik veroizpoved, politično ali dru- 

aačno prepričanje, gmotne razmere, rojstvo, izobrazbo, druž- 
beni položaj ali katerokoli osebno ali drugo lg7 2 S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 197. 
člena ustave SR Slovenije. 

44 AMANDMA XLIV (41) 

bššSSHSHS 

z n
2T,r.Sr,ien, s. dopolni IV.pogla.]. d.ugeg, del. 

ustave SR Slovenije. 

45 AMANDMA XLV (41 a) 
t zajamčena je pravica do svobodnega in mirnega zboro- 

"fTSSrSSjI" 'TadCeTm «en us.a.e SR 
Slovenije. 

46 AMANDMA XLVI (41 b) 

pravico enakopravnosti jezikovna^dovin ™°^Qtbam 

niS^-e^^u9=^P- P- — 

srtgem0a:aVnSdma1em "ni drugi odstavek 212. člena 
ustave SR Slovenije. 

47 AMANDMA XLVII (42) 
1. Smrtna kazen se v Socialistični republiki Sloveniji ne sme 

PldPSiStem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 215. 
člena ustave SR Slovenije. 

48 AMANDMA XLVIII (42 a) 

s=£SHSSž 
mff,em tSaf.m Copolni 219. Clen us.a.e SR 
Slovenije. 

poročevalec 

8 



49 AMANDMA XLIX (42 b) 

r' °bčanom 'e zajamčena svoboda gibanja in nastanitve, ki vključuje tudi pravico zapustiti in vrniti se v državo. 
Te pravice se smejo omejiti z zakonom, vendar samo, če je 

to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, 
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval javni red, ali 
ce to zahtevajo interesi obrambe države. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 224. člen ustave SR 
oiovenije. 

50 AMANDMA L (42 c) 

1. Nihče ne sme brez odločbe sodišča ali sodnika za prekr- 
ške, izdane na podlagi zakona, proti stanovalčevi volji vstopiti 
V of cstanovanje ali v druge prostore, niti jih preiskovati. ć. b tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 225 
člena ustave SR Slovenije. 

51 AMANDMA Ll (42 d) 

1. Človekova zasebnost je neprekršljiva. 
Jahko Predpiše, da se sme na podlagi 

odločbe sodišča odstopiti od načela neprekršljivosti tajnosti 
pisem in drugih občil, če je to neogibno za potek kazenskega 
postopka ali za varnost države. 

1. \očk° sedopoini 226. člen; z 2. točko se nadomesti drugi odstavek 226. člena ustave SR Slovenije. 

52 AMANDMA Lil (43) 

1. Izpovedovanje vere je svobodno. 
2. Verske skupnosti smejo ustanavljati verske šole. 
_;b '• točko se nadomesti prvi odstavek 229. člena- z 2 

Slovenije nad0mesti tretji ods,avek 229. člena ustave SR 

53 AMANDMA Lili (43 a) 

1. Otroci uživajo vse pravice in svoboščine, razen tistih ki 
®°0™e,.ene z njihovo starostjo. S to ustavo in zakoni pa se jim zagotavljajo zaradi posebnega družbenega varstva tudi 

uresničevanju pravic otrok je temeljno načelo njihova največja korist. Otroci so v pravicah in svoboš- 

= "fnfen:. ,r )lh 'e PrePOvedano razlikovati glede na 
-if okoliščine njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov. 

Sloveniji™ amandmajem se dopolni 232. člen ustave SR 

54 AMANDMA LIV (43 b) 

iinnrahMa^ŠHn '"pravi.?' zaiamčenih z ustavo, ne sme nihče ^° abl)at'' da bi nasilno rušil temelje z ustavo določene ureditve, da bi ogrožal neodvisnost države, kršil z ustavo 
zajamčene svoboščine in pravice človeka in občana oarožal 
mir in enakopravno mednarodno sodelovanje, razpihoval 
™^'°nalr]0' rasno ln versko sovraštvo ali nestrpnost, ali da bi 
unnrahilat t kaznivim dejanjem; teh svoboščin tudi ne sme 

h • u Se zali,a javna morala- Zakon določa 
.„S11 prlrI'er'b.ln P°d katerimi pogoji ima ustavi nasprotna 

»£? h svobošci" za Posledico njihovo omejitev ali prepo- ved njihove uporabe. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 249 

člena ustave SR Slovenije. ""»iivuk 

55 AMANDMA LV (43 c) 

1. Italijanski oziroma madžarski narodnosti je kot avtohto- 

nl7IaJ1ariDdn.ost.lma zajamčena pravica, da svobodno uporab- 
tlfr » ' ' lzrazata in razvijata svojo nacionalno kulturo ter v ta namen ustanavljata organizacije, uporabljata svoie 

čene pravice S'mb°le ^ uresničtJje,a dru9e z ustavo doli 

i™Sh°r=iai!SotičnV8,?Ub''ka slovenija skrbi za razvoj vzgoje in zobrazevanja, kulture, tiska, drugih sredstev javnega obveš- 
m Za~ raZL.VOj dru9ih kulturnih dejavnosti italijanske ozi- roma madžarske narodnosti ter za usposabljanje kadrov ki so 

poročevalec 

pomembni za uresničevanje položaja in pravic narodnosti in 

tavlfa'potrSpomoe™6'3"'" °bm0Ćij V ,a namen Za9°" 
Sociahstična repubtika Slovenija podpira sodelovanje itali- 

doma m 2arske narodnosti z njunima matičnima naro- 
di zakonom, s statuti občin ter s splošnimi akti organizacii in 

oziromtf maH" ,°c' nač'n uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodnosti. 
Z zakonom se določijo območja, kjer avtohtono živijo sku- 

pa s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske 
oziroma madžarske narodnosti ter tiste pravice, ki jih pripad- 
niki narodnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. 

Pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti so 
zajamčene ne glede na njihovo število. 

2. Za razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobraže- 
vanja v svojem jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev 
javnega obveščanja ter založništva, za sodelovanje pri uspo- 

^adrov' P" kadrovski politiki, pri uresničevanju gospodarskega in drugega družbenega razvoja, pomemb- 
n^of„ZK ohranjanJe >n razvoj narodnosti, za ohranjanje narod- nostnih značilnosti narodnostno mešanih območii ter za 
sodelovanje z matičnima narodoma, ustanovijo pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti v občinah, kier ti 

1 f vta, svoje samoupravne narodnostne skupnosti. 
c£h J3" ** enakopravno odločajo s pristojnimi zbori občin- skih skupščin, kadar te odločajo o zadevah, zaradi katerih so 
ustanovljene samoupravne narodnostne skupnosti 

? točko se nadomestijo prvi, četrti, peti in šesti odsta- 
/•iQ Sd'odopolni ta člen; z 2. točko se nadomesti 251 člen ustave SR Slovenije. ' 

V drugem in tretjem odstavku 250. člena ustave SR Slove- 
nije se besedi »poleg pripadnikov« nadomestita z besedilom 
»skupaj s pripadniki«. 

56 AMANDMA LVI (44) 

1. Samoupravni splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in 
ne smejo biti v nasprotju z zakonom. 

2. Ustavno sodišče: 
Sklad"ost' v®eh drugih predpisov in splošnih aktov družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki 

Sloveniji z ustavo Socialistične republike Slovenije, zakonom 
in drugimi predpisi; 

- odloča o skladnosti samoupravnih splošnih aktov 
z ustavo Socialistične republike Slovenije in z drugimi pred- 
pisi ter o njihovem nasprotju z zakonom 

,ti3pSJin
,°Č^Se,?ad0rTle.Sti 2i6' člen; z 2 točko se nadome- sti 2. alinea 408. člena ustave SR Slovenije. 

57 AMANDMA LVII (44 a) 

Razveljavi se drugi odstavek 261. člena ustave SR Slovenije. 

58 AMANDMA LVIII (44 b) 

Razveljavi se drugi odstavek 271. člena ustave SR Slovenije. 

59 AMANDMA LIX (45) 
1. Sodnike rednih sodišč voli in razrešuje Skupščina Soci- 

alistične republike Slovenije. Občane, ki sodelujejo pri soie- 
nju v rednem sodišču, voli in razrešuje skupščina ustrezne 
družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon. 
ei,2' J*a^ne t°zilce in njihove namestnike imenuje in razrešuje Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

3. Sodniki rednih sodišč se volijo in razrešujejo na način 
pod pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost za 
opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri 
sojenju. K 

4rfNKSi,£- Prav°s°dnih funkcij se volijo oziroma imenujejo za dobo, ki jo določa zakon, in so lahko ponovno izvolieni 
oziroma imenovani. J 

5. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 285. člena ter se 
spremenita 28. alinea 335.člena in 6. alinea 350,člena s tem 
da se v teh dveh alineah razveljavi besedilo »ki jih določa 
zakon«; z 2. točko se nadomesti prvi odstavek 296.člena ter se 
spremenita 29. alinea 335.člena in 7. alinea 350.člena s tem 
da se v teh dveh alineah razveljavi besedilo »ki jih določa 



zakon«; s 3.točko se nadomesti drugi odstavek 285. člena 
ustave SR Slovenije; s 4. točko se nadomesti četrti odstavek . 
točke amandmaja II k ustavi SR Slovenije. 

60 AMANDMA LX (47) 

1 Republiški upravni organi imajo na svojem delovnem 
področju pravico vpogleda v delo občinskih upravnih orga- 
nov glede izvrševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov republiških in zveznih organov. H„i*nnct Ha 

Republiški upravni organi imaio pravico '" doižnost da 
opozarjajo občinske upravne organe na pravilno in pravo 
časno izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov republiških in zveznih organov. Občinski upravni[organ 
so dolžni sodelovati z republiškimi upravnimi organi, kadar 
zaradi izvrševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov republiških in zveznih organov to zahtevajo. 

Če občinski upravni organ ne izvršuje zakonov, drugih 
Dredpisov in splošnih aktov republiških in zveznih organov, za 
katerih izvrševanje je pristojen, ukrene republiški upravni 
orqan kar je potrebno, da se zagotovi njihovo izvrševanje 
v skladu s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima po ustavi in 
Zd2°lzvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
ima Dravico in dolžnost, da opozarja izvršne svete občinskih 
skupščin na nezakonito ali nepravilno delo občinskih uprav- 
nih organov pri izvrševanju zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov republiških in zveznih organov in jim predlaga 
ustrezne ukrepe. Če občinski izvršni svet ne sprejme takšnih 
ukrepov, ima Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije pravico in dolžnost, da o tem opozori občinsko 
Sk3.PSČtem amandmajem se dopolni I. poglavje tretjega dela 
U SRa zve I |aw' sedeti* odstavek 331. člena ustave SR Slovenije. 

61 AMANDMA LXI (48) 
1 V okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti 

Socialistična republika Slovenija po reRubl|š^n
o;g^'^ene 

(1) odloča o sredstvih za skupne in splosne družbene 
potrebe, določene z zakonom; »„»iictva u skladu 

(2) financira naloge sodstva in javnega tožilstva v skladu 
z zakonom; 

IVi soodbuia razvoj tehnične kulture. 
2 S (1) podtočko 1. točke se dopolni 3. točka'drugega 

oHstavka 314 člena z (2) podtočko 1. točke se dopolni 17. 
°očka dmgega odstavka 314. člena; s (3) podtočko 1. točke se 
dopolni 23. točka drugega odstavka 314. člena ustave SR 
Slovenije. 

62 AMANDMA LXII (48 a) 
1 Če organi federacije sprejmejo odločitve v nasprotju 

z njihovimi v ustavi določenimi pristojnostmi in s.tem pose- 
žeio v ustavni položaj in pravice Socialistične republike Slove 
nije je Skupščina Socialistične republike Slovenije do zna 
sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi varovanje z ustavo 
določenega položaja in pravic Socialistične republike Slove- 
nii26' S tem amandmajem se dopolni 315. člen ustave SR 
Slovenije. 

63 AMANDMA LXIII (48 b) 
1 Skucščina Socialistične republike Slovenije lahko raz- 

SfSSSfrS 
ogroža obstanek Socialistične republike Slovenije oziro 
ni^VeSSč^diSocialistične republike Slovenije ne 
sestati o tem odloči Predsedstvo Socialistične republ'ke Slo 
Se in to odločitev predloži Skupščin, Socialistične repu- 
blike Slovenije v potrditev, brz ko se ta lahko sestane. 

Na območju Socialistične republike Slovenije ali njenem 
delu nihče ne sme brez soglasja Skupščine Soc.ahs.čne 
republike Slovenije razglasiti izrednih razmer in 
kakršnihkoli posebnih ukrepov v zvezi z njimi. Odločitev je 

10 

sDreieta če je zanjo glasovalo dve tretjini navzočih delegatov 
vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ukrepi v izrednih razmerah se določijo z zakonom^ 
2 Skupščina Socialistične republike Slovenije odpok liče 

člana Predsedstva Socialistične federativne repubhke Jugo- 
slavije iz Socialistične republike Slovenije, če ravna 
v nasprotju z določbami tega amandmaja. 

q 1 točko se dopolni I. poglavje tretjega dela ustave SR 
Slovenije! z 2 točko sPe dopolni 373. člen ustave SR Slovenije. 

64 AMANDMA LXIV (49) 

1 Z družbenim planom Socialistične republike Slovenije se 
v skladu z njeno odgovornostjo za lasten in skupen razvoj 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji določajo 
skupni interesi, cilji, razvojna politika in ukrepi za skladen 
družbeni razvoj Socialistične republike Slovenije. . 

Družbeni plan Socialistične repubhkeSiovenijedoločatudi 
cilje in naloge na področjih skupnega in posebnega družbe 
nega pomena, poselitve in izboljševanja okolja z gospodarje 
"'DTuib"^ Socialistične republike Slovenije določa 
cilje naloge in ukrepe za zagotavljanje materia nih in dru9'h 

pogojev za skladen regionalni ekonomski, socialni in ekolo- 
ški razvoj Socialistične republike Slovenije. ep 

2. S tem amandmajem se nadomesti 318.člen ustave S 
Slovenije. 

65 AMANDMA LXV (50) 
1 Sredstva republiškega proračuna se smejo pod pogoji, 

»Mnom. uporabljati tudi » 
voine politike, določene v družbenem planu'Socialistične 
republike Slovenije, za določene skupne družbene potrebe 
ter za potrebe gospodarske infrastrukture. 

2. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 319.clena 
ustave SR Slovenije. 

66 AMANDMA LXVI (51) 
1 Pri prevzemanju finančnih obveznosti za uresničevanje 

funkcij federacije v okviru ustavno določenih nalog zveznih 
oraanov in za izpolnjevanje nalog za druge skupne p,ot-r®^® 
federaciie v skladu s skupno razvojno politiko, določeno 
v družbenem planu Jugoslavije, Skupščina Socia^stične 
republike Slovenije upošteva materialne možnosti republike 
inrr«mnSfdmaZ|Ž ..-dopolni 320. ki ust,-o SR 
Slovenije. 

67 AMANDMA LXVII (52) 
1 Polea razmerij, glede katerih je v tej ustavi posebej 

določeno, da se uredijo z zakonom, ureja Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije v okviru pravic in dolžnosti repu 
blike z zakonom tudi druga razmerja ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane na naslednjih področjih. 

(1) urejanje prostora, pogoji in način rabe ter razpolaganja 
in izkoriščanja prostora ter zemljišč in stvari v splošni rabi, 

{i!Srt?lC0va""i« socialnega sKrb.tva t.i 
telesnokulturno dejavnost; 

(4) način uresničevanja posebnih pravic Romov, 
(5) sistem državne uprave; . 
(6) sistem prekrškov in kazni zanje, organi in postopek 

o prekrških; . ., 
17) varstvo osebnih in drugih podatkov, 
(8) odvetništvo in druga pravna pomoč; notariat, 

jiolvarnost prometa, proizvodnja in hramba plinov, zdravil, 
struoov in drugih nevarnih snovi; orožje in strelivo; 

(11) varstvo pred požari; varstvo pred naravnimi nesrečam 
in odpravljanje njihovih posledic; varstvo rastlin pred bolez- 
nimi in škodljivci ter zdravstveno in drugo varstvo živali, (12) himna Socialistične republike Slovenije. 

2 S (1) podtočko 1. točke se nadomesti besedilo »gospo- 
darjenje s prostorom, sistem prostorskega in urbanističnega 
planiranja in ukrepi za uresničevanje s prostorskim in urbani 
stičnim planom začrtane razvojne politike republike« v 4. 

poročevalec 



HnnniE-T?'3 °dstavka 321.člena; z (2) podtočko 1. točke se dopolni 6 .točka prvega odstavka 321. člena; s (3) podtočko 1 

a? a? d?P°lnl 13- točka prvega odstavka 321. člena; s (4) podtočko 1. točke se dopolni prvi odstavek 321. člena; s (5) 
podtočko 1. točke se dopolni 8. točka prvega odstavka 321 
člena; s (6) podtočko 1. točke se nadomesti besedilo »posto- 

i . *r V 11" točki Prve9a odstavka 321. člena; s (7) podtočkoi 1. točke se dopolni 14. točka prvega odstavka 321 

l( 2£0(j!!ocko 1-točke se nadomesti 12. točka prvega 
hofln Kr^na; z (9) P°dtočko 1- točke se nadomestita besed »repub iški referendum« v 9. točki prvega odstavka 
fJon

č en®' z <1°) Podtočko 1. točke se nadomesti 19. točka prvega odstavka 321. člena; z (11) podtočko 1. točke se 
"a.d°m®s

)
tl.20 točka prvega odstavka 321. člena; z (12) pod- 

Slovenije Se polni prvi odstavek 321. člena ustave SR 
Razveljavijo se 324. člen, 8. alinea drugega odstavka 185 

člena ter besedilo na koncu 2. alinee 396. člena ustave SR 
b ovemje, ki se glasi »razen za izvrševanje zakonov iz 324 
člena te ustave«. 

68 AMANDMA LXVIII (52 a) 
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije: 
.7 določa uresničevanje politike mednarodnih odnosov odloča o vprašanjih uresničevanja interesov republike 

v odnosih s tujino ter varstvu pravic in interesov delovnih ljudi 
in občanov Socialistične republike Slovenije v tujini- 

- varuje ustavno ureditev, ureja službo državne varnosti in 
nadzoruje njeno delo; 

- ureja vprašanje in postopke v zvezi z uresničevanjem 
pravice do samoodločbe. 

2. S tem amandmajem se dopolni 335. člen ustave SR 
olovenije. 

69 AMANDMA LXIX (53) 

k 7'aS
eina Socialistične republike Slovenije daje soglasje k zakonom oziroma drugim splošnim aktom, za katere je do 

čenn' H
Soc!fllstlčne federativne republike Jugoslavije dolo- spojema Zbor republik in pokrajin Skupščine 

C federativne republike Jugoslavije na podlaqi 
nan^šafo^a rePublik in avtonomnih pokrajin in ki se 

nn|1r»4tiUŽbeni plan l
Ju9°slavije in strategijo znanstveno-teh- nološkega razvoja Jugoslavije; 

dol°čanie Politike in sprejemanje zveznih zakonov ki urejajo odnose na področjih; monetarnega sistema in emisije 

kreditih ?„TnT ®IS,ema< zunanjetrgovinskega promet kreditnih in drugih ekonomskih odnosov s tujino; oblikovanja 

Dompmhnn deviznih rezerv in razpolaganja z njimi, kadar je to 
rin^hon u Z! V,S0 drzavo; carinske in necarinske zaščite- družbene kontrole cen proizvodov in storitev; kreditiranja in 

ugih oblik spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko 

hlfrtk razv't,h.republik in avtonomnih pokrajin; določanja pri- 
7 nhrt • J uresničujejo družbenopolitične skupnosti 
f°bfa/i®Van'em Proizvodov in storitev v prometu; omejitve 
n9ni! sv°bodnega prometa blaga in storitev; temeljev, oblik n načina kompenzacij; temeljev davčnega sistema - vire 

zavezance in osnove - ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga; obveznega združevanja 
£ Si^26"69? d8la' kl °Pravliaj° kot enotni tehnolo- dejavnosti na področjih elektrogospodarstva 

hPr0meta poŠtno " telefonsko - telegrafskega prometa, obveznega združevanja organizacij združeneaa 

t^H?na
SHUPn-hStl lSr dAruge 0blike P°vezovanja in sodelovanja tudi na drugih področjih, kadar je tehnološka enotnost siste- 

mov na teh področjih pomembna za vso državo sijema in 
virov sredstev za financiranje federacije; 

f.H32d?,LOČanje ,skupne9a obsega proračunskih prihodkov federacije za vsako leto; določanje skupnega obsega sredstev 
za financiranje Jugoslovanske ljudske armade za obdobje, za 
katero se sprejema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije in 
sprejemanje zveznih zakonov, s katerimi se določijo poslbn" 
davek od prometa proizvodov in storitev, drugi namenski viri 
ter drug, davki v okviru temeljev davčnega sistema 

,i wv 'I0 razlago zveznih zakonov, ki jih sprejema Zbor 
SKlSfiS'" sk"pMine -i«"!™ 

(5) odločanje o ustanovitvi skladov in prevzemanju obvez- 

poročevalec 

tivnl f S6, rfZen so po ustavi Socialistične federa- 
lni! rePubllke. Jugoslavije zvezni organi pooblaščeni da sami ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti fede- 
racije i 

(6) ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo novih 
a i spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema Zbor repu- 

jugosiavije^'H pščine Socialistične federativne republike 
(7) sprejemanje poslovnika Zbora republik in pokrajin 

Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
t,,h 1^2 Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
Inrii^rUL,9T zak°nom oziroma drugim splošnim aktom, ki so 
cE.fnćr!; 3 |r Se,z besedilom, ki ga je sprejel pristojni zbor Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
strinjajo skupščine republik in avtonomnih pokrajin. 

2. S 1. točko se nadomesti 326. člen ustave SR Slovenije. 

70 AMANDMA LXX (54) 
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko z zako- 

ure,dl p:ed£°dni preizkus predlaganih novih rešitev 
® P^0^3. družbenoekonomske ureditve in političnega 

I? '0CI nacin uresničevanja takega preizkusa, določi podjetja in druge organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 

"fr0?1, ki 9f 'zrajaj0' in uredi nadzor nad izvajanjem zakona. Preizkus se lahko uvede samo v soglasju s podjetji in 

skupr^stm?an'2aC^am' skupnostrni in družbenopolitičnimi 

uSLeSRSa|ovenndijeaiem 56 d°P°'ni " P°9'aVje tret,ega dela 

71 AMANDMA LXXI (54 a) 
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko 

sklene, da se vprašanje, ki zadeva uresničevanje suverenih 
pravic Socialistične republike Slovenije, predlog zakona ali 
drugo vprašanje iz njene pristojnosti, predloži delovnim lju- 
dem in občanom, da se na referendumu o njem izjavijo in 
sicer preden ga sprejme ali o njem odloči ali potem ko qa je 
ze sprejela oziroma o njem odločila. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije razpiše refe- 
rendum, ce tako zahteva z zakonom določeno število volilcev. 

f S fem amandmajem se dopolni prvi odstavek 337. člena ustave SR Slovenije. 

72 AMANDMA LXXII (55) 

, ^' Zb°r združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
iu °bravnavajo in odločajo o vprašanjih iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije enakopravno ozi- 
roma skupaj. 

7hor°L,Zd/UŽene9? dela' Zbor občin in Družbenopolitični 
Skun^inoT enakoPravno o vseh vprašanjih iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije, razen o tistih 

DmfhJnnn^iri "^iT" odločata enakopravno Zbor občin in 
skupnf seji tlStih' ° kateMh odločaio zbori na 

cnroifm°r °^čin enakopravno z Družbenopolitičnim zborom sprejema zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na 
U7;ni

d
n°Jocan'e kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne in vzgojne ukrepe, posebne sodne postopke, sistem prekrškov 

LeansnkihasTnk°cif;ane P°S,°Pek ° iZVrŠ6Vanje 

- družinska razmerja in zakonsko zvezo* 
- dedovanje; 

no;inSnSrifužb;0r9aniZaCij° rePUb"Ških UpraVnih 0r9a" 
- amnestijo in pomilostitev; 
- državljanstvo in državljanska stanja; 

združevanje občanov, javne shode in prireditve- 

njihov'haobmočt °Zir°ma °dpraV,janie °bČin in spreminjanje 
- pravni položaj verskih skupnosti; 
- žige, pečate in overovitve podpisov. 

Zbor zdmženega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
Hr,?nimnt ?p-ravn0 ,da'e'° S09lasie k zveznim zakonom in drugim splosnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
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siavije na podlagi soglasja republiških in pokrajinskih 
Sk4.PZbor združenega dela. Zbor občin in Družbenopolitični 
Zb?f urejajo'vprašanja in postopke v zvezi z uresničevanjem 
PraVodloča^ o°r°^LSi izrednega stanja o uvedbi poseb- 
n"LUvo^oVin3 ra^ešuteK)V predsedn^ka^^odpreds^n^^ in 

ržakonom določene druge republiške funkcionarje, k. vodijo 
^^irr'niS^nik.. ^eednlk.ln 
članov Izvršnega sveta Skupščine Social.st.cne republike Slo 
V65 Zbor združenega dela šteje 80 delegatov, Družbenopoli- , \ . Atoio on Hpieaatov* v Zboru občin ima vsaka občina 
2^p^«!SSS5a& skupnost po enega dele- 
9a63Zbor veljavno sprejme zakon, splošni akl^in druge.odloči- 
tev z večino navzočih delegatov v zboru, če se s to ustavo ne 
"SfdorflCsSlU.ls.ien. republik. Složni,, 
odločaio na skupni seji. veljavno sklepajo z večino 9las° 
navzočih delegatov vseh zborov na seji, na kater. )e navzoča 
večfna vseh delgatov vsakega zbora, če se s to ustavo ne 

"7
hToSkS?nS'S*bodo o«ko»»IUs,».Sd« 

TlT«koT'.SeSi"'&. Člen; z 2. In 3- ločko » 
®- s UH,%A4 345 346 in 348. člen in razvel]av. 3. nadomestijo 344 34 ^ ^ dopolni 349. člen in 

alinea 1. točk . • 5 točko se nadomesti drugi 

«25" Ll čfena s 6,'Točko se nadomestita prvi stavek 
drugega odstavka in tretji odstavek 357^ člena; sj 4^ s e 

dopolni 3. razdelek II. poglavia tretjega dela ustave SR Slove 
nije. 

73 AMANDMA LXXIII (55 a) 
1 7akon oziroma drug akt, ki ga zbori sprejemajo enako- 

orlvno ie spre et če so ga zbori sprejeli v enakem besedilu. 
Če se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega vpra 

šanfa ne zedSnijo glede besedila predloga "kona ah drugega 
akta ali če predlog zakona ali drugega akta ni bil sPr®l 
v enem ali v več zborih, postavijo skupno komisijo, v katero 
izvoli vsak zbor enako število članov. Skupna komisija p - 
pravi predlog za uskladitev spornih vprašanj. 

Če se skupna komisija ne sporazume, ali če zbori ne sprej 
mejo njenega sporazumnega predloga, se predlog odloži 
Z čTl'zTrfni slet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
ugotovi! da je ureditev vprašanja, o katerem ni bilc- doseženo 

£p^s^^^rbSsro^ps:se^ 

2 S tem amandmajem se nadomestijo prvi, drugi in tretji 
odstavek 362. člena ustave SR Slovenije. 

74 AMANDMA LXXIV (56) 
Razveljavijo se tretji odstavek 135. člena 138. čle^sedm, 

odstavek 167. člena, 175. člen, 6. alinea drugega odstavka 
1HS člena 343 člen in navedbe skupščin samoupravnih inte 
resnih^kupnosti v 361. in 364. členu ustave SR Slovemje. 

75 AMANDMA LXXV (56 a) 

finanefran^e'z zakonom^dotočer^ih'skupi^ih'družbenfl^poUe^ 

"fslem amandmajem s. nadom.sli d.vell odst.v.k 362. 
a^aSRaeSK.V ^. i" »ds«"R 

362. člena ustave SR Slovenije. 

76 AMANDMA LXXVI (58) 
1 Zakon ali drug akt lahko predlaga vsak delegat oziroma 

JinTna defeaatov v svojem zboru, Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, odbor zbora, komisija 
skupščtne skupna komisija dveh ali več zborov ,n občinska 
SkZakonfahko predlaga tudi deset tisoč volilcev, Zveza smdi- 
katov Slovenije v zvezi s socialno ekonomskimi pravicami 
detovcev^n Gospodarska zbornica Slovenije v zvez, z gospo- 
da2StsTem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 354. 
člena ustave SR Slovenije. 

77 AMANDMA LXXVII (59) 
1 Predsednik in podpredsednik Skupščine Socialistične 

republike Slovenije in predsedniki njenih zborov se volijo za 
štin leta in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ dvakrat 
ZTzfpredsednika izvršnega sveta je lahko ista oseba izvo- 

"Tp^Sk. SSIU SR Slovenije voli^SkupS- 
fina Socialistične republike Slovenije izmed sodnikov na 
predlog Predsedstva republike za štiri leta in ,e lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo 

4 S 1. točko se nadomesti amandma III, z 2 točko s 
nadomesti prvi odstavek 2. točke amandmaja VI s 3. točko se 
nadomesti 2 točka amandmaja VII k ustavi SR Slovenije. 

78 AMANDMA LXXVIII (59 a) 
1 Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko usto- 

novi delofno tejo z, 

posredn^ravnanfe ali upor.bo pooblastil lunkcion.rjev ai, 
dTr«mC.mindm,',!.Ursa dopolni 37, ei.n ustave SR 
Slovenije. 

79 AMANDMA LXXIX (59 a/1) 

republike Slovence kandidata ki ga je Predsedstvo repubike 

sije za volitve in imenovanja. drugi odstavek 394. 

člen^ustave SR Slovence in ™?o« amandma,. VI k ustavi 
SR Slovenije. 

80 AMANDMA LXXX (59 b) 
, o imuniteti elana izvršnega sveta odloe. SKupSeina Soči- 

■tfKTSJSSSS- nadomesti d,u9i odstavek 403- 
člena ustave SR Slovenije. 

81 AMANDMA LXXXI (61) 
i k^nHirfate za člana Predsedstva Socialistične federativne 

liU
2

dTt.mTm"JXiU.mOS» Somesti d,u9i odst.v.k 372. 
člena ustave SR Slovenije. 

82 AMANDMA LXXXII (61 a) 

1. Predsedstvo republike obravnava vprašanja s področja 
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ljudske obrambe, varstva z ustavo določene ureditve, medna- 
rodnih odnosov in druga temeljna politična vprašanja. O teh 
vprašanjih predsedstvo republike zavzema stališča, o njih 
obvešča Skupščino Socialistične republike Slovenije in ji 
lahko daje pobude in predloge za njihovo reševanje. 

2. Uvodni stavek 381. člena ustave SR Slovenije se glasi: 
»Predsedstvo republike v razširjeni sestavi s predsednikom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednikom 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije 
v okviru svojih nalog na področju ljudske obrambe:«. 

3. Z uredbo z zakonsko močjo, izdano med vojno ali ob 
neposredni vojni nevarnosti, se ne sme predpisati smrtne 
kazni. 

4. S 1. točko se nadomesti 376. člen; z 2. točko se nadome- 
sti uvodni stavek 381. člena; s 3. točko se dopolni 1. točka 
381. člena ustave SR Slovenije. 

Razveljavi se 380. člen ustave SR Slovenije. 

83 AMANDMA LXXXIII (62) 

1. Predsedstvo republike sestavljajo predsednik in štirje 
člani. 

2. Predsednik Predsedstva republike se voli za štiri leta in je 
lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo. 

3. Predsednika in člane Predsedstva republike volijo in 
odpokličejo delovni ljudje in občani na podlagi splošne 
volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem po 
postopku in na način, ki ga določa zakon. 

4. Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko pred- 
laga odpoklic predsednika, člana ali Predsedstva republike 
v celoti, če ugotovi, da pri opravljanju svoje funkcije niso 
delovali v skladu z ustavo in zakoni. Začetek postopka, v kate- 
rem se ugotavlja, da predsednik, član ali Predsedstvo repu- 
blike v celoti pri opravljanju svoje funkcije niso delovali 
v skladu z ustavo in zakoni, predlaga zbor Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije z dvetretjinsko večino vseh delega- 
tov v zboru. Predlog za odpoklic je sprejet, če zanj glasujeta 
dve tretjini vseh delegatov v vseh zborih Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

5. Predsedniku ali članu Predsedstva republike preneha 
mandat, če je obsojen za kaznivo dejanje na kazen odvzema 
prostosti ali če za trajno izgubi delovno sposobnost za oprav- 
ljanje svoje funkcije in ko so ti razlogi sporočeni Skupščini 
Socialistične republike Slovenije. 

6. S 1. točko se nadomesti 1. točka amandmaja IV; z 2. 
točko se nadomesti drugi odstavek 2. točke amandmaja IV 
k ustavi SR Slovenije; s 3. točko se nadomesti tretji odstavek 
383. člena; s 4. in 5. točko se nadomesti 392. člen ustave SR 
Slovenije. 

Razveljavijo se četrti odstavek 2. točke amandmaja IV 
k ustavi SR Slovenije, 19. alinea 335. člena, 1. alinea 349. 
člena in prvi odstavek 384. člena ustave SR Slovenije. 

84 AMANDMA LXXXIV (63) 

Razveljavijo se 27. alinea 335. člena, 2. alinea 350. člena, 
391. člen ustave SR Slovenije in amandma V k ustavi SR 
Slovenije. 

85 AMANDMA LXXXV (64) 

Razveljavi se 15. alinea 396. člena ustave SR Slovenije. 

86 AMANDMA LXXXVI (65) 

1. Postopek pred ustavnim sodiščem lahko začne organ 
Zveze sindikatov Slovenije, ki je določen z njenim statutom. 

2. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 411. člena 
ustave SR Slovenije. 

87 AMANDMA LXXXVII (66) 

1. Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije odloča 
o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe rednih in samou- 
pravnih sodišč in v drugih primerih, če tako določa zakon. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 3. alinea 429. člena 
ustave SR Slovenije. 

88 AMANDMA LXXXVIII (67) 

1. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, 
lahko da vsak zbor Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, Predsedstvo republike, Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije ali najmanj trideset delegatov 
v skupščini. 

2. Če zbori tudi po ponovni obravnavi ne sprejmejo pred- 
loga, da se začne postopek za spremembo ustave, se enak 
predlog lahko da na dnevni red po preteku enega leta, po 
sklepu vseh zborov pa lahko že prej. 

3. Na podlagi sprejetega predloga, da se začne postopek za 
spremembo ustave, predlaga Komisija Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za ustavna vprašanja vsem zborom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije osnutek spre- 
memb ustave. Vsi zbori Skupščine Socialistične republike 
Slovenije določijo osnutek sprememb ustave in ga dajo 
v javno razpravo. 

4. Zbori skupščine lahko sklenejo, da se predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave, osnutek sprememb 
ustave ali predlog sprememb ustave oziroma posamezna 
vprašanja predložijo delovnim ljudem in občanom, da se 
o tem na referendumu vnaprej izjavijo, ali da jih potrdijo 
potem, ko jih je skupščina sprejela. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, osnu- 
tek sprememb ustave ali predlog sprememb ustave oziroma 
posamezna vprašanja, mora Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije dati na referendum, če to zahteva v skladu 
z zakonom trideset tisoč občanov v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki imajo splošno volilno pravico. 

5. Če se skupna komisija ne sporazume ali če zbori ne 
sprejmejo njenega sporazumnega predloga, se obravnava 
predlog na skupni seji vseh zborov. Predlog je na skupni seji 
sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini vseh delegatov 
vseh zborov. 

Če predlog tudi na skupni seji ni sprejet, se odloži z dnev- 
nega reda. Predlog se lahko da ponovno na dnevni red po 
preteku enega leta. 

6. S 1. točko se nadomesti 436. člen; z 2. točko se dopolni 
437. člen; s 3. točko se nadomesti prvi odstavek 438. člena; 
s 4. točko se dopolni 438. člen; s 5. točko se nadomesti drugi 
odstavek 439. člena ustave SR Slovenije. 

89 AMANDMA LXXXIX (68) 
V sedemnajstem odstavku III. razdelka temeljnih načel, 

v tretjem in osmem odstavku IV. razdelka temeljnih načel, 
v 12. členu, v prvem odstavku 47. člena, v prvem odstavku 123. 
člena, v prvem odstavku 132. člena, v prvem odstavku 144. 
člena, v tretjem odstavku 183. člena in v prvem odstavku 188. 
člena ustave SR Slovenije se črtajo besede »temeljne in 
druge« oziroma »temeljne organizacije in druge« v različnih 
sklonih. 

V desetem odstavku III. razdelka temeljnih načel, v prvem 
odstavku 3. člena, v prvem odstavku 16. člena, v 22. členu, 
v prvem in drugem odstavku 23. člena, v prvem odstavku 35. 
člena, v tretjem odstavku 109. člena, v 110. členu, v 114. členu, 
v petem odstavku 157. člena, v tretjem odstavku 183. člena, 
v prvem odstavku 185. člena in v prvem odstavku 352. člena 
ustave SR Slovenije se črta beseda »temeljna« v različnih 
sklonih. 

V prvem odstavku 281. člena se črta besedilo »o tem, ali so 
pogoji za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti in« in besedilo »o organiziranju in 
izločitvi temeljnih organizacij združenega dela«. 

V 7. točki drugega odstavka 411. člena se besedilo »organi- 
zacija združenega dela« nadomesti z besedilom »podjetje ali 
druga organizacija«. 

90 AMANDMA XC (69) 
1. Za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi 

SR Slovenije in za zagotovitev prehoda k njihovi uporabi se 
sprejme poseben ustavni zakon. 

2. Predlog ustavnega zakona predloži zborom Skupščine 
Socialistične republike Slovenije Komisija za ustavna vpra- 
šanja. 

Ustavni zakon sprejmejo vsi zbori Skupščine Socialistične 
republike Slovenije enakopravno. Ustavni zakon je sprejet, če 
zanj glasujeta dve tretjini delegatov vsakega zbora. 
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SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA . . 

za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične 

republike Slovenije (ESA-689)   

1. člen 
Ustavni amandmaji IX do LXXXIX k ustavi Socialistične repu- 

blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: amandmaji) se uporabljajo 
od dneva, ko jih razglasi Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije na skupni seji vseh zborov, če ni glede uporabe njihovih 
posameznih določb v tem zakonu drugače določeno. K 2. člen 

Določbe amandmajev XXXVI in XXXVII, ki se nanašajo na obli- 
kovanje delegacij in volitve članov delegacij in delegatov v zbore 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, se uporabljajo od volitev 
V Pri1 uporabi določb ustave o omejitvi ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja se ne šteje čas opravljanja funkcije člana delegacije 
oziroma delegata v skupščini, funkcionarja v skupscini, predsed- 
nika oziroma člana izvršnega sveta in funkcionarja, ki vodi 
upravni organ, v mandatnih dobah pred uveljavitvijo amandmajev. 

3. člen 
Določba 10. točke amandmaja XXXVI se ne uporablja za jzvoli- 

tev oziroma imenovanje sodnikov rednih sodišč, javnih tožilcev, 
sodnikov za prekrške in javnih pravobranilcev do uskladitve 
zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77 4/82 37/82 7/ 
86, 41/87 in 24/88), zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SIRS, S5t. 
10/77, 7/86 in 41/87), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 
42/85 in 47/87) in zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni list 
SRS, št. 19/76 in 31/84). 

4. člen 
Statut mesta in statuti občin na območju mesta se uskladijo 

z amandmajem XLI do 31.12.1990. 
5. člen 

Določbe amandmaja LIX se uporabljajo od uskladitve zakonov, 
ki urejajo volitve sodnikov rednih sodišč ter imenovanje javnih 
tožilcev in njihovih namestnikov, s tem amandmajem. 

6. člen 
Določbe amandmajev, ki se nanašajo na sestavo, delovno 

področje in način odločanja zborov Skupščine SR Slovenije in na 
mandatno dobo funkcionarjev v Skupščini SR Slovenije, se upo 
rabljajo od volitev v letu 1990. 

7. člen 
Določbe amandmajev LXXXII in LXXXIII, ki se nanašajo na 

sestavo Predsedstva Socialistične republike Slovenije, se uporab- 
ljajo od volitev predsednika in članov Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije v letu 1990. .... ^ ^ 

Pri uporabi določb ustave o omejitvi ponovne izvolitve predsed- 
nika in članov Predsedstva republike se ne šteje čas opravljanja te 
funkcije v mandatnih dobah pred uveljavitvijo amandmajev. 

8. člen 
Določba amandmaja LXXXIV, ki se nanaša na prenehanje 

določb ustave Socialistične republike Slovenije o Svetu republike, 
se uporablja od poteka mandata Skupščine SR Slovenije tega 
sklica. 

9. člen 
Določba 3. točke amandmaja LXXVII, ki se nanaša na trajanie 

mandata predsednika Ustavnega sodišča Socialistične repubhke 
Slovenije, se uporablja od izteka mandata predsednika ustavnega 
sodišča, ki opravlja to funkcijo na dan uveljavitve tega zakona. 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 
1) zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela (Uradni list 

SRS št. 17/79), 
2) zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 

planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80). 

11. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe, ki 

določajo obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupno- 
sti in kmetijskih zemljiških skupnosti ter določbe o planiranju 
v naslednjih republiških zakonih: 

1) zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80, 45/82 
in 42/85), 

2) zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja (Uradni list SRS, št. 1/80 in 25/89), 

3) zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/ 
89), 

4) zakon o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/79), 
5) zakon o skupnostih socialnega skrbstva (Uradni list SRS, št. 

8/80), 
6) zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 

nosti (Uradni list SRS, št. 1/81), 
7) zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 

(Uradni list SRS, št. 35/79), 
8) zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture 

(Uradni list SRS, št. 35/79), 
9) zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 

list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87 in 27/89), 
10)zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 

sti (Uradni list SRS, št. 8/78, 27/82 in 48/87), 
11)zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/ 

81 in 29/86), 
12)zakon o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, tele- 

grafski in telefonski promet (Uradni list SRS, št. 24/75), 
13)zakon o samoupravni interesni skupnosti za železniški in 

luški promet (Uradni list SRS, št. 18/74), 
14)zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), 
15)zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/ 

81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88), 
16)zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 
17)zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86), 
18)zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75, 35/79 in 29/ 

86), 
19)zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85 in 29/86), 
20)zakon o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju 

osnovne preskrbe (Uradni list SRS, št. 46/86 in 45/87), 
21)zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/ 

79), 
22)zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/ 

84), 
23)zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/81, 

1/86 in 17/86 - prečiščeno besedilo). 

12. člen 
Do 1 1 1990 se z zakonom, lahko pa tudi z odlokom, ki temelji na 

zakonu, določi način zagotavljanja sredstev za skupne družbene 
potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje z ustavo in zako- 
nom določenih pravic delovnih ljudi in občanov ter za doseganje 
drugih temeljnih ciljev družbenega razvoja, določenih z družbe- 
nimi plani družbenopolitičnih skupnosti. 

Ne glede na določbi drugega odstavka 15. točke amandmaja XIII 
in 3. točke amandmaja XX, velja zakon o združevanju dela sred- 
stev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 
v obdobju 1987-1990 (Uradni list SRS, št. 51/86) do 31.12 1990. 

Obstoječe samoupravne interesne skupnosti na področjih 
zdravstvenega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, zaposlovanja, socialnega skrbstva, otroškega varstva in soci- 
ainega varstva delujejo do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske 
ureditve na teh področjih. Pred potekom mandata članom delega- 
cij oziroma konferenc delegacij za delegiranje delegatov v skupš- 
čine teh samoupravnih interesnih skupnosti, najpozneje pa do 
28 2 1990, se v samoupravnih interesnih skupnostih na teh 
področjih' določijo stalni delegati v skupščine in delovna telesa 
teh samoupravnih interesnih skupnosti za začasno opravljanje 
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nalog na njihovem področju. Tem delegatom se podaljšajo man- 
dati do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske ureditve. 

Na drugih področjih družbenih dejavnosti in na področjih 
gospodarske infrastrukture, na katerih so bile na podlagi zakonov 
iz prejšnjega člena obvezno ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti in kmetijske zemljiške skupnosti, se s 1.1.1990, začasno 
do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske ureditve, prenese 
opravljanje nalog teh skupnosti na ravni republike na Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ali v skladu z zakonom na drug organ 
v teh samoupravnih interesnih skupnostih, na ravni občin oziroma 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa na izvršne svete občin- 
skih skupščin oziroma skupščin posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti ali na drug organ v teh samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Delovne skupnosti teh skupnosti preidejo do 1.1.1990 
v sestavo ustreznih republiških in občinskih upravnih organov 
oziroma upravnih organov posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih iz 
prejšnjega odstavka in skupščine kmetijskih zemljiških skupnosti 
ustanovijo do 1.1.1990 organe za spremljanje uresničevanja poli- 
tike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov na teh področ- 
jih skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in njihovim izvršnim 
svetom ter za opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. V te 
organe imenujejo stalne delegate, katerim se podaljšajo mandati 
do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske ureditve. 

13. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko ustanovi javna 

podjetja na področjih, ki so z zakonom določena kot dejavnosti ali 
zadeve posebnega družbenega pomena, če je opravljanje teh 
dejavnosti ali zadev nenadomestljiv pogoj za življenje in delo 
občanov ali za delo drugih organizacij na območju SR Slovenije 
ali če je to nujno za delo organov SR Slovenije. 

Organizacije združenega dela na področjih železniškega pro- 
meta, poštnega, telefonskega in telegrafskega prometa ter ener- 
getskega gospodarstva se, kolikor ne bodo ustanovljena javna 
podjetja, reorganizirajo v podjetja na podlagi soglasja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni sveti občinskih skupščin oziroma izvršni sveti skupščin 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti lahko ustanovijo javna 
podjetja na področjih komunalnih dejavnosti in stanovanjskega 
gospodarstva. 

Organizacije združenega dela na področjih komunalnih dejav- 
nosti in stanovanjskega gospodarstva se, kolikor ne bodo usta- 
novljena javna podjetja, reorganizirajo v podjetja na podlagi 
soglasja izvršnega sveta občinske skupščine oziroma izvršnega 
sveta skupščine posebne družbenopolitične skupnosti. 

14. člen 
Do zakonske ureditve lastninsko—pravnih razmerij se v organi- 

zacijah združenega dela in podjetjih ne smejo določati lastninski 

upravičenci na družbeni lastnini v obstoječem poslovnem skladu 
in skladu skupne porabe. 

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na pravni promet 
z družbenimi sredstvi. 

Akti in dejanja, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
nimajo pravne veljave. 

15. člen 
S 1.1.1990 se prenesejo inšpekcijske službe, razen komunalne 

inšpekcije, na raven republike. S tem dnem prevzamejo pristojni 
republiški upravni organi kadre, sredstva za delo in financiranje 
ter do tega roka uredijo premoženjska razmerja med občino in 
republiko. 

16. člen 
z dn?m' ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati določbi republiških zakonov, ki izključujeta upravni spor: 
1) drugi odstavek 8. člena zakona o izvrševanju kazenskih 

sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78), 
2) peti odstavek 6. člena zakona o zagotavljanju sredstev in 

izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list 
SRS, št. 34/88 in 15/89). 

17. člen 
Do 31.3.1990 morajo biti z amandmaji usklajeni: 
1) zakon o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 

nih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80 
12/82, 9/85, 14/86 in 37/87), 

2) zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77, 30/78, 
27/82, 45/82, 11/83, 24/83 - prečiščeno besedilo, 5/86 in 18/88), 

3) kazenski zakon Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 12/77, 19/84 in 47/87). 

18. člen 
Drugi republiški zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, se z njimi 

uskladijo do 31.12.1990. 
19. člen 

Določbe statutov občin in posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti, ki se nanašajo na volitve v skupščine, na soodločanje skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti s pristojnimi zbori skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti ter na družbeno planiranje, se ne 
uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. 

Vprašanja v zvezi s pristojnostmi in sestavo zborov ter z voli- 
tvami v zbore skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti v letu 1990 lahko skupščine občin in posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti začasno do uskladitve statutov uredijo 
z odloki. 

20. člen 
Ta zakon se razglasi in začne veljati hkrati z ustavnimi amand- 

maji. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

POROČILO 

k predlogu amandmajev k ustavi SR Slovenije 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 20. 
seji dne 12., 13. in 15. septembra 1989 sprejela spremembe in 
dopolnitve k delovnemu besedilu predloga amandmajev, ki ste jih 
prejeli s posebnim gradivom komisije z dne 16.9.1989 

Predlagane spremembe in dopolnitve tvorijo, skupaj z delovnim 
besedilom predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki je 
objavljeno v Poročevalcu št. 17/89, predlog amandmajev k ustavi 
SR Slovenije, ki ga v skladu z drugim odstavkom 438. člena 
ustave SR Slovenije določi Komisija za ustavna vprašanja. 

Člani komisije so prejeli v dveh povzetkih vse pripombe, ki jih je 
k delovnemu besedilu predloga prejela komisija do 6.9.1989, 
pripombe in predloge, ki jih je komisija prejela do 8.9.1989 pa so 
člani komisije prejeli v integralnem besedilu. V pregledih pripomb 
so vključeni tudi predlogi, ki so jih dali predsedniki skupščin 
občin na posvetu, ki ga je predsednik Skupščine SR Slovenije 

sklical dne 6.9.1989. Ostale pripombe komisija, v skladu s sklepi, 
ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije na sejah dne 
26.7.1989, ni bila dolžna upoštevati pri določitvi predloga. Kljub 
temu je članom komisije posredovala pripombe in predloge, ki so 
prispeli v Skupščino SR Slovenije do vključno 11.9.1989. 

Komisija je prejela tudi skupno poročilo vseh delovnih teles 
zborov in Skupščine SR Slovenije, ki so obravnavala delovno 
besedilo predloga amandmajev in delovni predlog ustavnega za- 
kona. 

Vse pripombe, predloge in stališča so pred sejo komisije obrav- 
navale delovne skupine komisije za: družbenoekonomsko uredi- 
tev, družbenopolitični sistem ter ustavnost, zakonitost in pravpso- 
dje, se do njih opredelile in pripravile predloge sprememb in 
dopolnitev amandmajev za ustavno komisijo. 

Člani komisije so bili seznanjeni tudi z gradivi, ki jih je komisiji 
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posredovalo Predsedstvo SR Slovenije in sicer: z informacijo 
o delovnem besedilu predloga amandmajev, ki je bila pripravljena 
v službah Presedstva SFRJ, z oceno tega gradiva, ki jo je pripra- 
vila posebna skupina v Skupščini SR Slovenije, s pismom, ki ga je 
predsednik Skupščine SR Slovenije poslal Predsedstvu SR Slove- 
nije in s pismom Predsedstva SR Slovenije Predsedstvu SFRJ, ki 
se nanaša na ta gradiva. Predsedstvo SR Slovenije je predlagalo 
komisiji, da prouči strokovne ocene, ki jih vsebuje omenjena 
informacija, zanemari pa vse politične kvalifikacije, ki so po mne- 
nju Predsedstva SR Slovenije nesprejemljive. Med zadnjim dnem 
dela komisije so bili člani komisije seznanjeni tudi s pismom 
Predsedstva SFRJ z dne 15.9.1989. 

V informacijo so člani komisije prejeli tudi mnenja delovnih 
teles zborov in Skupščine SR Slovenije k delovni zasnovi besedila 
zakona o volitvah v skupščine in predloge delegatov Mirana 
Potrča, Valerije Škerbec in mgr. Toneta Jerovška v zvezi s tem 
gradivom. . . ... . 

Na podlagi velike večine predlogov, pripomb in mnenj, ki jin je 
komisija prejela k delovnemu besedilu predloga amandmajev 
izhaja ugotovitev, da delovno besedilo predstavlja bistveno izbolj- 
šavo v primerjavi z osnutkom ter da so v največji meri upoštevani 
predlogi in zahteve iz javne razprave. Predlagani amandmaji tako 
dajejo podlago za bistvene spremembe v družbenoekonomski in 
politični ureditvi, utrjevanju pravic in svoboščin človeka in 
občana, utrjevanju položaja in suverenosti SR Slovenije kot 
države v okviru SFRJ kot svobodne in enakopravne federativne 
skupnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter predstavljajo 
bistveno nadgraditev, ne le ustave SR Slovenije, temveč tudi 
sprejetih amandmajev k ustavi SFRJ. 

Komisija je sprejela naslednja izhodišča za delo na pripravi 
predloga amandmajev: , , 

- da se glede na zadnjo fazo obravnave predloga amandmajev 
upoštevajo ne le mnenja, ki so bila oblikovana v tej fazi razprave, 
temveč vsa dosedanja razprava in vsi argumenti, ki so bili v komi- 
siji, v Skupščini SR Slovenije in v javnosti že oblikovani za ali proti 
določenim rešitvam; . 

- da v zadnji fazi dela ne moremo spreminjati izhodišč, ciljev ter 
koncepta amandmajev, ki so v javnosti že dobili podporo; 

- da bo potrebno posebej skrbno proučiti vprašanja, ki jih je 
sama spodbudila, predvsem glede pristojnosti in sestave skupš- 
čine, v zvezi s tem pa tudi nekaterih vprašanj volilnega sistema; 

- da bo sprejela vse tiste predloge, ki ne da bi spreminjali 
vsebino amandmajev, zagotavljajo njihovo večjo preciznost, jas- 
nost in nedvoumnost; . , . .. 

- da bo še enkrat pretehtala argumente, ki so bili doslej večin- 
sko sprejeti za zavrnitev posameznih predlogov, pa se ti ponovno 

^ — da posamičnih predlogov, ki doslej niso bili prisotni v javni 
razpravi in zadevajo nove rešitve, ki bi spreminjale koncept 
amandmajev in v javnosti niso bile preverjene, praviloma ne bi 
moali sprejeti; , 

- da bo ponovno preverila, koliko bi lahko bile posamezne 
rešitve nesporno nasprotne z ustavo SFRJ; 

- ter da bo tudi še naprej temeljna metoda dela komisije 
oblikovanje predlogov, ki jih lahko sprejmejo vsi člani ustavne 
komisije Zato bo le v izjemnih primerih, ker je dolžna določiti 
predlog amandmajev, pristopila k glasovanju o posameznih pred- 
logih. 

V svojem delu je komisija tako tudi delovala. 
Komisija je proučila vse predloge, oblikovane v razpravi o delov- 

nem besedilu predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije, vse 
predloge amandmajev, razen tistih, ki jih navajamo posebej, je 
komisija sprejela v besedilu, s katerim so soglašali vsi na seji 
prisotni člani komisije oz. brez zahteve posameznih članov, da se 
zapisniško ugotovi njihovo nestrinjanje s predlogom. Komisija je 
posebej glasovala le o amandmaju XXXIII/točka 5 — v zvezi z vol|" 
tvami delegatov v družbenopolitične zbore. Za predlog amand- 
maja je glasovalo 27 (sedemindvajset) članov komisije. Sedem 
članov komisije je glasovalo za poseben predlog tega amandmaja 
in ga tudi obrazložilo (Rastko Močnik, Tone Peršak, Jože Školč, 
Marija Pehan, Ivan Kristan, Dejan Bravničar in Anton Bohinc). 
Trije člani komisije (Janko Česnik, Stane Markič in Jože Smole) so 
se glasovanja vzdržali. Člani ustavne komisije, ki so glasovali za 
posebni predlog in vzdržani člani so zahtevali, da se njihova 
imena zapisniško ugotove, zato jih tudi navajamo. 

Po en član ustavne komisije pa ni glasoval za predlog amand- 
maja XLI/b, XLII in XLII/d. 

Komisija je tudi soglasno sprejela argumentacijo za to, da se 
posamezni predlogi, dani v razpravi ne vključijo v besedilo pred- 

'°Komisija je še sklenila, da ob posameznih amandmajih ne bo 
pripravila posebnih obrazložitev. Pri posameznih amandmajih pa 
je posebej sklenila, da se ugotovitve komisije ob njih zapišejo 
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v tem poročilu, da bi bili delegati Skupščine SRS ob sprejemanju 
amandmajev z njimi posebej seznanjeni. 

XXX 
V zvezi z amandmajem VIII a je komisija nadaljevala s pristo- 

pom ki je bil dogovorjen ob določitvi delovnega besedila pred- 
loga to je z amandmajskim dograjevanjem besedila temeljnih 
načel Takšen pristop je bil večinsko podprt tudi v dosedanjih 
razpravah o delovnem besedilu. Na seji ustavne komisije ni nihče 
od prisotnih članov predlagal ponovne razprave o črtanju temelj- 
nih načel ali o oblikovanju preambule. Predstavniki zbora za 
ustavo so namreč sodelovali že pri delu skupine za družbenopoli- 
tični sistem, ko je ta pripravila dodatne predloge za spremembe 
temeljnih načel.   

V skladu s takšnim načelnim pristopom je komisija iz temel|nih 
načel črtala še nekatera določila, ki bi utegnila povzročiti neskla- 
dje z rešitvami v normativnem delu na področju družbenoeko- 
nomske ureditve in družbenopolitičnega sistema.Dopolnjene so 
bile vse tiste določbe temeljnih načel, ki niso jasno izražale 
usmeritve, da so nosilci oblasti in upravljanja drugih družbenih 
zadev delovni ljudje in občani.Predvsem so bila usklajena določila 
v temeljnih načelih, ki urejajo položaj posameznih družbenopoli- 
tičnih organizacij. Poudarjena je tudi enakopravnost vseh organi- 
zacij delovnih ljudi in občanov, ki v družbenopolitičnem življenju 
delujejo v skladu z ustavo. Na podlagi številnih predlogov je 
komisija v temeljnih načelih posebej poudarila, da so tudi znanje, 
ustvarjalnost in inovativnost trajna podlaga človekovega in druž- 
benega napredka. , 

Komisija predlaga tudi črtanje XII. razdelka temeljnih načel, ki 
določa, da so temeljna načela podlaga in smer za razlago ustave 
in zakonov kakor tudi za delovanje vseh in vsakogar, pri čemer 
tudi brez te določbe temeljna načela ohranjajo interpretativno 
vlogo, ki jo imajo v ustavnopravni teoriji. 

Ustavna komisija je posebej temeljito razpravljala o amandmaju 
IX ki določa vsebino samoodločbe in ob tem tudi o predlogu, da 
se'že v ustavi določi poseben postopek za uveljavljanje samood- 
ločbe oziroma za odcepitev.Predlagani amandma v delovnem 
besedilu je sprejela, dopolnila pa ga še s poudarkom, da je pravica 
do samoodločbe trajna pravica. 

V zvezi s predlogom, da se v ustavi določi poseben postopek pa 
je med pristojnostmi Skupščine SRS (amandma Lll/a) določila, da 
skupščina ureja tudi vprašanja in postopke v zvezi z uresničeva- 
njem pravice do samoodločbe. Ob tem je bila komisija soglasna, 
da o najpomembnejših vprašanjih samoodločbe (odcepitev, zdru- 
žitev) skupščina ne more sprejeti odločitve brez referenduma. 
Menila pa je tudi, da je treba urediti z zakonom še druga vprašanja 
samoodločbe in v postopku o urejanju teh vprašanj določiti vse 
nujne kautele, ki zagotavljajo spoštovanje ustave, proučitev vseh 
okoliščin in razlogov za uveljavljanje te pravice in objektivno 
obveščenost ljudi pred odločanjem v vsaki fazi postopka. Komisija 
je soglasno ugotovila, da ta amandma ni v nasprotju z ustavo 
SFRJ 

Komisija predlaga sprejem amandmaja X, ki ureja vprašanje 
»gospodarke suverenosti republike« v predlaganem besedilu, pri 
tem pa poudarja, da takšno pravico zagotavlja narodom Medna- 
rodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. S tem amandma- 
jem v ničemer ne posegamo v pristojnosti federacije^ da ureja 
temelje enotnega jugoslovanskega trga in temelje družbenoeko- 
nomskih odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu. Svobodo 
razpolaganja je pri tem treba razumeti v smislu suverenosti repu- 
blike 

K amandmaju XIII ustavna komisija meni, da je posebno vlogo 
velikih tehnično tehnoloških sistemov v sedanji fazi sprememb 
smotrno ohraniti v amandmajih. Enako velja za obvezno združeva- 
nje gospodarske zbornice in splošna združenja. 

K amandmaju XVIII je komisija prejela nekaj predlogov, da naj 
bi ta amandma bolj podrobno opredelil oblike organiziranja na 
področjih zadovoljevanja skupnih potreb. Komisija je menila, da 
takšni predlogi niso utemeljeni, saj mora ustava ostajati na ravni 
splošnosti in abstraktnosti in tako omogočati zakonodajalcu in 
drugim subjektom svobodo pri iskanju najbolj smotrnih oblik 
organiziranja.   , . .. 

V zvezi z vprašanjem, ali je mogoče ustanoviti sklade tudi za 
dejavnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, komisija 
ugotavlja, da velja tudi za to področje načelo prostovoljnosti 
ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti ali drugih oblik 
samoupravnega organiziranja, ki je opredeljena v 1 točki tega 
amandmaja. Ustanovitev po ustavi obvezne oblike tudi ne izklju- 
čuje možnosti dodatnih oblik prostovoljnega zavarovanja. 

Predlogov, da naj se v amandmaju XIX ponovno podrobno 
precizira vsebina družbenega planiranja komisija ni sprejela, ker 
se je odločila, da bo glede vprašanj družbenoekonomske ureditve 
predlagala čim bolj splošne določbe, kar je tudi skladno z zavze- 
manjem za indikativno planiranje. 
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Ustavna komisija je načelno soglašala, da bi bilo mogoče vpra- 
šanje zadružništva urejati v enem amandmaju, vendar je glede na 
poglavja v obstoječi ustavi in amandmajski pristop menila, da v tej 
fazi ustavnih sprememb amandmaja XXII ne kaže črtati. K amand- 
maju XXIII je komisija sprejela predloge za njegovo jasnejše 
besedilo. 

Komisija je precizirala v skladu s predlogi besedilo amandmaja 
XXIV/a, ki opredeljuje posebno skrb republike za razvoj kmetije 
kot enakopravne in trajne enote v kmetijstvu. Posebne vspodbude 
za razvoj hribovskih kmetij bo ob tem mogoče urediti v zakonodaji 
in ob sprejemanju družbenega plana SRS, ki mora upoštevati tudi 
regionalni vidik. 

Ustavna komisija ponovno poudarja, da je določanje kmetij- 
skega maksimuma anahronizem, ki ga je nujno odpraviti z novo 
ustavo. Ob tem pa meni, da bi s predlaganim črtanjem amand- 
maja XXV onemogočili fleksibilnejše urejanje tega vprašanja 
v republiški zakonodaji, zato tudi predlaga, da ta amandma ostaja 
nespremenjen. 

Veliko pripomb in spreminjevalnih predlogov je komisija prejela 
k amandmaju XXVII. Na tej podlagi je komisija v 1. točko med 
dobrine splošnega pomena vključila tudi vodotoke, morje in mor- 
sko obalo, ki so že doslej vključeni v 102. člen ustave SR Slovenije 
ter v drugem odstavku opredelila, da se z gozdovi gospodari po 
enotnih strokovnih načelih, ki ne glede na lastništvo trajno zago- 
tavljajo ohranitev in razvoj gozdov. 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 2. točke je določeno, da se 
z zakonom ali aktom z zakonom pooblaščenega organa mora 
prepovedati uporaba energije, snovi ali tehnoloških postopkov, ki 
so škodljivi za zdravje ljudi in človekovo okolje in ne le »lahko«, 
kot je določeno v delovnem besedilu. 

Družbenopolitične skupnosti so dobile z dopolnitvijo 3. točke 
amandmaja XXVII tudi nalogo, da določajo in izvajajo politiko 
smotrnega izkoriščanja zemljišč in njihovo učinkovito varstvo, kar 
je posebej pomembno ob črtanju določila o ustanavljanju kmetij- 
sko - zemljiških skupnosti v 103. členu ustave SR Slovenije. 

Komisija je prejela številne predloge, da naj bi se v tem amand- 
maju opredelilo tudi pooblastilo za zakonsko ureditev prepovedi 
mučenja živali. V zvezi s temi predlogi komisija ne predlaga 
dopolnitve tega amandmaja, ker je v 1. točki med ostalim vključen 
tudi »živalski svet« in je tako ustavno zagotovljeno posebno 
varstvo živali kot drugih dobrin splošnega pomena. V tej zvezi je 
tu dano tudi splošno izhodišče za zakonsko regulativo varstva 
živali, kar smiselno obsega tudi varstvo živali pred mučenjem. 
Poleg tega komisija predlaga, da se v amandmaju Lil a, ki določa 
zakonodajno pristojnost republike, opredeli tudi, da republika 
ureja zdravstveno in drugo varstvo živali, kar daje zakonodajalcu 
pristojnost, da lahko uredi tudi vprašanja prepovedi mučenja 
živali. 

V zvezi s posameznimi vprašanji razlage 2. točke amandmaja 
XXX., komisija poudarja, da se s to točko, ki povzema amandma 
XXXII k ustavi SFRJ ureja le vprašanje pripadnosti davkov in 
prispevkov glede na kraj opravljanja dejavnosti oziroma prebiva- 
lišče zavezancev (kolizijske norme) in ne daje zveznemu zakonu 
pooblastila, da ureja vprašanja davčne politike in davčnega si- 
stema. 

Zaradi uskladitve z dopolnjenimi temeljnimi načeli in zaradi 
jasne opredelitve delovnih ljudi in občanov kot nosilcev oblasti je 
bil oblikovan amandma XXX/a. 

Glede amandmaja XXXIII je komisija za ustavna vprašanja 
obširno razpravljala. Prejela je več predlogov, ki so se zavzemali 
zato, da se v postopek določanja kandidatov vključijo tudi organi- 
zacije delovnih ljudi in občanov ter da se kot oblika določanja 
kandidatov predvidi tudi podpisovanje. V neposredni povezavi 
s tem pa tudi predloge, da se volitve v DPZ skupščin izvedejo po 
proporcionalnem načelu. 

V razpravi so bili prisotni različni pogledi na izvedbo postopka 
za določanje kandidatov zlasti pa na vprašanje volitev v družbeno- 
politične zbore. Sprejeta je bila sicer ocena, da v ustavni tekst ne 
gre vnašati prepodrobnih določb, ker naj se podrobna oziroma 
nadaljna rešitev teh vprašanj uredi v volilni zakonodaji. 

Glede določanja kandidatov komisija predlaga, da jih delovni 
ljudje ne določajo le na zborih volilcev s tajnim glasovanjem, 
temveč tudi s podpisovanjem, na način, ki ga določa zakon. Ob 
tem je bilo jasno in nedvoumno ugotovljeno, da se podpisovanje 
mora opravljati na uradnem mestu, da imajo to pravico le volilci 
v volilni enoti, ki izkažejo svojo identiteto in da je mogoče zagoto- 
viti tudi tajnost takega izjasnjevanja za kandidate. Vsa ta vpraša- 
nja bo seveda uredil zakon. 

To načelo določanja kandidatov velja kot splošno načelo za vse 
zbore skupščin DPS. 

Komisija je z dopolnitvijo besedila 2. in 4. točke amandmaja tudi 
odpravila vsak dvom o tem, da imajo aktivno in pasivno volilno 
pravico za zbore združenega dela vsi zaposleni, ne glede na 
lastninsko obliko opravljanja dejavnosti. 

Kljub dolgotrajni razpravi, v kateri so si člani ustavne komisije 
prizadevali za oblikovanje sporazumne rešitve glede določanja 
kandidatov in volitev za družbenopolitične zbore (točka 5) ustavna 
komisija ni uspela oblikovati predloga, ki bi ga lahko sprejeli 
predstavniki zbora za ustavo, vključno z delegati ZSMS v ustavni 
komisiji. 

Skupno vsem članom ustavne komisije je bilo izhodišče, da 
kaže pri določanju kandidatov za DPZ predvideti še dodatno 
enakopravno možnost (ne le na zborih volilcev s tajnim glasova- 
njem in podpisovanjem), da lahko liste kandidatov določijo tudi 
organizacije delovnih ljudi in občanov. Zato prvi odstavek te točke 
predvideva, da lahko listo kandidatov določijo tudi družbenopoli- 
tične organizacije (organizacije delovnih ljudi in občanov) z dogo- 
vorom v okviru SZDL na podlagi kandidacijskega postopka, 
v katerem sodelujejo člani v temeljnih organizacijskih oblikah 
delovanja teh organizacij in na način, določen z zakonom. 

Glede volitev pa stališč ni bilo mogoče približati. Večina članov 
ustavne komisije je menila, da se tudi pri volitvah delegatov v DPZ 
občani morajo izjasnjevati o posameznih delegatih po volilnih 
enotah. Ob tem je večina še menila, da posamezna organizacija 
delovnih ljudi in občanov, ki se je odločila, da predlaga listo 
kandidatov lahko dobi delegatsko mesto v DPZ tudi, če v posa- 
mezni volilni enoti ta lista ni dobila potrebne večine, v vseh 
volilnih enotah pa je zbrala z zakonom določeno najmanjše število 
glasov volilcev. S tem bi se, po večinskem mnenju omogočilo 
posameznim organizacijam, da so zastopane z delegati v družbe- 
nopolitičnih zborih. Predstavniki zbora za ustavo in ZSMS pa so 
predlagali, da morajo biti volitve v družbenopolitične zbore pro- 
porcionalne. To pomeni, da liste kandidatov določajo družbeno- 
politične organizacije in zveze (v skladu z zakonom o združeva- 
nju). Družbenopolitične organizacije in zveze same določajo kan- 
didate in vrstni red na kandidatnih listah vpisanih delegatov. Voli 
se le za posamezne liste (lahko bi se predvidelo tudi glasovanje po 
posamezniku v okviru liste). Vsaka družbenopolitična organiza- 
cija ali zveza dobi toliko delegatskih mest, kolikor odgovarja 
odstotku zbranih glasov za njihovo listo na volitvah. Glede na 
število delegatskih mest je iz liste kandidatov po vrstnem redu 
vpisanih izvoljeno ustrezno število delegatov. Večina članov 
ustavne komisije je menila, da tak način volitev onemogoča izjas- 
njevanje volilcev o kandidatih temveč predstavlja izjasnjevanje za 
posamezne programe družbenopolitičnih organizacij ali zvez, kar 
je v izrecnem nasprotju z zahtevami iz javne razprave. 

Po tem, ko je ustavna komisija z večino glasov ugotovila, da se 
za predlaganje kandidatov za DPZ poleg tajnega glasovanja na 
zborih volilcev in s podpisovanjem lahko dodatno enakopravno 
predvidi tudi določanje kandidatov od organizacij delovnih ljudi in 
občanov in ko se je odločila, da za volitve delegatov v DPZ velja 
večinsko načelo glasovanja o posameznih kandidatih po volilnih 
enotah, z možno korekcijo za posamezne organizacije delovnih 
ljudi in občanov po proporcionalnem načelu, je s 27. glasovi 
določila naslednji predlog: 

»Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kan- 
didatov za delegate v družbenopolitični zbor skupščine 
družbenopolitične skupnosti na podlagi kandidacijskega 
postopka, v katerem sodelujejo člani v temeljnih organiza- 
cijskih oblikah delovanja teh organizacij, ih na način, dolo- 
čen z zakonom. 

Delovni ljudje in občani volijo delegate v družbenopoli- 
tični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti na pod- 
lagi liste kandidatov neposredno s splošnim in tajnim 
glasovanjem po volilnih enotah, ki jih določi zakon oziro- 
ma odlok občinske skupščine. 

Družbenopolitična organizacija, ki je predlagala kandi- 
date, od katerih ni bil nihče izvoljen, vendar je zanje 
glasovalo z zakonom določeno najmanjše število volilcev, 
ima pravico do enega delegata v družbenopolitičnem zbo- 
ru skupščine družbenopolitične skupnosti.« 

Glede na to, da predlog zbora za ustavo in ZSMS ni dobil 
večinske podpore članov ustavne komisije je sedem članov 
ustavne komisije zahtevalo, da se njihov predlog, skupaj z obra- 
zložitvijo zapiše v poročilu. 

Ta predlog z obrazložitvijo glasi: 
- »Družbenopolitične organizacije v okviru Socialistične zveze 

delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kandidatov za 
delegate v družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitične 
skupnosti na podlagi kandidacijskega postopka, v katerem sode- 
lujejo člani v temeljnih organizacijskih oblikah delovanja teh orga- 
nizacij in na način določen z zakonom. Ta lista je sestavljena iz 
skupin kandidatov posameznih družbenopolitičnih organizacij. 
Na volitvah občani glasujejo za skupino kandidatov posamezne 
družbenopolitične organizacije. Število izvoljenih kandidatov iz 
posamezne družbenopolitične organizacije se v skladu z zako- 
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riom določi sorazmerno s številom glasov, ki ga je na volitvah 
dobila skupina kandidatov posamezne družbenopolitične organi- 
zacije.« 

Obrazložitev: 
»Naš predlog pomeni izvedbo čistega proporcionalne- 

ga sistema volitev za DPZ, po katerem se volilci jasno in 
nedvoumno opredeljujejo za programe in kandidate posa- 
meznih političnih organizacij oziroma zvez. Na tak način 
v večini evropskih držav volijo svoje parlamente v celoti 
— pri nas pa bi bila to le korektura oz. dopolnitev volitev na 
podlagi individualnih kandidatur v drugih dveh zborih 
skupščin. 

Predlog ustavne komisije, ki ne dopušča uvedbe propor- 
cionalnega sistema niti v DPZ torej pomeni vsiljevanje le 
enega od dveh v svetu poznanih in med seboj bistveno 
različnih sistemov, vsakega s svojimi prednostmi in sla- 
bostmi. 

Ker se po našem predlogu volilcu ni treba opredeljevati 
do večjega števila posamičnih kandidatov, če tega noče 
(možnost tudi takega opredeljevanja pa zakon lahko v naši 
sistem še vključi), pomeni naš predlog tudi pomembno 
poenostavitev volitev leta 1990 za povprečnega volilca. 

Opozarjamo na to, da bi volitve v vse zbore vseh DPS po 
samo večinskem sistemu postavile volilca v nemogoč po- 
ložaj, da npr. v Ljubljani ob desetih glasovnicah izbira tudi 
med 50 in več kandidati!« 

V zvezi s to točko amandmaja opozarjamo, da so se v zvezi 
z oblikovanjem predloga amandmaja že pojavile različne razlage. 
Nesporno je, da se je ustavna komisija večinsko odločila za to, da 
se predlaganje kandidatov za družbenopolitične zbore opravlja 
s tajnim glasovanjem na zborih volilcev, s podpisovanjem in 
določanjem kandidatnih list v organizacijah delovnih ljudi in 
občanov. Nesporno je tudi, da je predvidela volitve po volilnih 
enotah, (zakon lahko predvidi kdaj se glasuje v eni ali več volilnih 
enotah) z glasovanjem o posameznih predlaganih kandidatih 
glede na število glasov za kandidata (večinsko načelo) in le za 
korekcijo tega načela s proporcionalnim načelom za tiste organi- 
zacije, ki bi se odločile za tak način določanja kandidatov in 
volitev. Kolikor pravno tehnično predlagani amandma povzroča 
nejasnosti ga bo treba v skladu s to opredelitvijo popraviti. 

Glede predloga, da bi se v tem amandmaju opredelila tudi 
ureditev volitev v zbore skupščine mesta je komisija menila, da 
take rešitve ni potrebno vnašati v ustavno besedilo, saj tudi za te 
volitve veljajo splošna načela, ki jih določa ta amandma v 1. točki, 
posebnosti pa bo lahko uredila volilna zakonodaja. 

Ne glede na opozorila, da bo določilo o tem, da imata italijanska 
in madžarska narodnost po enega delegata v vsakem zboru 
Skupščine SRS lahko povzročalo težave v normativni ureditvi 
volitev je komisija ohranila to določbo, ker je bila izrecno podprta 
v javni razpravi in od obeh narodnostnih skupnosti. 

Ob XXXIV. amandmaju In v povezavi z LIX. amandmajem je 
komisija soglasno sprejela stališče, da besedila teh amandmajev 
ni potrebno spreminjati. Ob tem pa je glede predlogov, ki so se 
nanašali na ločitev volitev za občinski in za republiški nivo ugoto- 
vila, da to vprašanje ni mogoče rešiti že za volitve v letu 1990. Ce 
bi se namreč v skladu s predlogom volitve v občinske skupščine 
prenesle na jesen, bi sedaj izvoljene zamenljive delegatske skupš- 
čine izgubite svojo osnovo — temeljne delegacije. Poleg sistem- 
skih bi to povzročilo tudi nepregledno število praktičnih vprašanj, 
zato ta predlog v tej fazi ni mogoče izvesti. Komisija pa sicer 
načelno soglaša s časovno ločitvijo »lokalnih« od »državnih voli- 
tev«, vendar meni, da kaže to vprašanje načelno rešiti ob pripra- 
vah nove ustave . 

V razpravi so bili dani tudi predlogi za črtanje omejitev man- 
datne dobe. Komisija s takimi predlogi načelno soglaša vendar je 
ugotovila, da bi taka sprememba vnašala dvome v skladnost take 
rešitve z zvezno ustavo. Hkrati je tudi ocenila, da prihodnjih osem 
let ta določba ne bi predstavljala ovire, do takrat pa je pričakovati 
tudi sprejem nove ustave, ki bi korenitejše posegla v oblikovanje 
skupščinskega sistema in v tej povezavi tudi položaja delegatov. 

V amandmaju XXXVI je komisija določila, da občine skrbijo ne 
le za varstvo temveč tudi izboljšanje človekovega okolja, za zdrav- 
stveno varstvo živali in da sodelujejo z drugimi občinami ter 
lokalnimi skupnostmi tujih držav. 

K mnenju do amandmaja XLI, da je bilo njegovo besedilo 
v osnutku boljše, komisija meni, da je sedanje besedilo tega 
amandmaja jasnejše in ustreznejše za ustavno opredelitev. 

V predvsem strokovni obravnavi amandmaja XLI/b je bilo opo- 
zorjeno, da besedilo, po katerem dejanje in akti, ki so izdani 
v nasprotju s temi določbami, nimajo pravne veljave, z vidika 
funkcioniranja pravnega sistema ni sprejemljivo. Ni jasno, kdo naj 
presoja pravno veljavnost takšnih dejanj in aktov, ali je mogoče to 
naložiti organu, ki odločbo izvršuje, ali pa taka določba celo 
pomeni, da se posameznik, na katerega se odločba nanaša, lahko 

sam upre njeni izvršitvi. Ce bi bila predvidena sankcija morda še 
sprejemljiva na javnopravnem področju, pa je popolnoma nevz- 
držna za civilnopravno področje, kjer gre za odločanje o pravnih 
razmerjih med strankami, ki z zahtevki prosto razpolagajo. 
Določbe o uporabi uradnega jezika in o enakopravnosti jezikov 
narodov in narodnosti je po tem mnenju treba uveljavljati pred- 
vsem s spremembami in dopolnitvami procesne zakonodaje, pri 
čemer si je potrebno prizadevati, da bi se v vseh procesnih 
zakonih kršitev teh določb opredelila kot absolutna bistvena krši- 
tev postopka. Bili so tudi predlogi, naj se ta amandma črta, ker je 
vprašljiva realizacija te ustavne določbe, kolikor bi bila sprejeta, to 
je, ali je mogoče priznavati pravila skupno sprejetega zveznega 
ustavnopravnega reda, po katerem lahko sodno odločbo spre- 
meni le pristojno sodišče, hkrati pa to pravilo kršiti z določbo 
republiške ustave, po kateri naj bi z republiško ustavo nekatere 
zvezne sodne odločbe izgubile pravno veljavo, ki'jim jo priznava 
zvezni ustavnopravni red. Pri tem pa tudi iz te ustavne določbe ni 
razvidno, kateri organ naj bi izrekel predvideno pravno sankcijo in 
na podlagi katerega predpisa. 

Stališče komisije je bilo, da je potrebno ta amandma sprejeti 
v celoti, in da ne nasprotuje določbi 246. člena ustave SFRJ, po 
kateri so jeziki narodov in narodnosti in njihove pisave na 
območju Jugoslavije enakopravni in po kateri so v SFR Jugoslaviji 
v uradni rabi jeziki narodov, jeziki narodnosti pa v skladu s to 
ustavo in z zveznim zakonom. Glede na pripombe, da iz tega 
amandmaja ni razvidno, kateri organ naj bi pravno sankcijo, da 
dejanja in akti, ki so izdani v nasprotju s temi določbami, nimajo 
pravne veljave, izvajal, In na podlagi katerega predpisa bi jo 
izrekel, pa je komisija sprejela dopolnitev drugega odstavka prve 
točke tega amandmaja še z besedilom: »kar se ugotovi v postopku 
pred pristojnim organom v skladu z zakonom«. 

Osnovni smisel dopolnitve je v tem, da dejanja in akti, pri katerih 
ni dosledno upoštevano načelo uporabe slovenskega jezika, 
nimajo pravne veljave, in da bo to ugotovljeno v postopku pred 
pristojnim organom, ki ga bo določil zakon. Določba o jezikih 
drugih narodov in narodnosti pa je vnešena v besedilo tega 
amandmaja prav zaradi spoštovanja navedenega 246. člena 
ustave SFRJ to je enakopravne rabe tudi jezikov drugih narodov in 
narodnosti, kadar gre za njihove pripadnike. S tako določbo je 
enakopravnost pripadnikov drugih narodov in narodnosti, da v SR 
Sloveniji pred organi uporabljajo svoj jezik, kar je njihova ustavna 
pravica, celo poudarjena, ne pa postavljena pod vprašaj. Res pa je 
bistvena in nova določba v ustavi SR Slovenije, da dejanja in akti, 
ki so izdani v nasprotju s temi določbami, nimajo pravne veljave, 
kar se ugotovi v postopku pred pristojnim organom v skladu 
z zakonom Neustavna uporaba zvezne in republiške zakonodaje 
ima po tej novi določbi torej za posledico pravno neveljavnost 
oziroma neobstojnost takega akta ali dejanja. S tem se dejansko 
v ustavo SR Slovenije uvaja nov institut, ki pa je institut varovanja, 
ne pa kršenja ustavne ureditve. Ta ustavna določba torej terja, da 
alede uporabe slovenskega jezika zvezni organi dosledno spoštu- 
jejo ne le zvezne zakone, ampak tudi določbe ustave SR Slovenije. 
Res je ta določba v ustavnopravnem sistemu neobičajna, vendar 
je glede na že ugotovljene kršitve v praksi nujna. 

V zvezi s predlogom, da se amandma XLII dopolni z besedilom 
»niti izreči niti izvršiti« je komisija menila, da to ni sprejemljivo, 
kolikor je s tem mišljeno, da se v SR Sloveniji ne more izreči, kot 
tudi ne izvršiti smrtna kazen, ki je predpisana z zveznim kazen- 
skim zakonom. S tem amandmajem je določeno, da se ne sme 
predpisati smrtna kazen le v naši republiki, s čimer naj bi v naši 
republiki odpravili smrtno kazen za kazniva dejanja, določena 
v republiškem kazenskem zakonu (kaznivo dejanje umora po 2. 
odstavku 46. člena). Komisija je še ugotovila, da sta republiški in 
zvezni kazenski zakon v fazi spreminjanja. Zato se bo v postopku 
spreminjanja zveznega kazenskega zakona potrebno zavzemati 
za to da se bo število kaznivih dejanj, za katera je predpisana 
smrtna kazen, občutno skrčilo. Pri spreminjanju nove ustave 
SFRJ pa se bo po mnenju komisije potrebno zavzemati za to, da bi 
se smrtna kazen odpravila v celotni SFR Jugoslaviji. 

Glede pomena predlagane določbe prvega odstavka prve točke 
amandmaja XLII/b, po kateri se 224. člen ustave SRS dopolnjuje 
z določbami 12. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah tudi glede pravice zapustiti in vrniti se 
v državo, je komisija menila, da je predlagana dopolnitev le 
načelnega pomena, saj je ta pravica že konkretizirana v ustrezni 
zvezni zakonodaji, predvsem v zakonu o potnih listinah. 

Pri amandmaju XLII/c je komisija upoštevala pripombo, da je 
izraz »organ za prekrške« v prvi točki tega amandmaja preširok, 
ker bi lahko zajemal tudi organe, ki po prvem odstavku 258. c ena 
zakona o prekrških vodijo postopek o prekrških. Zato predlaga 
spremembo besede »organa« v besedo »sodnika«. Komisija pa ni 
sprejela pripombe, da naj bi se v tem amandmaju crtala navedba 
odločbe sodnika za prekrške in s tem možnost, da vstop v stano- 
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vanje proti stanovalčevi volji lahko dovoli tudi sodnik za prekrške 
rf,itrfiPnKeIU namreč po mnenju republiškega senata za prekrške bistveno otežkočeno ali celo onemogočeno dokazova- 
li h £r!£1£0V VVeZ' S Poses'i° or°ž|a in mamil ter drugih podob- 
ia^£ » Komisija tudi ni sprejela pripombe, da bi se formu- 
l £2 X . amandma]u »proti stanovalčevi volji« nadomestila 
w "brez soglasja stanovalca«, saj ta formulacija doslej v praksi ni povzročala težav. 1 

Glede na pripombe k amandmaju XLII/d in zaradi večje jasnosti 
besedila je komisija spremenila besedilo v drugi točki teaa 
amandmaja tako, da je nadomestila besedilo »predhodne ali izje- 
moma naknadne odobritve« z besedo »odločbe«. Spremenjeno 

Poceni da je samo na podlagi odločbe, torej formalnega 
»' ga 1 sodišče, mogoče odstopiti od načela 

zakTn SSo,oč0.nOSt' PiS6m " dm9ih 0bĆN (iP 10 Sam°' Če 

Komisija ni sprejela predlogov da se amandma XLIII črta in da 
ostane nespremenjena veljavna ustavna določba, ker je menila, da 
LJk^h"1'8 besedilo tega amandmaja (»Izpovedovanje vere je 

P"mernejše in da bolj ustreza določbam 18. člena 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 

Komisija pa je sprejela predlog za spremembo 3. odstavka 229. 
člena ustave SRS. Zato predlaga dopolnitev tega amandmaja še 

vp"rekP i^9°tOČk?' P° k?t6ri sme'° verske skupnosti ustanavljati verske šole ne pa le verske šole za vzgojo duhovnikov 
^0^lSn».?i.t09lacŠDoP Predlo9om. da bi z dodatno dopolnitvijo 

h ustave SR Slovenije verske skupnosti in njihove orga- nizacije dobile svojstvo družbeno pravne osebe. Verske skupnosti 
so po navedenem členu ustave SRS ločene od države, zato so po 

1re'a!° ,pravni položaj verskih skupnosti in po zakono- 
ctat, c °^)a.CIV w a prava t0 civi,no pravne osebe in imajo tak 
Hnm h . K območiu SFR Jugoslavije, kot tudi v mnogih drugih ustavnih sistemih v Evropi. 

Glede predlogov za vključitev dobrodelne (karitativne) dejavno- 
cP V us,avo' 'e komisija soglašala z mnenjem 

h2 i ^ )e za odnose z verskimi skupnostmi, da je dejavnost verskih skupnosti po svoji vsebini že opre- 
deljena v zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti v SR 
Sloveniji, (ki ga je po potrebi mogoče še dopolniti) in je ni treba še 
posebej vključevati v ustavo. 

ama°nS»*i.n.Pr^laKPredJC?9a 23 redakciisko spremembo 
f besedll° ustreza že uveljavljeni termino- logiji, zlasti na kazenskopravnem področju. 

Glede XLIII/c. amandmaja je komisija podprla predloa da se 
^!. .1,arn?n a,a P°udari sožitje večinskega naroda in narod- 
Ch 5f govor!0 skupnem življenju na določenih območ- jih. Glede predloga naj se v tem amandmaju ne bi posebej izpo- 

ozeS av,0i!t0n0st 'tal'ianske in madžarske narodnoiti P°a 
?■ nije pa je komisija menila naj se opredelijo 

amo h V razPravi ob sprejemanju predloga ustavnih a™"dma!ev u.stava namreč ni vsebovala tega pojma, predlog 
stima 'a Pa )6 PHPravljen v sodelovanju z obema narodno- 

"?otovila: da amandma XLIV nadomešča celotno 
mJl , UStave SRS' zat0 Podlaga ustrezno spre- membo 3. točke tega amandmaja. 

°pozorila' da bi bi'° vprašanje, ki ga ureja ama"™8 XLIV/a primerno obravnavati šele pri sprejemanju nove 
republiške ustave. Komisija meni, da je potrebno že sedaj v ustavi 
P,r®'T.ni,e KVe^fVI,J PreP°ved veljave predpisov za nazaj brez izjem S tem bi bila dosežena večja pravna varnost občanov in 

pravnih subjektov, saj jim zakon ne bi mogel več za nazaj 
pravfc 00 obveznosti ali spreminjati njihovih pridobljenih 

k aKmanHm«iM *|SS9'aša!? ® Predl°g°m, da se v obrazložitvi 
^ rY navede, kdo so nosilci pravosodnih funkcij, saj bodo to opredelili republiški zakoni, ki bodo določili mandatno 

fega amandmaj'a6 10 n0Sllcev Pravosodnih funkcij na podlagi 
n0?4lfdKlXLwV|"l/t" amandmaja je ustavna komisija predlagala jas- 
n«i^»n pa?e sPrem|nja njegovega osnovnega smisla. Določen je organ Skupščina SR Slovenije, ki je pristojna spre- 
l ! uJlrepe' će ,'e z odločitvami organov federacije kršen ustavni položaj in pravice SR Slovenije. 

°b'e ,udi Precizirano , da se ta rešitev nanaša na tiste odločitve organov federacije, ki bi bile sprejete v nasprotju z nji- 
hovimi v ustavi določenimi pristojnostmi. 

O XLVIII/b. amandmaju je komisija temeljito razpravljala. Pri 
tem je izhajala iz prepričanja, da ureditev po kateri je uvedena 
izvirna pravica SR Slovenije, da določa pristojni organ, ki lahko 

nnnfpni ,v njenemu delu razglasi izredne razmere 
» ustavnega položaja Slovenije in nadalnje opre- deljevanje njene suverenosti v okviru Jugoslavije kar ie niena 

ustavna pravica in odgovornost. Te določbe so "^09™ 

delovnih ljudi in občanov v javni razpravi hkrati pa so opredeljene 
v cilju odgovornosti ne le suverenega razvoja SR Slovenije tem- 
več tudi odgovornosti za razvoj SFRJ kot celote. 

Besedilo tega amandmaja upošteva pripombe , da je kot pred- 
postavka za uvedbo izrednih razmer mogoče upoštevati samo 
najtežja ogrožanja SR Slovenije in zato je izpuščeno navajanje 
ogrožanja javnega reda in mira ter ogrožanje življenskih funkcij 
d™fbe. Tak° s,a določena le dva pogoja in sicer ogrožanje obstanka SR Slovenije in ogrožanje njene ustavne ureditve. 

Ustavna komisija je v besedilo vnesla novo določbo, da na 
območju republike ali njenem delu nihče brez soglasja Skupščine 

. ne sme razglasiti izrednih razmer in odrediti kakršnihkoli ukrepov v zvezi z njimi. Taka odločitev je sprejeta, če je zanjo 
qdq°c.° lve,1navzočih delegatov vseh zborov Skupščine bHb. S to določbo se samo na podlagi soglasja Skupščine SRS 
lahko sprejemajo kakršnikoli ukrepi v zvezi z izrednimi razmerami 
torej tud. ukrep uporabe oboroženih sil. Zato je ob tej edino možni 
razlagi te določbe tudi sklenila, da se iz amandmaja črta posebno 
navajanje soglasja Skupščine SRS za uporabo oboroženih sil 
v miru za preprečitev ali odpravo izrednih razmer 

Glede odločanja člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije 
v okviru pooblastil, ki jih ima Predsedstvo SFRJ glede razglašan a 
izrednih razmer in sprejemanja ukrepov v zvezi z njimi besedilo 
tega amandmaja določa predhodno soglasje Skupščine SR Slove- 
nije, in je neupoštevanje te določbe predvideno kot poseben 
razlog za njegov odpoklic. 

Ustavna komisija je ocenila, da predlagana določba ni 
v nasprotju z ustavo SFRJ, saj ta ne ureja vprašanja odločanja 

^nni^r'ci, raZTera!^ sPreiemanja ukrepov v zvezi z njimi. Soglasje Skupščine SRS pa ne posega v pristojnosti federacije da 
to vprašanje ustavnopravno uredi, vendar mora ta ureditev upo- 
števati tudi določbo slovenske ustave. 

,S0 uP°števane pripombe, da je treba jasneje opredeliti besedilo, ki se nanaša na urejanje prostora in stvari 
v splošni rabi, s katerim se nadomešča v celoti sedanja ustavna 
dikcijaGlede na pripombe je tudi jasneje opredeljena pristojnost 
republike v zvezi s prekrški, s spremembo besedila, ki se nanaša 
na varstvo živali pa je poleg zdravstvenega varstva živali omoqo- 
čeno tudi njihovo varstvo pred mučenjem. 

^ zvezi s predlogi, da se v obrazložitvi amandmaja LIV posebej navede, da so rešitve predhodnega preizkusa tudi v nasprotju 
z ustavo je ustavna komisija soglašala, da vsebino tega amand- 
maja ne kaže razlagati restriktivno. Zakonodajalec bo v vsakem 
konkretnem primeru ocenjeval, kako naj se v okviru predhodneaa 
preizkusa uresničujejo načela in rešitve določene v ustavi SR 
Slovenije. 

Ob določanju besedila amandmaja LV, s katerim se opredeljuje 
pristojnosti zborov Skupščine SR Slovenije, je komisija razprav- 
ljala o večih možnih pristopih. Nekateri so predlagali da bi 
v splosno pristojen zbor razvijali zbor občin, drugi pa so se 
zavzema 1 da bi to vlogo prevzel DPZ. Slednji namreč glede na 
način oblikovanja in izvolitve dobiva pomembno vlogo prek katere 
se v skupščinskem sistemu neposredno odraža pluralnost družbe 
Ob zahtevah, da se pristojnosti zbora združenega dela ne zmanj- 
šujejo Je bila sprejeta rešitev, da družbenopolitični zbor kot zbor 
politično organiziranih delovnih ljudi in občanov, zbor občin pa 
kot zbor predstavnikov občin in predstavnikov posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti odločata o vseh vprašanjih iz pristojnosti 
Skupščine SR Slovenije. Skladno s tem je ohranjeno število mest 
v zboru občin zboru združenega dela se le to zmanjša na 80 
delegatov, družbenopolitičnemu zboru glede na povsem dru- 
gačno vlogo pa poveča na 80 delegatov. 

Pristojnosti skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije so 

Slovenije8 Z nekaterimi Pomembnimi pristojnostmi Skupščine SR 
Zaradi sestave zborov iz neposredno izvoljenih delegatov ter 

zaradi zagotovitve nemotenega odločanja zborov je spremenjena 
tudi določba o sprejemanju končnih odločitev, za kar nai bi 
zadostovala večina prisotnih delegatov. 

Tudi postopek usklajevanja je smiselno drugače opredeljen in 
zagotavlja, da se v primeru nesoglasja med zbori na predloa 
Izvršnega sveta Skupščine SRS ali po predlogu enega zbora 
o spomem vprašanju odloča na skupni seji. S tem je zagotovljena 
učinkovitost sprejemanja družbeno pomembnih odločitev. 

Ustavna komisija je sprejela predlog, da namesto 30.000 volil- 
cev lahko predlaga zakon že 10.000 volilcev (amandma LVIII). 

Ob tem je razpravljala tudi o predlogu, da naj se kot predlagate- 
Ija črtata Zveza sindikatov in GZS. Menila je, da naj v ustavi 
določenem obsegu ti dve organizaciji ohranita pravico pooblašče- 
nega predlagatelja. 

Ob amandmaju LIX/a je komisija menila, da se skupščinske 
komisije ustanavljajo s poslovnikom oziroma z odloki in da to ni 
treba precizirati v ustavi. 
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Glede na spremenjeno vlogo SZDL v kandidacijskih ir'molilnih 
postopkih je komisija v amandmaju LIX/a 1 pri predlagani 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SRS ^r'al^ d°'°ćb° 
veljavne ustave o tem, da mora Predsedstvo SRS predlog 
mandatarja dati po poprej opravljenem^ postopku v SZDL. 

V amandmaju LXI/a komisija predlaga, da član razširjene 
sestave Predsedstva SRS po svojem položaju ni več predsednik 
SZKom^sijaeni sprejela predloga, po katerem "®i bl se č^a' 
amandma LXV, češ da je ob deklarirani pravici do slnd|kalnega 
pluralizma nenačelno in nesmiselno v ustavo zaP'sa^ 'e®™> 
sindikalno organizacijo. Komisija meni, da z ustavnimi amandmaji 
ni mogoče prejudicirati funkcije, položaja in bodoče organizi a- 
nosti sindikatov. Če bo po sprejemu ustavnih aman^a'e^ prLš'° 
do ustanovitve različnih organizacij sindikatov, pa bo to uposte 
vano pri izvajanju tega amandmaja. Kolikor bi se v tem amand 
manu besedilo »Zveza sindikatov Slovenije« nadomestilo 
z besedo »sindikati«, po mnenju komisije to ne bi bUo pnmerna 
saj bi ob sedanji organiziranosti Zveze sindikatov Slovenije ta 
beseda lahko pomenila le panožne sindikate. 

V amandmaju LXVII se za obvezno izveđbopolitičnegarefere^ 
duma namesto ene dvajsetine občanov predlaga zahtevo 30.000 
volilcev. 

V zvezi z LXI. amandmajem je komisija za ustavna vprašanja 
zaradi opozoril da dikcija tega amandmaja utegne povzročati 
nejasnosti glede števila kandidatov in pomeniti korak nazaj od ze 
uveljavljene prakse glede volitev člana Predsedstva SFRJ iz SRb, 
zavzela mnenje, da predlagano besedilo omogoča tudi predlaga- 
nje samo enega kandidata. Ni pa mogla soglašati z oceno, da se 
predlagani amandma črta, saj omogoča izvedbo demokratičnih 
volilnih postopkov za volitev člana P SFRJ iz Slovenije. XXX 

Ustavna komisija je določila tudi predlog ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev k ustavi SR Slovenije. Predsednik 

Miran Potrč 

V Poročilu navedene številke amandmajev ustrezajo 
številkam amandmajev v delovnem besedilu predloga 
amandmajev, objavljenem v Poročevalcu št. 17; v P'**}' 
logu amandmajev (po opravljeni redakciji) so te številke 
amandmajev navedene v oklepajih. 

SPOROČILO ZA JAVNOST, ki ga je 
Predsedstvo SFRJ sprejelo na seji 15. 
9. 1989 in posredovalo Tanjugu. 

Predsedstvo SFRJ je včeraj in danes obravnavalo nekaj 
vprašanj v zvezi s pripravo predloga amandmajev k usta 
SR Slovenije. V tem okviru je bil tudi posvefoua/n/sesfa- 
nek članov Predsedstva SFRJ s predstavniki Predsedstva 
SR Slovenije in Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi vpogleda v delovno besedi o PredJ°?a 

amandmajev k ustavi SR Slovenije ter na podlagi mnenj m 
opozoril pristojnih zveznih organov in str?kovne* 
Predsedstvo SFRJ poudarja, da je močn0J*Sk^''*;?e 
zaradi posledic, ki bi lahko nastale in s tem 
enotnost ustavnopravnega sistema, pa tud''rdn°st 

države če bi nekatere amandmaje v nespremenjenih tor 
mutacijah sprejeli v Skupščini SR Slovenije, saj je njihova 
vsebina v nasprotju z določili ustave SFRJ. 

Gre predvsem za amandmaje, ki zadevajo omejevanje 
pristojnosti Predsedstva SFRJ o uporabi oboroženih si 
v določenih razmerah in sprejetju odloka o izrednem sta- 
nju (Amandma XLVII); izpolnjevanje obveznosf/ za uresni- 
čevanje skupnih interesov in fun/cc/y federac/ye fAmandma 
Ll); dejstvo, da so v normativni del usfa^e SR S/oven^e 
- v nasprotju s temeljnimi načeli in določili ustave SFRJ 
- vstavili amandmaje o samoodločbi, odcepitvi '"Združi- 
tvi hkrati s postopkom o njihovi uresničitvi (A™f"%malX), 
enostransko ocenjevanje ogroženosti interesov SR Slove- 
nije v postopku izpolnjevanja sklepov organov federacije 

^NedTbl s čimerkoli izpodbijalo pristojnost odgovornih 
dejavnikov in zakoniti postopek spre/emaja ustavn^ 
sprememb v SR Sloveniji m ne da bi se spuščalo v kakrš 
nokoli arbitriranje, Predsedstvo SFRJ na podlagi svojih 
pristojnosti, kijih določa drugi odstavek 313. i»enaustave 
SFRJ, opozarja na daljnosežne negativne posledice, k 
utegnile prizadeti ustavno ureditev države, °dn0^ fed®". 
raciji in spoštovanje načel ustavnosti m zakonitosti, če b 
bila'sprejeta dopolnila k ustavi SR Slovenije v nasprotju 
z ustavo SFRJ. Predsedstvo SFRJ zato izraža prepričanje, 
da bo Skupščina SR Slovenije upoštevala ocene m sta- 
lišča Predsedstva SFRJ in da bo v sMadu/ustavno odgo- 
vornostjo socialističnih republik m soc/a/isf/čn/h a^onom- 
nih pokrajin za lasten razvoj m razvoj soc/a//sfic/^ skup 
nosti kot celote zagotovila, da v sprejetih amandmajih ne 
bo določil, ki bi bila v nasprotju z ustavo SFRJ. 

Predsedstvo SFRJ je omenjeno stališče sprejisto na p>od- 
lagi prvega odstavka 206. člena ustave SFRJ po katerem 
ustave socialističnih republik in soc/a'/sf/čn/havtonomn^ 
pokrajin ne morejo biti v nasprotju z ustavo SFRJ,upošte 
vato pa je tudi ustavne dolžnosti (prvi odstavek 205 člena 
ustave SFRJ) organov vseh družbenopolitičnih skupnosU 
in nosilcev samoupravnih, javnih m drugih družbenih funkcij, da skrbijo za ustavnost in zakonitost 

Predsedstvo SFRJ je obravnavalo tudi delovni osnutek 
predloga za sprejetje nove ustave SFRJ. Sklenili so, da je 
frrba nadaljnje delo v zvezi s tem besedilom organizirat 
tako, da bodo lahko predlog čimprej poslali Skupščini 
SFRJ ter s predlogom seznanili najširšo javnost. 

POROČILO . .. xx. 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
amandmajev k ustavi SR Slovenije 

SR Slovenije k delovnemu predlogu 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 6. 9. 1989 obravnavala 
delovni predlog amandmajev k ustavi SR Slo- 
venije, ki ga je predložila Komisija za ustavna 
vprašanja Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je v razpravi oblikovala naslednje 
pripombe: 

k amandmaju VIII a: 
V zvezi s predlaganimi spremembami in do- 

polnitvami temeljnih načel ustave SR Slovenije 
je bilo uvodoma opozorjeno, da v temeljnih 
načelih kljub nekaterim dopolnitvam in spre- 
membam, zlasti tistim, ki uveljavljajo politični 
in lastninski pluralizem, ostajajo nekatere do- 
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ločbe, ki kažejo na nekonsistentnost z navede- 
nimi dopolnitvami. 

V zvezi z mnenjem, da bi kazalo temeljna 
načela črtati iz ustave SR Slovenije oziroma 
nadomestiti le s kratko preambulo, je bilo opo- 
zorjeno, da bi kljub črtanju ostalo vprašanje 
odnosa normativnega dela ustave SR Slovenije 
do temeljnih načel ustave SFRJ. 

V zvezi z besedilom 23. točke tega amandma- 
ja, po kateri ta del ustave (temeljna načela) 
izraža temeljna načela socialistične samou- 
pravne družbe in njenega napredka ter je sku- 
paj in enakopravno z drugimi določbami te 
ustave podlaga in smer za razlago ustave in 

zakonov, kakor tudi za delovanje vseh m vsako- 
aar je bilo opozorjeno, da je predlagana reši- 
tev vprašljiva z vidika pravne teorije. Po pravni 
teoriji so tako ustavna kot tudi zakonska nače a 
interpretacijska pravila, ki so namenjena razla- 
gi normativnega dela oziroma so podlaga za 
razlago tega. Besedilo, da so temeljna načela 
enakopravno z drugimi določbami te ustave 
podlaga in smer za razlago ustave in zakonov, 
bi po mnenju komisije lahko povzročilo težave 
ori razlaganju normativnega dela ustave. 

V zvezi z besedilom 23. točke je bilo opozor- 
jeno da je neustrezen tudi tisti del besedila, po 
katerem naj bi bila temeljna načela podlaga in 
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smer tudi za delovanje vseh in vsakogar. Takš- 
no besedilo presega naravo in smisel temelinih 
načel. 

Glede na to je komisija zavzela stališče, da bi 
bilo najprimerneje besedilo 23. točke amand- 
maja VIII a spremeniti tako. da bi se črtal razde- 
lek XII temeljnih načel ustave SR Slovenije, ki 
vsebuje navedeno interpretacijsko pravilo. 
Kljub temu pa se ne bo mogoče v celoti izogniti 
težavam pri razlagi posameznih določb norma- 
tivnega dela ustave zaradi že omenjene neus- 
klajenosti posameznih določb tako znotraj te- 
meljnih načel, kakor tudi med temeljnimi načeli 
in normativnim delom ustave. 

V zvezi z 22. točko amandmaja VIII a, po 
kateri naj bi se razveljavil razdelek XI temeljnih 
načel, je bilo opozorjeno na pripombo oziroma 
predlog, ki je bil dan v dosedanji razpravi 
o amandmajih k ustavi SR Slovenije, po kate- 
rem naj bi se ohranil sedanji zadnji odstavek 
razdelka XI skupaj še z nekaterimi dopolnitva- 
mi. Komisija predlaga, da se o tem ponovno 
opredeli ustavna komisija. 

k amandmaju XV In XVI; 
Navedena amandmaja opredeljujeta tako 

banko kot zavarovalnico kot samostojno sa- 
moupravno organizacijo. Ne glede na to, da je 
ta opredelitev povzeta iz amandmajev k ustavi 
SFRJ, je bilo opozorjeno, da bi izraz »samou- 
pravna« lahko zavajal oziroma povzročal ne- 
konsistentnost glede na ostale predlagane 
spremembe v zvezi s tema dvema institucijama 

k amandmaju XXXIII: 
V zvezi z besedilom prvega stavka četrtega 

odstavka 1. točke tega amandmaja, po katerem 
naj bi se kandidati za delegate določali s tajnim 
glasovanjem, je komisija menila, naj bi ustavna 
komisija ponovno proučila to določbo v pove- 
zavi z zasnovo bodoče volilne zakonodaje 
v kateri se predlaga možnost, da bi kandidat za 
delegata lahko postala tudi oseba, za katero bi 
dalo svoje podpise določeno število volilnih 
upravičencev. 

V zvezi z besedilom 2. in 4. točke tega 
amandmaja, po katerem delegate v zboru zdru- 
ženega dela skupščine občine oziroma v Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slovenije volijo 
delovni ljudje v podjetjih ter drugih organizaci- 
jah in skupnostih, je bilo opozorjeno, da je 
navedeno besedilo mogoče razumeti tako, da 
kmetje in obrtniki ter druge osebe, ki opravljajo 
samostojno dejavnost nimajo pravice voliti 
svojih delegatov v zbor združenega dela skupš- 

čine občine oziroma Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je zavzela stališče, da bi bilo primer- 
no besedilo 2. in 4. točke tega amandmaja 
dopolniti tako, da delegate v zboru združenega 
dela skupščine občine oziroma v Zboru združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije volijo poleg 
delovnih ljudi v podjetjih ter drugih organizaci- 
jah in skupnostih tudi delovni ljudje v drugih 
oblikah opravljanja dejavnosti. Pri tem je po- 
trebno v 2. točko črtati besedilo »in občani-. 

V zvezi z drugim odstavkom 5. točke tega 
amandmaja je komisija zavzela stališče, da bi 
bilo potrebno na koncu besedila drugega od- 
stavka črtati besedilo -ki jih določi zakon«. 
Sedanje besedilo namreč ne upošteva, da se 
volilne enote za volitve v zbore občinske skupš- 
čine določajo z odloki občinskih skupščin 

k amandmaju XXXIV: 
V zvezi z besedilom 2. točke tega amandma- 

ja, po katerem naj bi se delegati v skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti volili za štiri leta 
in bili lahko največ dvakrat zaporedoma izvo- 
ljeni v isto skupščino, je bilo izraženo mnenje, 
da bi bilo treba obenem z uvedbo neposrednih 
volitev v skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti opustiti tako omejitev ponovne izvolitve. 
Vendar pa se pri tem postavlja vprašanje sklad- 
nosti take rešitve z zvezno ustavo. 

ue predlagana omejitev ponovne izvolitve 
ostane, pa po mnenju komisije glede na bistve- 
ne spremembe v načinu izvolitve in položaja 
delegatov po ustavnih spremembah, navedena 
omejitev ne more veljati za sedanje delegate. 
To vprašanje je potrebno urediti z ustavnim 
zakonom. 

k amandmaju XLI b: 
V zvezi z besedilom 1. točke tega amandmaja 

v komisiji ni bilo enotnega mnenja. Po tem 
amandmaju bi organi federacije na ozemlju SR 
Slovenije morali upoštevati pri poslovanju 
s pripadniki drugih narodov in narodnosti 
ustavno pravico enakopravnosti jezikov naro- 
dov in narodnosti, pri čemer ni jasno kaj to 
konkretno pomeni za poslovanje posameznih 
organov in na kakšen način naj se izvaja. 

V zvezi z drugim odstavkom 1. točke tega 
amandmaja, je prevladalo stališče, da besedilo, 
po katerem dejanja in akti, ki so izdani v na- 
sprotju s temi določbami, nimajo pravne velja- 
ve, z vidika funkcioniranja pravnega sistema ni 
sprejemljivo. Ni jasno kdo naj presoja pravno 
veljavnost takšnih dejanj in aktov, aH je mogo- 

če to naložiti organu, ki odločbo izvršuje, ali pa 
taka določba celo pomeni, da se posameznik, 
na katerega se odločba nanaša, sam lahko 
upre njeni izvršitvi. Če bi bila predvidena sank- 
cija morda še sprejemljiva na javnopravnem 
področju, pa je popolnoma nevzdržna za civil- 
nopravno področje, kjer gre za odločanje 
o pravnih razmerjih med strankami, ki z zahtev- 
ki prosto razpolagajo. 

Prevladujoče stališče v komisiji je bilo, da je 
dopolnitev 212. člena ustave nepotrebna in de- 
klarativna, saj jo bo v praksi nemogoče izvajati. 
Določbe o uporabi uradnega jezika in o enako- 
pravnosti jezikov narodov in narodnosti je tre- 
ba uveljavljati predvsem s spremembami in do- 
polnitvami procesne zakonodaje. Zato si je po- 
trebno prizadevati, da bi se v vseh procesnih 
zakonih kršitev teh določb opredelila kot abso- 
lutna bistvena kršitev postopka, 

k amandmaju XLII d: 
V zvezi z besedilom 2. točke tega amandma- 

ja, po katerem bi samo zakon lahko predpisal, 
da se sme na podlagi predhodne ali izjemoma 
naknadne odobritve sodišča odstopili od nače- 
la neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih ob- 
čil, če je to neogibno za potek kazenskega 
postopka ali za varnost države, je bilo opozor- 
jeno, da bi bilo treba že v ustavi določiti prime- 
re, ko je izjemoma možno z naknadno odobri- 
tvijo sodišča odstopiti od tega načela, pri če- 
mer je treba izjeme vezati na najvišje zavarovane 
dobrine. 

Glede na to komisija meni, da bi kazalo bese- 
dilo 2. točke tega amandmaja dopolniti analog- 
no petemu odstavku 225. člena ustave SR Slo- 
venije. 

k amandmaju LIV a: 
V zvezi s tem amandmajem je bilo v povezavi 

s 4. točko amandmaja LXVII opozorjeno, da je 
treba navedeno besedilo redakcijsko uskladiti 
tako, da bo jasno razvidno, v katerih primerih je 
referendum fakultativen in v katerih obliga- 
toren. 

k amandmaju LXVII: 
V 6. točki je potrebno popraviti napačno citi- 

rani člen, ki ga nadomešča 5. točka tega 
amandmaja (439. namesto 459.). 

k amandmaju LXVIII: 
V zvezi s tem amandmajem je bilo opozorjeno, 
da bi bilo treba v ustreznih ustavnih določbah 
črtati tudi pojem »organizacija združenega 
dela«. 

SKUPNO POROČILO 
delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije o delovnem besedilu predloga 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in k delovnemu predlogu ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev IX-LXVIII k ustavi SR Slovenije 

Delovna telesa zborov in Skupščine SR 
Slovenije so na svojih sejah v času do 7/9- 
1989 obravnavala delovno besedilo amand- 
majev k ustavi SR Slovenije. 

- Komisija za sistemska vprašanja (1) 
- Družbenopolitični zbor - Odbor za 

družbenopolitični sistem (2) 
- Komisija za pravosodje (3) 
- Zbor združenega dela - Odbor za 

družbenopolitični sistem (4) 
- Zbor združenega dela - Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj (5) 
- Zbor združenega dela - Odbor za fi- 

nance in kreditno-monetarno politiko (6) 
- Komisija za volitve, imenovanja in ad- 

ministrativne zadeve (7) 
- Komisija za družbeno nadzorstvo (8) 
- Zbor občin - Odbor za urejanje pro- 

stora ter stanovanjska in komunalna vpra- 
šanja (9) 

- Zbor občin — Odbor za družbenopoli- 
tični sistem (10) 

- Zbor občin - Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj (11) 

- Skupina delegatov vseh zborov Skupš- 

čine SR Slovenije za družbene dejavnosti 
(12) 

- Komisija za vloge in pritožbe (13) 
- Komisija za informiranje (14) 
- Zbor združenega dela - Odbor za 

kmetijstvo (15) 
- Družbenopolitični zbor - Odbor za 

družbenoekonomske odnose (16) 
- Komisija za narodnosti (17). 
Mnenja in predlogi vseh navedenih delov- 

nih teles so sestavni del skupnega poročila, 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije pa je priloženo. 
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Delovna telesa so v načelni razpavi oceni- 
la, da je delovno besedilo predloga amand- 
majev kvalitetni premik veljavne ustave SR 
Slovenije in je pripravljen v okvirih javne 
razprave, ki je bila v republiki SR Sloveniji 
zelo temeljita. Ustavna komisija je upošte- 
vala večino predlogov, kjer pa so bili le-ti 
bistveno različni pa je praviloma upoštevala 
večinsko mnenje. Po mnenju delovnih teles 
predložena dopolnila dograjujejo tudi do- 
ločbe zvezne ustave in zvezne amandmaje, 
vendar pa ne v nasprotju z njimi (2, 10, 13, 
11, 14). 

Podprt je bil pristop k oblikovanju spre- 
memb republiške ustave, ki je širši glede na 
spremembe zvezne ustave. Komisija za 
ustavna vprašanja tudi zaradi vezanosti na 
določbe zvezne ustave ni mogla podpreti 
vseh vprašanj, na katera bo morala dati od- 
govore nova ustava SR Slovenije. V prihod- 
nje ne bi smeli najprej spreminjati zvezno 
ustavo in šele nato republiško (8) 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja je v skladu z mandatom, 
opravila pomembno in ustvarjalno delo, ki 
je ves čas temeljilo na visoki strokovnosti in 
soočanju z javnostjo, prav tako pa je o svo- 
jem delu sproti obveščala Skupščino SR 
Slovenije. S takim načinom dela je prav 
gotovo storila korak naprej, saj je spodbudi- 
la odziv javnosti, ki je bil dostikrat ne samo 
kritičen, ampak tudi ustvarajlen. (8) 

Opozorjeno pa je bilo tudi na nekatera 
vprašanja, ki bi jih morda lahko ustavna 
komisija vsaj do neke mere še proučila in 
poiskala za razrešitev nekaterih z njimi po- 
vezanih dilem tiste najbolj optimalne reši- 
tve, ki jih je v danem trenutku ne glede na 
kratek časovni rok še možno pravočasno 
vključiti v ustavni tekst. (10) 

Zaradi nemotenega dela pri oblikovanju 
nove zakonodaje in razreševanju drugih po- 
membnih družbenih vprašanj, zlasti tudi za- 
radi pravočasne izvedbe volilnih postopkov 
je čimprej treba sprejeti amandmaje k ustavi 
SR Slovenije. Vse pripombe in nove pobude 
za spremembo ustave ni nujno vključiti 
v besedilo predloga amandmajev, poglob- 
ljeno jih je treba obravnavati in ustrezno 
upoštevati pri oblikovanju nove ustave SR 
Slovenije. Komisija za ustavna vprašanja naj 
ponovno prouči vsebinske razlike nekaterih 
določb predloga delovnega besedila 
amandmajev k ustavi SR Slovenije z ustavo 
SFRJ. Argument, da ni predviden postopek 
za primer neskladnosti republiške in zvezne 
ustave in da je zato to možno, nima niti 
politične niti strokovne teže, ko se po drugi 
strani zavzemamo za pravno državo. (3). 
SPLOŠNE PRIPOMBE: 

Delovni predlog amandmajev k republiški 
ustavi po mnenju delovnih teles ni v zadost- 
ni meri rešil vprašanj, ki se nanašajo na 
konkretne odnose med občino in republiko, 
ki jo celo krepimo nasproti prvi. Predlagani 
sistem vnaša določene nejasnosti v ta od- 
nos. (8). 

Nadalje je bilo v razpravi ocenjeno, da 
tudi opredelitve v zvezi s položajem in vlogo 
krajevne skupnosti niso še povsem zadovo- 
ljive. Identična pripomba je bila dana tudi 
na amandmaje na področju komunalne or- 
ganiziranosti, predvsem glede na spremem- 
be na drugih področjih. Začetni korak 
k spremembam koncepta komunalne orga- 
niziranosti k lokalni samoupravi bi zahteval 
vsaj opredelitev samostojnega dela financi- 
ranja občin ter odpravo monotipnega mo- 
dela občine. Komunalni sistem namreč ni 
usklajen z gospodarskim sistemom tržnega 
gospodarstva. Razrešen ni tudi problem 
večjih mest kot mest (ne pa kot posebnih 
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družbenopolitičnih skupnosti), ki morajo 
imeti drugačno vlogo tudi v ustavi, saj jo 
v življenju vseskozi imajo. (10) 

Delo pri spreminjanju ustavnih amandma- 
jev bi bilo po mnenju nekaterih delovnih 
teles lažje, če bi se odločili za referendum- 
sko odločanje. Vendar naj se na sejah zbo- 
rov pri sprejemanju ustavnih amandmajev 
ponovno ne načenjajo vprašanja referendu- 
ma, če bi se delegati v znatni večini odločili 
za predlagane amandmaje. Če pa bodo de- 
legati, katerih število bi se približalo številu 
delegatov, ki bodo podprli predloženo be- 
sedilo ustavnih amandmajev drugače oce- 
njevali nekatera najpomembnejša vpraša- 
nja, naj bi se o njih odločalo na referendu- 
mu. (8) 

Odbori za družbenoekonomske odnose 
in kreditno-monetarno politiko so menili, da 
so v delovnem besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SR Slovenije ustrezno upo- 
števane pripombe dane ob obravnavi osnut- 
ka amandmajev k ustavi SR Slovenije ter 
zato predlog amandmajev na področju 
družbenoekonomske ureditve podpirajo. (6, 
5, 9) 

Člani teh odborov so tudi podprli mnenje 
podskupine ustavne komisije Skupščine SR 
Slovenije za družbenoekonomsko ureditev 
k pripombam in predlogom, podanim na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije ter 
ostalim pripombam prispelim po obravnavi 
delovnega besedila na sejah zborov. 

TEMELJNA NAČELA: 
V razpravi je bilo omenjeno, da bi zahteva 

po črtanju temeljnih načel zahtevala po- 
globljene analize, ki jih pa v času do sprejet- 
ja ustave ni mogoče opraviti, zato so podprli 
tako besedilo temeljnih načel, ki bo usklaje- 
no z normativnim delom. (2) 

V zvezi s temeljnimi načeli in predlogom, 
da se poleg dela poudari v ustavi tudi zna- 
nje kot element gospodarjenja in razvoja 
predlagajo, da bi razširitev teksta v predla- 
gani smeri pomenila pleonazem (saj beseda 
delo vsebuje tudi znanje kot eno od vrst 
dela), vendar pa, glede na to, da znanje 
pomeni velik dejavnik razvoja predlagajo, 
da naj Komisija za ustavna vprašanja preso- 
di možnost poudarjanja znanja kot elementa 
razvoja v ustavnem besedilu, vendar le v te- 
meljnih načelih. (1) 
Amandma VIII a), točka 19): 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, 
ali dikcija 19. točke pomeni, da v političnem 
življenju v SR Sloveniji ne bodo mogle ena- 
kopravno sodelovati organizacije in giba- 
nja, ki se ne zavzemajo za načela samou- 
pravne socialistične družbe. (3) 
Amandma VIII a), točka 20: 

Iz besedila ni v zadostni meri razvidno ali 
ostaja sindikat DPO kot doslej, kar se nada- 
lje odraža tudi pri nalogah volitev, ki jih še 
vedno vodi ali pa se bo transformiraI v de- 
lavsko organizacijo. (4) ^ 
Amandma IX: 

Ob podpori ustavnega besedila, ki se na- 
naša na pravico slovenskega naroda do sa- 
moodločbe je bilo poudarjeno, da bi bilo 
treba v ustavnem tekstu tudi izrecno opre- 
deliti način izvedbe (npr. z referendumom). 

Pomen besede .združitve' bi kazalo vse- 
binsko - terminološko dodatno pojasniti, 
ker lahko sicer prihaja do različnih pa tudi 
napačnih tolmačenj. (10) 
Amandma XII, točka 9: 

Izraženo je bilo mnenje, da je nesprejem- 
ljivo ohranjanje svobodne menjave dela kot 
glavnega vira pridobivanja prihodka organi- 
zacij, ki opravljajo družbene dejavnosti. (10) 
Amandma XIII: 

V zvezi s predlogom, da se črta določba, 
ki ureja velike tehnološke sisteme, menijo. 

da predlog ni sprejemljiv zaradi enotnosti in 
medsebojne povezanosti velikih tehnolo- 
ških sistemov posameznih republik ter zara- 
di skladnosti razvoja tehnoloških sistemov 
posamezne republike glede na konkretno 
stopnjo razvoja republike. (1) 

V razpravi je bilo opozorjeno na širok 
krog dejavnosti, za katere se lahko ustanav- 
ljajo javna podjetja in izpostavljeno vpraša- 
nje financiranja javnih podjetij. Poudarjeno 
je bilo tudi vprašanje virov financiranja za te 
dejavnosti oziroma področja, za katere se 
bodo ohranile samoupravne interesne 
skupnosti ali se bodo delavci in drugi delov- 
ni ljudje odločili ustanoviti samoupravno in- 
teresno skupnost. (9) 
Amandma XIII, točka S: 

Družbenopolitična skupnost naj delegira 
delegate za imenovanja in razreševanja di- 
rektorjev v organizacijah posebnega druž- 
benega pomena, sama naj ne imenuje in 
razrešuje poslovodnih organov v takih orga- 
nizacijah. (4) 
Amandma XVIII: 

Delovna telesa menijo, da predlog, naj se 
v XVIII. amandmaju opredelijo oblike, ki bi 
nadomestile samoupravne interesne skup- 
nosti, ni utemeljen, saj mora ustava kot naj- 
višji pravni akt biti na visoki ravni splošnosti 
in abstraktnosti ter tako odpira zakonoda- 
jalcu veliko mero svobode za urejanje raz- 
merij in iskanje najbolj smotrne organizacij- 
ske oblike (skladi, različne oblike koncen- 
tracije sredstev itd.) (1) 

Delegati so bili seznanjeni s predlogom 
Zveze sindikatov Slovenije, naj se 3. točka 
tega amandmaja dopolni in preoblikuje 
v samostojni XVIII. a) amandma. Delegati 
tega predloga večinsko niso podprli, ker so 
menili, da predlagano besedilo 3. točke te- 
ga amandmaja omogoča kot obliko samou- 
pravnega organiziranja tudi sklad, ustanav- 
ljanje dopolnilnih skladov za zavarovanje 
posameznih rizikov ali zagotavljanje nad- 
standardnih storitev oziroma pravic pa je 
tudi možno na podlagi 1. točke predlagane- 
ga amandmaja. (12) 
Amandma XIX: 

V zvezi s predlogom, da bi se besedilo 1. 
točke glasilo:,družbenopolitične skupnosti 
sprejmejo družbene plane, s katerimi se do- 
ločata razvojna politika, upoštevajoč celovi- 
tost odnosov v družbeni reprodukciji in 
medsebojni soodvisnosti prostorskih, eko- 
loških, socialnih, gospodarskih in drugih 
virov' menijo, da predlog ni utemeljen, saj 
prehajamo na indikativno planiranje, kjer 
država z instrumenti ekonomske politike sti- 
mulira določene veje gospodarstva in raz- 
voja. Pojem razvoja pa v ustavi ne kaže 
definirati, saj se elementi razvoja hitro spre- 
minjajo in gre torej za dinamično kategori- 
jo. Del predlaganega besedila, ki se nanaša 
na,celovitost odnosov v družbeni reproduk- 
ciji' kot elementov planiranja pa bi lahko 
vodil k dogovorni ekonomiji in sistemu di- 
rektivnega planiranja. (1) 
Amandma XXII: 

Ni jasno razvidno iz vsebine tega amand- 
maja kaj je z družbeno lastnino, združeno 
v zadrugo. (15) 
Amandma XXIII: 

Delovna telesa se strinjajo z besedilom, ki 
ga predlaga RK ZSMS za omenjeni amand- 
ma. (1) 
Amandma XXV: 

Odbor za kmetijstvo se zavzema za spro- 
stitev zemljiškega maksimuma, saj ugotav- 
lja, da je javna razprava pokazala, da je 
večinsko mnenje v SR Sloveniji za sprosti- 
tev, čeprav je že prehod iz 10 na 30 ha na 
hribovitih in planinskih območjih pa več kot 
30 ha precejšen napredek. (15) 
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Amandma XXVII: 
V zvezi z besedilom 1. točke drugega od- 

stavka tega amandmaja je bilo izraženo 
mnenje, da sta besedilo in obrazložitev neu- 
strezna, zato menijo, da bi kazalo slediti 
predlagani dikciji: ,z gozdovi se gospodari 
po enotnih strokovnih načelih, ki ne glede 
na lastništvo trajno zagotavljajo ohranitev 
in razvoj gozdov', saj bi se tako zagotovila 
uporaba strokovnih pravil za ohranitev in 
razvoj ne glede na lastnino. (1, 15) 

Pritrdili so predlogu, da naj se v 3. točki 
poudari odgovornost občin za določanje in 
izvajanje varstva okolja in urejanje prostora 
ter za zakonodajo, razvojne programe ter 
ustvarjanje pogojev za učinkovito izvajanje 
politike, ker bi se s tem dal poudarek občini, 
kar pa nikakor ne more zadostiti zahtevam 
ekoloških ukrepov ter velikemu delu ukre- 
pov, ki nalagajo obvezno ravnanje subjek- 
tov, saj se le-ta lahko nalaga le z zakonom 
v pristojnosti občin. Na celotnem ozemlju 
republike je potrebno zagotoviti skladno in 
enotno ekološko ter razvojno politiko. (1) 

V zvezi s predlogom, da bi se vneslo 
v obravnavani amandma ,gospodarjenje 
v okviru gozdno-gospodarskih območij' 
menijo, da ni sprejemljiv, ker je to materija 
zakona. (1) 

Menijo, da je besedilo 1. točke tega 
amandmaja, ki nadomešča prvi odstavek 
103. člena ustave splošnejše in abstraktnej- 
še, smotrnost izkoriščanja in zagotavljanja 
drugih splošnih interesov pa bo določal za- 
kon. (1) 

Kmetijsko-zemljiška skupnost kot ena od 
možnih organizacijskih oblik pa tudi dose- 
dajni bila edina in obvezna. (1) 

Člani odbora za kmetijstvo v celoti podpi- 
rajo zahtevo zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti SR Slovenije, ki komisiji Skupšči- 
ne SR Slovenije za ustavna vprašanja pred- 
laga, da se prvi odstavek 27. amandmaja 
dopolni z določbo sedanjega drugega od- 
stavka 103. člena ustave SR Slovenije. Ta se 
glasi: ,Za smotrno izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč in za zagotavljanje drugih splošnih 
interesov na teh zemljiščih se v skladu z za- 
konom določijo naloge, pristojnosti in orga- 
niziranost posebne zemljiške službe.' 

Po mnenju odbora predlagatelj spre- 
memb ustave SR Slovenije z XXVII. amand- 
majem v resnici ukinja kmetijske zemljiške 
skupnosti. Upravičenost obstajanja in delo- 
vanja kmetijskih zemljiških skupnosti bi se 
s predlagano dopolnitvijo odražala v zaščiti 
rodovitne zemlje in nadaljevanju kontinuite- 
te dela kmetijskih zemljiških skupnosti. 

Poleg tega da odbor podpira predlog Zve- 
ze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 
pa tudi predlaga naj se v XXVII. amandma 
vključi dikcija, da: ,je plodno zemljo in zem- 
ljišča treba ohranjati in nadomeščati tako, 
da se ohrani plodnost in površina'. (15) 
Amandma XXX. točka 3: 

Delovna telesa ne podpirajo zahteve po 
predlagani podrobnejši razdelavi že obliko- 
vanega teksta. (16) 
Amandma XXXIII: 

Soglašajo s sedaj predlaganimi amand- 
maji ter podpirajo predlog, da se v 2. in 4. 
točki tega amandmaja doda besedilo: ,ter 
v drugih oblikah opravljanja dejavnosti'. (7) 
Amandma XLI b): 

Komisija za ustavna vprašanja naj ponov- 
no prouči ustavno pravno podlago za pred- 
lagani ustavni amandma, zlasti za drugi od- 
stavek 1. točke; vprašanje je tudi, kakšen bi 
bil pravni učinek te določbe glede na zvez- 
no ustavo. (3, 10) 
Amandma XLIV a): 

V načelu podpirajo predlagano rešitev 
o razveljavitvi ustavne določbe o retroaktiv- 

nem učinku posamezne določbe zakona: 
moti le neusklajenost z zvezno ustavo, zato 
bi bilo morda to vprašanje primerneje 
obravnavati pri sprejemanju nove ustave. (3 
10) 
Amandma XLIV b): 

Ta amandma naj Komisija za ustavna 
vprašanja še prouči, ker bi tako široko odpr- 
ta možnost upravnega spora povzročila tudi 
vrsto upravnih sporov, sproženih v primerih 
kršenja privilegijev (npr. po ZIKS-u), kar ne 
bi bilo niti racionalno niti ekonomično. 
Predlagana rešitev bi namreč terjala tudi 
znatno povečanje števila ustreznih sodni- 
ških kadrov. Morda bi bila ustrezna rešitev 
v tem, da bi veljalo to le za ustavne pravice 
in svoboščine. Varstvo pravic občanov je 
glede na nujnost racionalizacije dela pravo- 
sodnih organov treba zagotavljati predvsem 
z zavzemanjem za strokovno in zakonito 
delo delavcev, ki delajo in odločajo v uprav- 
nih zadevah. (3) 
Amandma XLV: 

Izraženo je bilo mnenje, naj se v obrazlo- 
žitvi k temu amandmaju navede kdo so no- 
silci pravosodnih funkcij. (3) 
Amandma XLVIII a): 

Zaradi večje jasnosti bi bilo treba vsaj 
v obrazložitvi navesti organe v SR Sloveniji, 
ki morajo sprejeti ukrepe, s katerimi se za- 
gotovi varovanje z ustavo določenega polo- 
žaja in pravic Socialistične republike Slove- 
nije, kadar se z odločitvami organov federa- 
cije kršijo ali ogrožajo njene pravice. (3) 
Amandma XLIX: 

Očitek v zvezi z dikcijo tega amandmaja, 
kjer ni opredeljeno prostorsko planiranje in 
tudi ne ekonomska politika, po mnenju ne- 
katerih delovnih teles ni upravičen, saj je 
prostorsko planiranje vključeno v dikcijo 
,izboljšanje okolja z gospodarjenjem z na- 
ravnimi viri'. Glede drugega očitka pa meni- 
jo, da je prostorsko planiranje vključeno 
v splošno opredelitev družbenega planira- 
nja v XIX. amandmaju, kar v obravnavanem 
amandmaju ne kaže ponavljati. Razvojna 
politika je področje skupnega in posebnega 
družbenega pomena in eden od elementov 
republiške pristojnosti, s katerim se zago- 
tavljajo možnosti za uveljavljanje ustavnih 
pravic ter pogoji za gospodarski razvoj. 
Amandma Lil: 

Predlagajo da se pri točki 6 dopolni bese- 
dilo tako, da se doda pristojnost urejanja 
organizacije in sankcioniranje prekrškov 
O) 

V zvezi s tem amandmajem naj Ustavna 
komisija še enkrat prouči pristojnosti repu- 
blike na področju urejanja prostora, saj je to 
ena izmed elementarnih pravic lokalnih sa- 
moupravnih skupnosti povsod po svetu 
(10) 
Amandma L V, točka 3: 

Predlagajo, da se vprašanje imunitete po- 
novno prouči. V pravnih sistemih vedno od- 
loča o tem vprašanju organ katerega član je 
funkcionar - v pravnih sistemih kjer parla- 
menti odločajo o imuniteti članov vlade, so 
namreč le-ti istočasno tudi poslanci ozifo- 
ma^člani parlamenta. (3) 
Amandma LV in LVII: 

sicer podpirajo besedilo variante o sesta- 
vi zborov Skupščine SR Slovenije, vendar 
predlagajo, da v primeru večjih problemov 
ob neskladnosti z zvezno ustavo kandidira- 
jo v DPZ delegate vse politične organizacije 
in zveze. (4) 
Amandma LVI: 

V zvezi s tem amandmajem, ki razveljavlja 
določbe ustave, ki urejajo soodločanje 
skupščin samoupravnih interesnih skupno- 
sti s pristojnimi zbori skupščin družbenopo,- 
litičnih skupnosti oziroma Skupščine SR 

Slovenije, predlagajo, naj Komisija za ustav- 
na vprašanja pojasni, kako bodo zaključeni 
postopki za izdajo tistih zakonov, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo teh ustavnih spre- 
memb in pri katerih so skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti soodločale kot 
četrti zbor. (12) 
Amandma LXI: 

ni jasno opredeljena vloga SZDL v kandi- 
dacijskem postopku. (4) 

Izraženo je bilo mnenje da je nepotrebno, 
da ima sindikat zakonodajno pravico oziro- 
ma zakaj se mu daje možnost, da lahko 
začne postopek pred ustavnim sodiščem. 

Identična pripomba se je nanašala tudi na 
republiško konferenco SZDL. Iz vsebine 61 
a) amandmaja je namreč razvidno, da je 
v razširjeni sestavi predsedstva republike, 
v kateri le-to opravlja določene funkcije 
med vojno ali ob neposredni vojni nevarno- 
sti, le predsednik RK SZDL Slovenije (ni pa 
več predsednikov republiških vodstev dru- 
gih družbenopolitičnih organizacij v Slove- 
niji. (10) 
Amandma LXII: 

Za odpoklic Predsedstva republike in nje- 
govih članov niso navedeni vsi potrebni 
postopki, pa tudi kvorum za odpo- klic je 
prevelik. (4) 
PRISTOJNOST ZBOROV 

Glede pristojnosti zborov Skupščine SR 
Slovenije, predvsem kateri zbor naj bi se 
oblikoval v splošno pristojni zbor ali zbor 
občin ali družbenopolitični zbor (v predlogu 
mladinske organizacije pa je dan tudi pred- 
log, da bi bili splošno politični /splošno pri- 
stojni/ vsi trije zbori /ZZD, DPZ, ZO/ skupaj) 
- vsi trije (vedno) zasedajo in glasujejo sku- 
paj in so vsi skupaj splošno pristojni - se 
odbor navzlic temeljiti razpravi ni opredelil, 
ker ni bilo enotnega niti večinskega stališ- 
ča, za nobeno od variant, čeprav pa je bilo 
le bolj prisotno mnenje, da bi bil DPZ pri- 
mernejši kot splošno politični zbor glede na 
splošno politično zastopanost državljanov 
v tem zboru preko DPO in političnih zvez 
(2) 

Posamezna delovna telesa menijo, da naj 
se o vprašanju pristojnosti zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije podrobneje razpravlja ob 
sprejemanju nove ustave SR Slovenije. Ob 
tej priložnosti naj se temeljito prouči tudi 
vprašanje enodomnosti oziroma dvodom- 
nosti Skupščine SR Slovenije. (3) 

V zvezi s koncepcijo preobrazbe Zbora 
občin v splošni pristojni zbor oziroma da bi 
prek njega uresničili predloge za postopno 
preraščanje tega zbora v splošno politični 
zbor je treba temeljito proučiti dosedanja 
stališča o značaju in nalogah posameznih 
zborov skupščine SR Slovenije ter določbe 
ustave SFRJ. Pri preoblikovanju Zbora ob- 
čin bi se bilo potrebno izogniti takšni sesta- 
vi zbora, ki bi zaradi svoje strukture omogo- 
čala uveljavljanje interesov posameznih 
okolij po načelu preglasovanja namesto 
sporazumevanja in usklajevanja interesov. 
Ce se sprejme taka rešitev naj se vgradi 
v postopek glasovanja z zakonom ali po- 
slovnikom ustrezen varovalni mehanizem, 
ki bi omogočal sprejetje rešitev, ki so živ- 
ljenjskega pomena tudi samo za nekatere 
konkretne občine. V Skupščini SR Slovenije 
naj imajo odločilno besedo delovni ljudje in 
občani ne pa stranke in njihovi interesi. 
Temeljito naj se preuči tudi vloga Zbora 
združenega dela in preko njega vpliv delav- 
cev na posamezne družbene odločitve in 
njihovega vpliva na novo ustvarjeno vred- 
nost. Glede družbenopolitičnega zbora je 
treba upoštevati določbe zvezne ustave. (S) 

Največ pozornosti je bilo v razpravi name- 
njene vprašanju drugačne sestave in pri- 
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stojnosti zborov Skupščine SR Slovenije, ki 
je eno izmed vključnih še odprtih vprašanj, 
ki so vezana na ustavne spremembe. Glede 
na to, da so v občinah do tega problema 
stališča dokaj raznolika in neenotna, bo ver- 
jetno v tej fazi ustavnih sprememb zelo tež- 
ko najti neko bistveno drugačno rešitev in 
bi s tega vidika kazalo iti na tem ustavnem 
segmentu v čim manjše spremembe Vseka- 
kor pa terja aktualnost problematike pristoj- 
nosti zborov, nujnost podrobno pregleda 
sedanje pristojnosti posameznega zbora ter 
da se jih po možnosti čimbolj racionalno 
porazdeli med posameznimi zbori. Ustavna 
komisija bi morala vložiti napore v čim pre- 
ciznejše iskanje rešitev ter ponuditi v konč- 
ni fazi delegatom en sam konkreten predlog 
oblikovanja zborov v Skupščini SR Sloveni- 
je, ki ga je v tem trenutku moč podpreti. 
Hkrati je bilo zavzeto tudi večinsko stališče, 
da, če bi že šli v spremembo sestave in 
pristojnosti zborov, bi bilo za podpreti obli- 
kovanje Zbora občin kot splošno - pristoj- 
nega zbora oziroma zbora državljanov s pri- 
pombo, da pa bi s tem, ko bi prenesli na ta 
zbor tudi več pristojnosti, povsem ali pa vsaj 
v veliki meri zmanjšali pristojnosti Druž- 
benopolitičnega zbora. Ob tem pa se nujno 
odpira vprašanje, kakšna bo potem sploh še 
vloga tega zbora v delegatskem skupščin- 
skem sistemu oziroma kakšne pristojnosti 
mu še sploh ostajajo. Zato bi bilo treba 
vprašanje organiziranosti in pristojnosti 
zborov republiške skupščine s pravno stro- 
kovnega vidika temeljito proučiti in hkrati 
predvideti vse posledice, ki iz tega sledijo. 
Nasploh je po mnenju odbora, pravilna 
opredelitev pristojnosti posameznega zbora 
zelo zahtevna in odgovorna naloga, ki terja 
ustrezen čas za svojo razrešitev. (9, 10) 

Nekatera delovna telesa pa menijo, da bi 
morali ohraniti v sedanjih razmerah doseda- 
njo strukturo, prilagoditi pa družbenopoli- 
tične zbore v smislu splošne pristojnosti. 
(14) 
NOVI PREDLOGI 

Sprememba naziva in vsebine 5. točke II. 
poglavja drugega dela ustave SR Slovenije 
(predlog republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije) po mnenju delovnih teles ni 
potrebna. (16) 

Komisija za narodnosti je obravnavala pri- 
pombe Skupščine občine Piran na XLIII c) 
amandma in oba nova predloga Skupščine 
občine Piran XLIII c) amandma in 9. člen 
ustave SR Slovenije. Podpira besedilo 6. 
točke XXXIII. amandmaja, prav tako pa tudi 
besedilo XUII. amandmaja k ustavi SR Slo- 
venije. 

Komisija za narodnosti meni glede opisa 
zastav italijanske in madžarske narodnosti, 
ki naj bi postal vsebina 9. člena ustave SR 
Slovenije, da ni elementov, ki bi opravičeva- 
li definiranje zastav obeh narodnosti v citi- 
ranem členu. Komisija razume pobudo 
Skupščine občine Piran v kontekstu z raz- 
ličnimi poskusi po določitvi zastav narodno- 
sti in sprejemom zveznega zakona, ki bi 
urejal to materijo kot strah, da bi do nasilne- 
ga poenotenja tako ali drugače prišlo. Ko- 
misija pa meni, da opisa zastav narodnosti 
ni mogoče vgraditi v ustavo tudi če se upo- 
števa 1. člen veljavne ustave. Komisija pre- 
pušča oceno o terminološki primernosti iz- 
razov ,poleg' in .skupaj' ustavni komisiji, ki 
naj pri izbiri upošteva dejstvo, da tako upo- 
raba enega kot drugega izraza ne sme imeti 

škodljivih pravnih posledic za obe avtohtoni 
narodnosti. (17) 

K delovnemu predlogu ustavnega zakona . 
za izvedbo amandmajev IX-LXVIII k ustavi 
SR Slovenije Komisija za pravosodje (3), 
Odbor Zbora združenega dela za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj (5), Odbor 
Zbora združenega dela za finance in kredit- 
no-monetamo politiko (6), Komisija za voli- 
tve, imenovanja in administrativne zadeve 
(7), Komisija za družbeno nadzorstvo (8). 
Odbor Zbora občin za družbenopolitični si- 
stem (10). Odbor Zbora občin za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj (11), Komisija 
za vloge in pritožbe (13), Odbor Zbora zdru- 
ženega dela za kmetijstvo (15). Komisija za 
informiranje (14), Odbor Družbenopolitič- 
nega zbora za družbenoekonomske odnose 
(16) in Komisija za narodnosti (17) niso imeli 
pripomb. 

V razpravi je bila pozornost posvečena 
predvsem uveljavitvi: 

sprememb v samoupravnem interesnem 
organiziranju: 

Posebno pozornost je treba posvetiti 
vprašanjem javnega financiranja, preobraz- 
bi samoupravnih interesnih skupnosti, mo- 
rebitnemu prenosu pristojnosti teh skupno- 
sti na upravne organe ter razmejitvi pristoj- 
nosti glede programiranja družbene in go- 
spodarske infrastrukture med skupščino, iz- 
vršnimi sveti in upravo. Zastavlja se tudi 
vprašanje glede katerih področij bo doseže- 
na koncentracija sredstev in določanja nor- 
mativov in standardov oziroma programov 
prenašanja v republiško in katera v občin- 
sko pristojnost. Pogosto se pojavlja potreba 
po zavarovanju interesov celotne regije. Po- 
stavlja se vprašanje, kdaj prenehajo delovati 
samoupravne skupnosti kot četrti zbor 
skupščin. Navedena vprašanja so v veliki 
meri povezana s transformacijo podjetij po- 
sebnega družbenega pomena v javna po- 
djetja, saj mora biti predhodno tudi znan 
način koncentracij sredstev za njihov razvoj, 
morebitne kompenzacije in podobno. (1) 

Čimprej naj se sprejmejo rešitve, ki bodo 
v praksi omogočale najmanj boleč prehod 
v nove sistemske oblike delovanja družbe- 
nih dejavnosti in k najbolj praktičnim reši- 
tvam na področju financ. (2) 

Glede na rešitve v delovnem predlogu 
ustavnega zakona ter vsebino novega pred- 
loga tega zakona je bila v razpravi izražena 
vrsta pomislekov, predvsem o realnosti 
predvidenih rokov za uveljavitev vsebinskih 
in organizacijskih sprememb v družbenih 
dejavnostih, kot tudi o utemeljenosti predla- 
ganih začasnih rešitev za prehodno obdob- 
je. Ob obravnavi delovnega predloga zako- 
na. objavljenega v Poročevalcu, je skupina 
delegatov ugotovila, da je pomankljiv, saj bi 
bilo v njem potrebno urediti vrsto vprašanj, 
ki naj bi zagotovila normalno delovanje 
družbenih dejavnosti v prehodnem obdobju 
in na katera je v svojem mnenju opozoril 
tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da ustavna ureditev teh de- 
javnosti izhaja iz svobode odločanja o naj- 
primernejših oblikah samoupravnega orga- 
niziranja, ki naj izhaja iz narave posamezne 
dejavnosti, potreb in interesov ljudi, bi se ta 
fleksibilnost morala odražati že v rešitvah za 
prehodno obdobje, ki bodo opredeljene 

v ustavnem zakonu, ne pa šele v celotni 
reorganizaciji teh dejavnosti, ki bo izpeljana 
s spremembami republiških zakonov. Pred- 
lagani prenos upravljanja nekaterih skup- 
nosti na izvršne svete družbenopolitičnih 
skupnosti, kar pomeni prenos upravljanja iz 
samoupravne v državno sfero, ni dovolj pre- 
mišljen in se bo negativno odražal na uskla- 
jevanje in izvajanje programov družbenih 
dejavnosti. Tudi če gre v tem primeru le za 
začasne rešitve, bi le te morale izhajati iz 
strokovno utemeljenega, jasnega in družbe- 
no dogovorjenega koncepta o bodoči orga- 
niziranosti in upravljanju posameznih de- 
javnosti in celotnem sistemu javnih financ. 
Kljub predvidenemu prehodu strokovnih 
služb teh skupnosti v pristojne upravne or- 
gane se postavlja vprašanje, ali je ob teh 
nejasnih konceptih smiselno v prehodnem 
obdobju uveljaviti le prenos upravljanja na 
druge organe in izvesti tolikšne kadrovske 
premike brez pravih vsebinskih sprememb. 
Racionalizacija teh služb s tem namreč še 
ne bo izvedena. Ob predlogu te začasne 
ureditve se postavlja tudi vprašanje uveljav- 
ljanja družbenega vpliva na te dejavnosti in 
izvajanja nadzora nad uresničevanjem fi- 
nančnih načrtov. Hkrati je bilo tudi opozor- 
jeno, da je potrebno ob tem na področju 
raziskovanja in znanosti upoštevati tudi re- 
šitve v novem zakonu o univerzi, ki bo 
obravnavan še pred koncem leta. S preno- 
som pristojnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti na izvršne svete ni realno priča- 
kovati, da bodo razrešeni vsi materialni pro- 
blemi družbenih dejavnosti, zato bi morali 
že v prehodnem obdobju ustvariti pogoje za 
odpravo ugotovljenih neracionalnosti na 
teh področjih, ki se kažejo v mreži institucij 
in neučinkovitem nadzoru nad uporabo 
sredstev. Po mnenju delegatov bi bilo 
z ustavnim zakonom potrebno z naslednjim 
letom uveljaviti spremembe na področju fi- 
nanciranja zakonsko zagotovljenih pravic 
oziroma nacionalnih programov, saj je to 
eden od pogojev za uveljavljanje gospodar- 
ske reforme. V zvezi z uveljavitvijo spre- 
memb v organizaciji in upravljanju pa je 
potrebno preveriti, ali ne bi bil ustreznejši 
rok izteka mandata delegatov v skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti ali 
eventualno konec naslednjega leta. Prouči 
naj se tudi možnost, da se v ustavnem zako- 
nu konkretno opredelijo naloge samouprav- 
nih interesnih skupnosti v tem prehodnem 
obdobju, povezane s pripravo novih zakon- 
skih rešitev. Podaljšanje rokov bi omogoči- 
lo tudi večje sodelovanje delegatov teh 
skupnosti z upravnimi organi pri opredelje- 
vanju najprimernejših sprememb za ta po- 
dročja. (12) 

Določiti je potrebno realne roke za izved- 
bo ustavnih amandmajev. (9) 
K 4. in 5. členu: 

V predloženem besedilu teh členov se 
navedeni amandmaji uporabljajo od volitev 
v letu 1990, pri čemer pa ni jasno, ali se ta 
rok nanaša na volitve ali na konstituiranje 
teh organov. (12) 
K 8. členu: 

Zaradi vprašanj, ki se tičejo kadrovskih 
sprememb v času do ukinitve Sveta republi- 
ke bi bilo bolj smotrno, da ustavna določba 
(povezava z amandmajem LXIII) preneha ve- 
ljati s sprejemom amandmajev. (2) 

Določba amandmaja LXIII naj se uporab- 
lja od 1. 1. 1990. (4) 

• T^k"čGpVOel'o ^e^p^r^2negafizw^4^OTUd^arjev^aLema^iaračnina konotacija za ,e.o ,989 zoaSa ^dioarje. Pozoeje bomo posiaH dodatni radun. Ki bo 
upožteval inflacijo - Žiro račun: Skupžč.na SR Slovenije. Ljubljana. 5010<m5-S02<M - Narožninske zadeve: telefon (061) 219-914  
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