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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
7. februarja 1990 

Seje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so skicape za sredo, 7. februarja 1990. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 

-- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih 
aktivnostih za uresničevanje programa gospodarske reforme in 
ukrepov za njegovo realizacijo v letu 1990. 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o prekin- 
tivah gospodarskih odnosov med gospodarskimi organizacijami 
iz SR Srbije in SR Slovenije 

- poročilo o uporabi razvojnih sredstev 
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o energetskem gospo- 

darstvu 
- predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije z osnutkom 

zakona 
- predlog za izdajo zakona o sistemu javne uprave z osnutkom 

zakona 
- predlog za izdajo zakona o organizaciji republiške uprave 

z osnutkom zakona 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 

in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov 
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije. 

Zbor združenega dela In Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o vojaških invalidih s predlogom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o civilnih invalidih vojne s predlogom zakona. 
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta obrav- 

navala: 
- predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih z osnutkom 

zakona 
Zbor združenega dela bo obravnaval: 
- predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združe- 

nega dela v splošna združenja in v gospodarske zbornice z osnut- 
kom zakona 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še; 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbeno- 

političnih organizacij. 

SKUPNA SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

11. decembra 1989 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije so delegati 
pred razpravo o odnosih v Jugoslaviji, kakršni so nastali na 
podlagi enostranskih odločitev organov SR Srbije, poslušali 
- uvodno besedo predsednika Predsedstva SR Slovenije Janeza 
Stanovnlka, in 

- uvodno besedo predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije Dušana Šinigoja. 

Po razpravi so na skupni seji sprejeli zaključno besedo predsed- 
nika Skupščine SR Slovenije Mirana Potrča. 
Zaključna beseda je objavljena v Poročevalcu štev. 27/20. 12. 
1989. 

PLAKETA RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
SKUPŠČINI SR SLOVENIJE 

Predstavniki Ribiške zveze Slovenije so predsedniku Skupš- 
čine SR Slovenije Miranu Potrču 9 januarja letos izročili 
plaketo, ki jo je zveza podelila, ob svoji 100 letnici delovanja. 
Skupščini SR Slovenije za njena prizadevanja pri urejanju 
družbenega položaja ribištva, varstva voda in okolja v naši 
republiki v celoti. 
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PRClLSEJ ZBOROV 
SKL IE SR SLOVENIJE 
18. vulecemfra 1989 
 ItE  

nn D d0f en Slove 
Deleg i Iruženega «la, Zbora občin In Družbenopc Ob 

tlčnega c_gia skupnen zasedanju 18. decembra 191/Zbc 
poslušal , nja i 

- uvoo" b izvršnegčsveta k predlogu zakona o pro6kup 
čunu SRoprza leto 190, ki jo je podal Rudi šepič, čl. Zb 
Izvršnegiftf-npščine SFSIovenije in republiški sekretarjih jc 
finance in pc 

- uvoi t lo k precbgu za izdajo zakona o političn^vez 
združevair ni zakondaji, ki jo je podal Tone Jerovše Zt 
predsedrteij skupinevseh teh odborov za družbenoposprt 
tični sisteb Skupščie SRS za pripravo izhodišč volili - 
zakonodž _ fede 

Deleg,to družetiqa dela, Zbora občin in Družbenop Zl 
litičnega ra^na skupem zasedanju 19. decembra 19IDru 
poslušali 

- uvotbejo predednika Izvršnega sveta Skupščir - 
SR SloveDuia Sinloja k programu gospodarske reforno d< 
in ukrepava sga izv.nega sveta za njeno uresničevan - 
v letu 199 -i def 

Ob obra pgramaospodarske reforme in ukrepov Zve - 
nega izvršs\a za njgovo realizacijo v letu 1990 je Skup >es 
čina SR Sij6na sej« zborov 19 decembra 1989, sprej 2 
stališča. n 

Na dvocih ejah s Zbor združenega dela, Zbor občil 
Družbeno|ni:bor »fejeli: K 

- predkoa o dočitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začas ie< 
opravljajo i slmoupvnih interesnih skupnosti in o ustar 
vitvi določepibliJkiupravnih organov 'p 

- predltoia o zastavljanju sredstev za skupne družbt il 
potrebe vr90 iro poračunu določenih obveznosti 
dohodka zin i in spšne družbene potrebe za leto 1989 sr< 

- predlca a o pračunu SR Slovenije za leto 1990 
Družbene i zboe ob obravnavi predloga zakona sprej v 

stališča, Zb, i pa sprejel še sklepe in priporočila. pc 
Družbene i zbeje obravnaval financiranje družbenopo ni 

litičnih orgd n fimciranje programov varstva okolja; spre 
jel je stališč spe d< 

- predlo' ajo ikona o določitvi volilnih enot za volitv 
delegatov v 5ku|čine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupš 
čine SFRJ,; <oitakona i( 

- predloi lajaakona o volitvah predsednika in člano' si 
Predsedstva! >veie, z osnutkom zakona si 

- predloipajoakona o političnem združevanju, z osnut s 
kom zakona _ , 

- piecilota oooblastilu Izvršnega sveta Skupščine SF c 
Slovenije, d;<aljenju pogovorov s tujimi osebami priprav c 
podlage za i;<ovienj tujim osebam, da zgradijo ter določen 
čas voOijo irftča zgrajene avtoceste oziroma njihove posa- < 
mezne -jdseS Sveniji. 1 

Zbor fdru.t) ca in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- pradloc ( aspremembah in dopolnitvah zakona o jav- 

nem obvešč 
- osnutek varstvu osebnih podatkov 
- Ffedlo® di zakona o samostojnem osebnem delu, 

z osniitkomVoi. 
Dri ibenotiliiior je ob obravnavi teh aktov sprejel sta- 

lišča 
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Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični zbor so 
b obravnavi 
- zahteve za izdajo sprememb in dopolnitev zakona o vojaških 

podiščih in zakona o vojaškem tožilstvu ter za izdajo zakona 
* izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe s 
- predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

akona o vojaških sodiščih, z osnutkom zakona 
 predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

akona o vojaškem tožilstvu, z osnutom zakona 
>r - predlogom za izdajo zakona o izvrševanju kazensskih sank- 

:ij zoper aktivne vojaške osebe, z osnutkom zakona sprejeli sklep. 
C Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
iv - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

> združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodar- 
sko infrastrukturo v letu 1987 do 1990 

Ob obravnavi gradiva Programi in financiranje dejavnosti 
jospodarske infrastrukture v SR Slovenije v letu 1990 sta Zbor 
'.druženega dela in Zbor občin sprejela stališča. 
- predlog odloka o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih 

sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije 
- osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 

vanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991. 
_ Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga odloka 

3 dopolnitvi odloka o ustanovitvi in sestavi Komisije skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja sprejel sklep, 

c Ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije 
i/ Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajeva- 
nja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 

i6kupščine SFRJ so zbori sprejeli sklepe. 
I' Zbori so na dvodnevnih sejah obravnavali tudi zakonske akte. ki 
jih je Skupščini SR Sloveniji predložil v obravnavo Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, nekatere tudi z dopolnilnimi predlogi 
Kveznega izvršnega sveta. 
e Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
^sprejeli 
i - slep o osnutku zakona o spremembi zakona o financiranju 
federacije. 

> Zbor združenega dela In Zbor občin sta, upoštevaje stališča 
'Družbenopolitičnega zbora, sprejela: 

- sklep k osnutku zakona o spremembi vrednosti dinarja 
r - sklep k osnutku o spremembah in dopolnitvah zakona 
ro deviznem poslovanju 
i - sklep k osnutku zakona o agenciji federacije za zavarovanje 
depozitov in sanacijo bank 

1 - sklep o osnutku zakona o obvezni združitvi podjetij, ki 
■sestavljajo enoten tehnološki sistem v skupnosti. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela sklepe še 
naslednjim zakonskim aktom: 
- osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 

ideracije za leto 1990 z dopolnilnim predlogom Zveznega izvrš- 
lega sveta 
- osnutku zakona o regresiranju dela obresti za kredite, ki se 

•porabljajo za prednostne namene v kmetijstvu z drugim dopol- 
ilnim predlogom Zveznega izvršnega sveta 
- osnutku odloka o določitvi višine regresa za umetna gnojila, 

sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1990 
- osnutku odloka o višini sredstev za regresiranje dela obresti 

v letu 1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije črpale za 
poravnavo obveznosti iz že črpanih zunanjih kreditov z dopolnil- 
nim predlogom Zveznega izvršnega sveta 

- osnutku odloka o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov za leto 1990 z dopolnilnim predlogom 
Zvezneqa izvršnega sveta 

- osnutku zakona o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje 
železniškega tovornega prometa med SFRJ in Ljudsko sociali- 
stično republiko Albanijo ter o pogojih in načinu uporabe teh 
sredstev v letu 1990 z dopolnilnim predlogom Zveznega izvršnega 
sveta 

- osnutku zakona o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih 
deviznih prihrankov v javni dolg federacije z dopolnilnim predlo- 
gom Zveznega izvršnega sveta 

- osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin 

-osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne monetarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1990 

-osnutku zakona o posebnem davku od prometa proizvodov in 
storitev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade v letu 1990 
z dopolnilnim predlogom Zveznega izvršnega sveta 

- osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sred- 
stvih rezerv - osnutku zakona o prevzemu obveznosti federacije iz 
nasipa določenih zunanjih kreditov in o zadolžitvi Narodne 
banlP Jugoslavije v tujini za račun federacije v letu 1990 

- osnutku odloka o določitvi sredstev za financiranje programa 
pridobivanja stanovanj za kadre in vrnitev izseljenih v SAP Kosovo 
v obdobju 1989-1993 za leto 1990 

- osnutku odloka o določitvi najvišjih cen v stanovanjsko- 
komunalni dejavnosti z dopolnilnim predlpgom Zveznega izvrš- 
nega sveta 

- osnutku zakona o zagotavljanju sredstev za delno financiranje 
programov za varstvo socialno ogroženega prebivalstva in delav- 
cev, katerih delo zaradi prestrukturiranja gospodarstva ni več 
potrebno 

- osnutku zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za 
ustanoviteljsko vlogo federacije v Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje z dopolnilnim predlogom Zvez- 
nega izvršnega sveta 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi predloge 
odlokov o soglasju k: 

- predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvrš- 
nim svetom Skupščine SFRJ in vlado Ljudske republike Madžar- 
ske o uporabi reke Drave na odseku, ki je skupnega pomena 

- predlogu zakona o ratifikaciji protokola o varstvu Sredozem- 
skega morja pred onesnaževanjem s kopnega z aneksi I II. in III. 

- predlogu zakona o ratifikaciji dunajske konvencije o varstvu 
ozonskega plašča 

- predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o varstvu voda reke 
Tise in njenih pritokov pred onesnaževanjem 

- sklep k predlogu letnega, srednjeročnega in dolgoročnega 
programa organizacije velikih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. 

Oba zbora sta sprejela še: 
- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za obvez- 

nosti Združene beograjske banke, Beograd, kot garanta za II. 
posojilo Evropske investicijske banke za financiranje moderniza- 
cije magistralne železniške smeri Jesenice-Sežana-Gevgelija-Di- 
mitrovgrad - sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije 
za obveznosti Vojvodinske banke-Združene banke, Novi Sad, kot 
garanta za II. posojilo Evropske investicijske banke za financiranje 
modernizacije magistralne železniške smeri Jesenice-Sežana- 
-Gevgelija-Dimitrovgrad. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
na podlagi mnenj in predlogov Komisije Skupščine SR Slovenije 
za sistemska vprašanja sprejeli stališča v zvezi z urejanjem polo- 
žaja kmetijskih zadrug in temeljnih organizacij kooperantov ob 
reorganizacijah organizacij združenega dela. 

Opomba: 
Stališča in sklepe zborov, sprejetih na sejah 18. in 19. 

decembra 1989, smo objavili v Poročevalcu štev. 27, 20. 
12. 1989. 

PREGLED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
27. decembra 1989 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor so 
na sejah 27. decembra 1989 sprejeli: 

- predlog zakona o volitvah v skupščine; 
- predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve delegatov 

v zbore Skupščine SR Slovenije in zvezni zbor Skupščine SFRJ; 
- predlog zakona o volitvah predsednika in članov Predsedstva 

SR Slovenije; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o evidenci volilne pravice s predlogom zakona; 
- predlog zakona o političnem združevanju; 
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za varstvo okolja. 
Družbenopolitični zbor je tu sprejel stališča; 
- poročilo delegacij Skupščine SR Slovenije v zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ s sklepi in 

- predlog programa dela zborov Skupščine SR Slovenije in 
periodični delovni načrt za I. trimesečje 1990. 
Zbor združenega dela In zbor občin pa sta sprejela: 

- predlog za izdajo zakona o načinu ugotovitve neobdavčljivega 
dela dohodka in valorizacije zneskov za odmero davka od skup- 
nega dohodka občanov za leto 1989 s predlogom zakona; 

- predlog zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave 
in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških s predlogom zakona; 

popčevalec 3 



- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah s predlogom zakona; 

- predlog odloka o statističnih raziskovanjih, pomembnih za 
republiko za leto 1990; 

- predlog odloka o odstopu posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov občinam v letu 1990; 

- predlog odloka o potrditvi statutarnega sklepa o spremembah 
in dopolnitvah statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji; 

- sklep k osnutku zakona o zadolžitvi tederacije pri Narodni 
banki Jugoslavije. 

Družbenopolitični zbor pa je ob obravnavi informacije delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejel sklep, da začne 
postopek za oceno ustavnosti zakona o začasnih ukrepih o teme- 
ljih davčnega sistema. 
Vsi trije zbori so tudi sprejeli: 

- predlog odioka o imenovanju Republiške volilne komisije 
v Ljubljani. 

V Republiško volilno komisijo v Ljubljani se Imenujejo: 
za predsednika: 
Emil Tome, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
za namestnico: 
Marija Ude-Marinček, sodnica Vrhovnega sodišča SR Slove- 

nije; 
za tajnika: 
Marko Golobič, strokovno-politični delavec v Republiški konfe- 

renci SZDL Slovenije, 
za namestnika: 
Janez Strojanšek, vodja odseka za upravno nadzorstvo v Repu- 

bliškem sekretariatu za pravosodje in upravo; 
za člana: 
dr. Franci Grad, docent na Pravni fakulteti Univerze Edvarda 

Kardelja v Ljubljani, 
za namestnika: 
Janez Plrnat, sekretar Komisije Skupščine SR Slovenije za 

vloge in pritožbe; 
za člana; 

Marko Herman, generalni sekretar Skupščine SR Slovenije, 
za namestnika: 

Peter Juren, direktor, glavni in odgovorni urednik Uradnega 
lista SR Slovenije; 

za člana: 
Peter Pregl, samostojni strokovni sodelavec v Gospodarski 

zbornici Slovenije, 
za namestnika: 

Ignac Pavlin, direktor kadrovsko-splošnega področja v Iskri 
Kibernetiki Kranj; 

za člana: 
Slobodan Rakočevič, član Izvršnega odbora Predsedstva Repu- 

bliške konference SZDL Slovenije, 
za namestnika: 
Miroslav Petje, vodja delovne skupnosti v Republiškem svetu 

Zveze sindikatov Slovenije; 
za člana: 
dr. Lovro Šturm, znanstveni sodelavec v Inštitutu za javno 

upravo pri Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 
za namestnika: 
mag. Matevž Krivic, višji predavatelj na Višji upravni šoli uni- 

verze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 
- predlog odloka o imenovanju volilnih komisij volilnih enot za 

volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije 

I. 

Imenujejo se volilne komisije volilnih enot za volitve delega- 
tov v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije v naslednji 
sestavi: 

1. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Ljubljani 
Center, ki obsega območje občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana 
Center in Ljubljana Šiška se imenujejo: 

za predsednika 
Anton Rems, za namestnika: Mihael Senica, za tajnico: Tanja 
Kolarovič, za namestnico: Daniela Jovič; 

za člane: 
Albert Avgustinčič, Stane Curk, Drago Škrget, za namestnike: 

Slavica Bohinc, Srečko Vrhovnik, Maja Pišek-Butala 
2. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Ljubljani 

Moste-Polje, ki obsega območje občin: Domžale, Kamnik, Litija 
in Ljubljana Moste-Polje se imenujejo: 

za predsednika: 
Bojan Drobež, za namestnico: Stanka Dobrun-Živic, za tajnico: 

Sonja Terkaj, za namestnico: Darinka Marguč; 
za člane: 
Janko Miklavžin, Žare Slabe, Andrej Bervar, za namestnike: 

Saša Krašna, Olivera Malbašič, Nada Grmek 
3. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Ljubljani Vlč- 

Rudnik, ki obsega območje občin: Cerknica, Grosuplje, Kočevje, 
L|ubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica in Vrhnika se imenujejo: 

za predsednico: 
Marija Domjan, za namestnika: Milan Mesojedec, za tajnico: 

Stanka Rušt, za namestnico: Majda Verdel-Grom; 
za člane: 
Marko Rovan, Gabrijela Brelih, Ranko Keršič, za namestnike: 

Angelca Rus, Zdravko Klemen, Lijana Nagode. 
4. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Novem mestu, 

ki obsega območje občin: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in 
Trebnje se Imenujejo: 

za predsednika: 
Janez Smolej, za namestnika: Boris Kodrič, za tajnico: Marina 

Terček, za namestnika: Stanislav Brodarič; 
za člane: 
Daniel Kelpec, Peter Jančar, Dragica Strnad-Kragelj, za namest- 

nike: Janez Skof, Jure Damjanovič, Janez Kremesec 
5. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Kopru, ki 

obsega območje občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, 
Postojna in Sežana se imenujejo: 

za predsednika: 
Janez Brank, za namestnico: Nevenka Durkovič, za tajnika: 

Vladimir Cergolj, za namestnika: Ante Žuvela; 
za člane: 
Desimone Franco, Jure Šušteršič, Veselin Kezunovič, za 

namestnike: Dario Apollonio, Boris Hervatič, Davor Dobrila. 
6. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Novi Gorici, ki 

obsega območje občin: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tol- 
min se imenujejo: 

za predsednika: 
Jernej Kovše, za namestnico: Darinka Kogoj, za tajnika: Marino 

Bastjančič, za namestnico: Jožica Trampuž; 
za člane: 
Davor Simončič, Karmen Ražem, Luša Kren, za namestnike: 

Miran Mari, Jožica Trošt-Krušec, Nadja Didič. 
7. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Kranju, ki 

obsega območje občin: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka 
in Tržič se Imenujejo: 

za predsednika: 
Vasilij Novak, za namestnika: Anton Šubic, za tajnika: Vojko 

Čujovič, za namestnico: Nada Koder-Štrakl; 
za člane: 
Zdenko Renko, Anton Dolenc, Tomislav Zupan, za namestnike: 

Danica Koren, Janez Konc, Jože Taler. 
6. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Ravnah na 

Koroškem, ki obsega območje občin: Dravograd, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem In Slovenj Gradec se Imenujejo: 

za predsednika: 
Janez Mlakar, za namestnika: Janko Cvitanič, za tajnico: Milena 

Bukovec, za namestnika: Ivan Plevnik; 
za člane: 
Petra Čas, Maja Brezočnik, Dušan Petrovič, za namestnike: 

Zorko Kotnik, Kristina Pregl, Blaž Šipek. 
9. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Mariboru, ki 

obsega območje občin: Maribor in Pesnica se imenujejo: 
za predsednika: 
Slavko Gazvoda, za namestnika: Darko Vran, za tajnico: Majda 

Kovačič-Pehlič; 
za člane: 
Srečko Berk, Vesna Krajnc, Vojko Jernejšek, za namestnike: 

Ana Nastič, Ana Krajnc, Ervin Vidovič. 
za namestnico: Gabrijela Šurbek 
10. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Murski Soboti, 

ki obsega območje občin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer 
in Murska Sobota se imenujejo: 

za predsednika: Dezider Novak, za namestnika: Ciril Logar, za 
tajnico: Tilka Gajič, za namestnico: Lilijana Grof; za člane: Darja 
Mohorič, Alenka Stupar, Bojan Erlih, za namestnike: Nada Bolžič, 
Franka Balantič, Branko Švagan. 

11. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Ptuju, ki 
obsega odmočje občin: Lenart, Ormož, Ptuj, Ruše in Slovenska 
Bistrica se imenujejo: 

za predsednika: Elizabeta Šištarič, za namestnika: Rudi Ringba- 
uer, za tajnika: Milan Korže, za namestnika: Milan Čuček, za 
člane: Marjan Furek, Savo Kozjak, Slavko Klemenčič, za namest- 
nike; Matilda Klasinc, Metod Fridl-Grah, Franc Predikaka 
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12. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Celiu, ki 
obsega območje občin: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Sent- 
iur pri Celju in Šmarje pri Jelšah se imenujejo: 

za predsednika: Matevž Žugelj, za namestnika: Bojan Nendl, za 
tajnika: Bojan Rebec, za namestnika: Vinko Skale, za člane: Franc 
Sarp, Janko Ratajc, Milica Ocvirk, za namestnike: Jože Vertalanič, 
Vehmir Cugmas, Bojana Kustura 

13. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Velenju, ki 
obsega območje občin: Mozirje, Velenje in Žalec se imenujejo: 

za predsednico: Milena Bukvič-Dežman, za namestnico: Ziba 
Trampuš, za tajnika: Franc Ojsteršek, za namestnico: Vladka 
Korošec, za člane: Ivan Gaber, Anton Hribar, Alenka Podgoršek, 
za namestnike: Slavko Korenič. Janez Pukl, Vlado Videmšek 

14. V volilno komisijo volilne enote s sedežem v Trbovljah, ki 
obsega območje občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Sevnica, 
Trbovlje In Zagorje ob Savi se imenujejo: 

za predsednika: Aleš Maček, za namestnico: Janja Kovač, za 
tajnika: Jožef Koncilja, za namestnico: Jadranka Žagar, za člane: 
Vlado Kolenc, Marija Grčar, Drago Sotler, za namestnike: Ljbomir 
Cvar, Amalija Kuder, Ivan Rupnik. 

II. 

Imenujeta se volilni komisiji volilnih enot na narodno-mešanih 
območjih za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije 
v naslednji sestavi: 

1. V volilno komisijo volilne enote, ki obsega narodnostno 
mešana območja za volitve delegata italijanske narodnosti 
s sedežem v obalni skupnosti Koper se imenujejo: 

za predsednika: Boris Sušeč, za namestnika: Gregor Velkavrh, 
za tajnika: Jernej Biščak, za namestnico: Amalija Petronio, za 
člane: Patricia Mihelj-Tremul, Verano Russi, Fausto Marchesan, 
za namestnike: Alessandra Argenti, Bruno Gasperini, Ferdinand 
Possega. 

2. V volilno komisijo volilne enote, ki obsega narodnostno 
mešana območja za volitve delegata madžarske narodnosti 
s sedežem v Lendavi se imenujejo: 

za predsednico: Brigita Robič, za namestnika: Anton Mehle, za 
tajnico: Alenka Kekec, za namestnika: Franc Kontrec; 

za člane: Ladislav Gonc, Ludvik Šebok, Jože Voroš, za namest- 
nike: Štefan Berke, Gabriel Roman, Erno Eory 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in pod- 
predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vpra- 
šanja: v Komisiji Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja 
se razrešita dr. Janez Šinkovec, dolžnosti predsednika Komisije, 
izmed delegatov v zboru občin in Silva Bračko-Božič, dolžnosti 

podpredsednice komisije, izmed delegatov v zboru združenega 
dela in se izvolita Silva Bračko-Božič, za predsednico komisije, 
izmed delegatov v zboru združenega dela in dr. Bogomir Sajovic, 
za podpredsednika, izmed delegatov v zboru občin 

- predlog odloka o imenovanju Ivana Korošca za namestnika 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru in 

- predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodni- 
kov in sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR Sloveniji. 

PREGLED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
11. januarja 1989 

Na skupnem zasedanju zbora združenega dela. zbora občin in 
družbenopolitičnega zbora so delegati poslušali uvodno besedo 
Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije in predsed- 
nika Komisije za ustavna vprašanja k predlogoma, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFRJ. 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor so 
ob obravnavi predloga Zveznega izvršnega sveta, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije sprejeli sklep. 
Sprejeli so tudi predlog Skupščine SR Slovenije, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi predlog zakona o zagotavljanju in 
uporabi sredstev za varstvo okolja: družbenopolitični zbor pa je 
sprejel še stališče. 

Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor so 
sprejeli sklep o ustanovitvi in imenovanju članov organa za 
spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje 
mnenj in predlogov na področju kulture. Za predsednika organa 
je bil imenovan Sergij PELHAN, za člane pa: Josip KOŠUTA, 
Mirina ZUPANČIČ, Aleš JAN. Milan MARINIČ, Jovo GROBOVŠEK, 
Marjan ŽNIDARIČ, dr. Jože ŽONTAR, Franco JURI Bogdana HER- 
MAN, Vane GOŠNIK, Andrej MEDVED, Martina SIRCELJ, Marko 
MUNIH, Silvij ŠINKOVEC in Silva JEREB 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi predlog odloka o spremembi 
odloka o imenovanju volilnih komisij volilnih enot za volitve dele- 
gatov v zbore Skupščine SR Slovenije:1 dolžnosti namestnika 
predsednika je bil razrešen mag. Gregor VELKAVRH in za 
namestnika predsednika imenovan Rok MUNIH 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

PRIPOROČILO 
Skupščine SR Slovenije sredstvom javnega obveščanja, da so dolžna omogočiti 
enakopravno predstavitev posameznih kandidatov in list kandidatov. 

Skupščina SR Slovenije je dne 27. decem- 
bra 1989 na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
ob obravnavi zakona o volitvah v skupščine 
"a podlagi 257. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednje 

PRIPOROČILO 
Skupščina SR Slovenije meni, da so sred- 

stva javnega obveščanja dolžna omogočiti 
enakopravno predstavitev posameznih kan- 
didatov in list kandidatov. 

Skupščina priporoča predstavnikom poli- 

tičnih organizacij, ki bodo vložile kandidat- 
ne liste, predstavnikom list kandidatov in 
predstavnikom sredstev javnega obvešča- 
nja, da po razpisu volitev skupno oblikujejo 
dogovor o načinu javne predstavitve posa- 
meznih kandidatov in list kandidatov. 

STALIŠČA 
družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju in 
uporabi sredstev za varstvo okolja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Sl0venlje je na seji dne 11. /anuarja 1990 
°b obravnavi predloga zakona o zagotav- 
'anju In uporabi sredstev za varstvo okolja 

podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
™ Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor podpira predlog zakona skupaj 
z amandmaji predlagatelja in amandmaji 
medzborovske skupine delegatov. Zbor so- 
glaša tudi s programom varstva okolja v letu 

I990 
2. Zbor meni, da mora Izvršni svet Skupš- 

čine SR Slovenije pri uporabi in dodeljeva- 
nju sredstev iz Sklada za sofinanciranje pro- 
gramov varstva okolja upoštevati usmeritve, 
da morajo tudi ta sredstva vzpodbujati pre- 
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strukturiranje gospodarstva, razvoj doma- 
čih tehnologij in prispevati k odpiranju no- 
vih delovnih mest. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

bi do konca februarja 1990 predložil Skupš- 
čini SR Slovenije program o načinu izvaja- 
nja tega zakona, kasneje pa občasne infor- 
macije Komisiji Skupščine SR Slovenije za 

varstvo človekovega okolja o poteku izvaji 
nja programa varstva okolja in eventualni 
problemih, ki se ob tem pojavljajo. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju in 
uporabi sredstev za varstvo okolja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije ]e na »e/l dne 11. januarja 1990 
ob obravnavi predloga zakona o zagotav- 
ljanju In uporabi sredstev za varatvo okolja 
na podlagi 260. člena poalovnlka Skupšči- 
ne SR Slovenije aprejel naslednji 
SKLEP 

Ob poročilu Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije o perspektivah in stanju na 
področju varstva okolja je potrebno opraviti 
celovito razpravo o virih, osnovah, zavezan- 
cih in olajšavah oziroma o celotnem siste- 
mu financiranja ekoloških sanacij in pose- 
peševanj čistejših proizvodenj. Treba je tudi 
proučiti možnost najemanja posojil, tudi tu- 
jih, s pomočjo sklada. 

Ob tej priliki je ravno tako treba ocenil 
kako so se izvajali prioritetni programi st 
nacije okolja ter oceniti bodoče prioritete 

Podlage za to razpravo mora pripravi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pri čt 
mer naj predlagatelj prouči tudi vse ostaI 
predloge iz javne razpave oziroma razpra* 
na zboru. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja 

Zbor združenega dela In Zbor občin ata 
na seji dne 11/1-1990 ob obravnavi predlo- 
ga zakona o zagotavljanju In uporabi sred- 
stev za varatvo okolja, na podlagi 260. čle- 
na poalovnlka Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

sprejemata predlog zakona o zagotavljanju 
in uporabi sredstev za varstvo okolja in pro- 
gram varstva okolja v letu 1990 

2. Zbora ugotavljata da ostaja v veljavi 
temeljno načelo, da vse stroške varovanja 
okolja nosijo onesnaževalci sami, zato opo- 
zarjata. da obveznosti, ki izhajajo iz tega 
zakona nikogar ne odvezujejo od odgovor- 

nosti in nalog odpravljanja oziroma prepre- 
čevanja onesnaževanja okolja. 

3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pri uporabi in 
dodeljevanju sredstev sklada za sofinanci- 
ranje programov varstva okolja upošteva 
usmeritve, da morajo ta sredstva vzpodbu- 
diti tudi prestrukturiranje gospodarstva, 
razvoj domačih tehnologij in uvajanje oko- 
lju prijaznih materialov in prispevati k odpi- 
ranju novih delovnih mest in zagotoviti do- 
deljevanje sredstev programom za izvajanje 
meritev, kontrole in nadzora nad onesnaže- 
vanjem okolja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v roku dveh mesecev pripravi merila in krite- 
rije za koriščenje sredstev sklada za sofi- 

nanciranje programov varstva okolja te 
oprerativne programe in pri njihovem obli 
kovanju upoštevajo tudi predloge in pobu 
de delegatov, podane ob obravnavi predlo 
ga zakona, pri tem pa morajo imeti prednoS 
pri dodeljevanju sredstev iz 8. člena projekt 
na najbolj onesnaženih območjih ter pro 
jekti, ki bodo omogočali polno izpeljavo zt 
konskih rešitev, med katere sodi tudi vzpO 
stavitev monitoringa nad vsemi mediji oko 
Ija, vzpostavitev katastrov itd. 

4. Zbora pooblaščata Komisijo Skupšii 
ne SR Slovenije za varstvo človekovegi 
okolja, da tekoče spremlja delo, rezultati 
ter namembnost uporabe sredstev skladi 
za sofinanciranje programov varstva okolji 
v skladu s sprejetim programom. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

INFORMACIJA 

o rezultatih prve predstave strokovnega izsledka iz sklopov vprašanj, ki 

zadevajo zdravstveni vidik rudarjenja urana na Žirovskem vrhu 

i. UVOD 

Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
pripravo poročila o vplivu izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh 
na okolje, je dne 18. oktobra 1989 v prostorih Skupščine občine 
Škofja Loka organizirala, v skladu s skupščinskim odlokom in 
korespondenčno sejo skupine delegatov (na podlagi katere je bila 
oblikovana prva informacija o dosedanjem delu skupine - objav- 
ljeno v skupščinskem Poročevalcu št. 18, z dne 1. 8. 1989), prvo 
javno predstavitev strokovnega izsledka iz sklopa vprašanj, ki 
zadevajo zdravstveno področje rudarjenja in ki ga je pripravil 
akademik dr. Andrej O. Župančič. V razpravi je izrazil svoja mne- 
nja o tej tematiki tudi strokovnjak iz Zahodne Nemčije, - prof. dr. 
ing. Feliks VVaschmann. predstojnik Inštituta za zaščito sevanja iz 
Neuherberga pri Munchnu. Udeležba je bila nad pričakovanjem, 
saj je bilo na prvi predstavitvi prisotnih okoli 70 predstavnikov 
raznih strokovnih in drugih inštitucij, občine Škofja Loka ter 
krajanov tega območja. 

Opozorjeno je bilo. da predstavlja takšen način obravnav stro- 

kovnih vprašanj (Public-hearing) v delovanju občanih delovni!1 

teles Skupščine SR Slovenije novost, od katere v nadaljnem delu 
pričakujemo tudi kakovostne rezultate pri zaključevanju in p'' 
končni predstavitvi ugotovitev, stališč in predlogov ter sklepov zs 
zbore Skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo poudarjeno, da je dala skupina delegatov p'1 

opredeljevanju vsebine in obsega potrebnih študij prednost eko- 
loškim vprašanjem rudarjenja v rudniku. Predvsem naj bi izhajali 
iz osnovnega namena, da predstavimo probleme, kot so: posle* 
dice sevanja pri rudarjenju, ukrepe za zaščito delavcev in prebival- 
cev v ožjem in širšem prostoru rudnika, delovanje samega rud- 
nika, meritve sevanja in vprašanja: kakšne so morebitne zdrav- 
stvene posledice, ki nastajajo pri rudarjenju in pri naravnem 
sevanju v tem okolju, zlasti v posameznih rizičnih skupinah 
Posebno je potrebno analizirati zaščitne ukrepe in le-te verificirati 
z ustreznimi ekspertizami na strokovni ravni, upoštevajoč priporo- 
čila mednarodnih specializiranih agencij, ki se ukvarjajo za zaš- 
čito pred sevanji. 

Skupina delegatov meni, da so zdravstvene posledice 
pomembno vprašanje za oceno vpliva rudnika na okolje, pa tudi 
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širše, ker odražajo končne posledice učinkov, ki nastajajo pri 
rudarjenju in predelavi rude. Pri tem so zelo pogosto prisotna 
mnenja, ki oporekajo točnost ocene obremenitve prebivalstva, kar 
dopušča sum, da je zgornja predpisana meja sevanja že prese- 
žena. 

Pri tem je odprto vprašanje različnih pogledov znanosti na 
nevarnost vpliva nizkih doz sevanja. Nekateri znanstveniki ta vpliv 
zanikajo, drugi pa opozarjajo, da so tudi nizke doze nevarne 

Podlaga za strokovno razpravo je bil elaborat akad. dr. Andreja 
O. Župančiča, ki je v nekajletnem delu obdelal zdravstvene vidike 
sevanja nizke intenzivnosti, kamor spada tudi sevanje radona in 
njegovih potomcev, kar pa je pomembno vprašanje rudarjenja 
Rudnika urana Žirovski vrh Prebivalstvo iz okolice rudnika in 
ostala javnost je to vprašanje postavljalo kot osrednje vprašanje. 

Od razprave se je pričakovalo, da poizkuša odgovoriti vsaj na tri 
vprašanja: 

a) kakšen je značaj zdravstvene ogroženosti prebivalcev v oko- 
lici in rudarjev v rudniku, 

b) kakšna je moč (intenzivnost) te ogroženosti, 
d) kaj lahko in kaj je potrebno še storiti za omejitev ali odpravo 

te ogroženosti. 
Namen sklica tega posvetovanja je bil tudi v tem, da združimo 

strokovnjake iri druge zainteresirane, ki na to vprašanje gledajo iz 
različnih zornih kotov, predstavijo svoja mnenja in to zaradi različ- 
nih znanstvenih disciplin, ki raziskujejo ta fenomen v okviru svojih 
paradigem: na osnovi psiholoških odsiikavanj, ki jih fenomen ima 
v zavesti dejansko ogroženih ljudi ali ljudi, ki se čutijo ogrožene in 
zaradi različnih političnih ter etičnih vidikov tega vprašanja. V tej 
informaciji so smiselno upoštevane razprave 6. seje skupine dele- 
gatov z dne 5. 12. 1989 in delovnega sestanka skupine delegatov 
z dne 21. 12. 1989. 

II. RUDARJENJE URANA NAŽIROVSKEM 
VRHU: NEKAJ POGLEDOV NA ŠKODO ZA 
ZDRAVJE ZARADI SEVANJA 

A - SPLOŠNE UGOTOVITVE 

O marsikaterem vplivu RUŽV bi utegnili hitreje razpravljati, če 
najprej vsaj na kratko pregledamo nekatera splošnejša vprašanja. 

- Stohastični pojavi po nizkih dozah in linearni model brez 
praga 

Vsa vprašanja o vplivih sevanja zaradi obratovanja RUŽV zade- 
vajo pojave po nizkih dozah; praktično gre za t. i. stohastične 
pojave, pri katerih je škoda med izpostavljenimi razpršena po 
naključju. Za to vrsto škode je po opredelitvi značilno še: 

- nima praga, pojavi se lahko po še tako majhni dozi, 
- stopnja (velikost) škode ni odvisna od doze - rak po zelo 

nizki dozi se ne razlikuje od raka po večji dozi, 
- pač pa je od doze odvisna verjetnost, s katero se škoda 

utegne pojaviti: po zelo majhni dozi je verjetnost za raka mini- 
malna, z rastočo dozo pa narašča. 

Opredelitev, da stohastična škoda nima praga, je delovna dom- 
neva; model brez praga temelji sicer na izredno obširnem poskus- 
nem gradivu. Z druge strani pa številni poskusi podpirajo model 
s pragom. 

Zakaj potemtakem UNSCEAR', ICRP,2 IAEA3 in podobne med- 
narodne organizacije še danes priporočajo model brez praga? 

Kot zgled za vsestransko pretehtano presojo nam lahko služi 
mnenje Arthurja Uptona (1988); avtor najprej praktično pretresa 
razloge za model brez praga in proti temu modelu ter zaključuje: 
danes ne moremo strogo izključiti praga za delovanje kanceroge- 
nov; vendar se na temelju sedanjega znanja splošno priporoča 
model brez praga, kajti izbira modela, s pragom ni opravičena, 
dokler zanj ni dokazov. 

Temu mnenju vsekakor pritegnemo tudi z medicinskega vidika 
po pravilu: v spornih primerih moramo izbrati hipotezo, s katero 
povzročimo manjšo škodo na zdravju. 

Za stohastične pojave po sevanju je torej opravičeno, da kot 
delovno domnevo privzamemo model brez praga. 

Nekoliko bolj zapleteno je vprašanje, kakšna je odvisnost med 
nizkimi dozami in verjetnostjo škode. Pri tem smo spet navezani 
na hipotetične modele. Po linearni domnevi je verjetnost škode 
premo sorazmerja dozi vse do nič. Po nelinearnih domnevah je 
škoda pri manjših dozah lahko manjša kot po linearnem modelu, 
včasih pa je lahko tudi večja. 

ICRP priporoča linearno domnevo; te se drži tudi IAEA in večina 
drugih že zato, ker je najpreprostejša. V poskusih kot v življenju 
pa je variabilnost funkcije »doza-odgovor« neizčrpna. Linearna 
domneva je idealizacija, ki je za neke primere konservativno 
pesimistična, za druge spet optimistična. 

Očitno noben model ne ustreza vsem vrstam rakov; samo vča- 

sih za določeno vrsto raka in določeno vrsto sevanja lahko izbe- 
remo ustrezen model. Upravičena so torej številna svarila, da 
modelom ne gre prisojati prevelike teže. 

BEIR4 111 (1980) sodi takole: kadar ocenjujemo tveganje za 
rake po sevanju z majhno gostoto ionizacije (žarki X in gama), 
priporoča linearno kvadratično funkcijo; z linearno ekstrapolacijo 
bi škodo z veliko verjetnostjo precenjevali. 

Za sevanje z veliko gostoto inonizacije (nevtroni, žarki alfa) pa 
BEIR 111 ocenjuje, da z linearno ekstrapolacijo utegnemo tvega- 
nje prej podcenjevati. 

Kot približno vodilo lahko vzamemo: po sevanju z majhno 
gostoto inonizacije se podatki o veliki večini rakov bolj ujemajo 
z linearnokvadratičnim modelom - po sevanju z veliko gostoto 
ionizacije pa bolj z lienarnim. 

Škoda zaradi radona s potomci gre na račun žarkov alfa; za to 
sevanje torej ni opravičen linearnokvadratični model. Tudi UNS- 
CEAR 1986 sodi, da tveganje raka na pljučih zaradi radona 
s potomci najprimerneje ocenjujemo z linearnim modelom. 

- Absorpcija energije pri majhnih dozah 
Pri majhnih dozah ni več pomembna povprečna energija, absor- 

birana v organu ali celem organizmu; pač pa postane pomembna 
frakcija energije, absorbirane v celičnih jedrih: ta so namreč za 
sevanje najbolj občutljiv del celice. Seveda pa je verjetnost, da bo 
pri majhni dozi in majhni jakosti sevanja zadeto ravno jedro, zelo 
majhna. To je le eden med vzroki, zakaj koncept absorbirane 
doze, ki je koristna enota za velike doze, pri majhnih odpove; zato 
se v strokovnem slovstvu množijo predlogi, da bi pri majhnih 
dozah sevanja nadomestili klasične enote z mikrodozimetričnimi. 

- Ekvivalentna efektivna doza 
Ne glede na ugovore z mikrodozimetrične strani ima ta doza še 

vrsto drugih napak, ki jih moramo pojasniti, kadar se obračamo 
k nestrokovnjaku; v ekvivalentni dozi je po opredelitvi vključen 
kakovostni faktor, ki ni izmerjena, temveč le približno ocenjena 
količina; efektivna doza pa vključuje t. i. utežne faktorje, ki so 
odvisni od subjektivnih ocen o tem, kaj vse sestavlja škodo po 
sevanju/upoštevani so npr. samo smrtni raki, ne pa tudi ozdrav- 
ljivi, dedne okvare pa samo v prvih dveh pokolenjih itd ). Sievert ni 
tako znanstveno utemeljena enota kot se to morda zdi laiku. 

Prvotno je bila ekvivalentna efektivna doza ocenjena za pov- 
prečnega zaposlenega človeka; vendar so jo začeli uporabljati 
tudi za splošno prebivalstvo, čeprav gre tu za drugačno starostno 
in zdravstveno strukturo. Glede na vse to je za UNSCEAR 1988 
uporaba ekvivalentne efektivne doze vprašljiva in odbor ne vidi 
lahke poti iz te zagate. 

Vsekakor moramo rezultate, izražene v Sv, povedati z razponi 
negotovosti: tako zlasti nestrokovnjaka opozorimo, da ne govo- 
rimo o meritvah, temveč o ocenah, ki poleg vhodnih meritev 
temeljijo na vrsti domnev in vrednostnih sodb. 

- Popravljanje ikode po sevanju 
Praktično vso škodo po sevanju sproti popravljajo reparativni 

encimi; njihovo delo pa mora biti opravljeno pred naslednjo 
delitvio celice. Zato je razumljivo pravilo, da so tkiva tembolj 
občutljiva za sevanje, čim hitreje rastejo ali se obnavljajo; odtod 
tudi posebna radiosenzitivnost otrok. 

Kolikor separativni encimi škode ne uspejo popraviti, celica po 
navadi odmre; to je ugodnejši izid kot pa. da se rakavo spremeni. 
Vzemimo redek primer, da se neka celica vendarle maligno 
izpridi; kljub temu še ni nujno, da se bo iz nje razvil klinično 
opazen rak, saj ima organizem še vrsto (imuno) bioloških obramb, 
ki uničuje rakave celice. Samo kadar vsi obrambni sistemi odpo- 
vedo, se razvije rak in to večinoma šele desetletja pozneje; spet so 
otroci tisti, ki bodo bolj verjetno dočakali bolezen, kot pa ljudje, 
obsevani v poznejših letih. 

- Hormezna domneva 
Po tej domnevi naj bi bile majhne doze sevanja za živa bitja 

koristne; v marsičem je domnevo možno preverjati in zato je 
sprožila številne študije. Pomembnejše raziskave o hormezi iščejo 
morebitno zvezo med sevanjem naravnega ozadja in encimi, ki 
popravljajo škodo po sevanju. O vprašanjih hormeze se je nabralo 
obširno slovstvo, ki domnevo deloma podpira, deloma pa ji ugo- 
varja. Večina poskusov v prid hormezi je dokazala, da majhne 
doze sevanja pospešujejo rast - takega vpliva pa se v medicini 
prej bojimo kot veselimo. Ni mogoče izključiti, da se zgodnji 

1 UNSCEAR - Znanstveni odbor Zdruienih narodov za učinke atomskega se- 
vanja 
* ICRP - Mednarodna komisija za varnost pred sevanjem 3 IAEA - Mednarodna agencl|a za atomsko energijo 
'BEIR - Svetovalni odbor za bioloike učinke ionizirajočega sevanja pri ameri- 
ški Nacionalni akademiji 
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učinek sevanja pokaže kot pospešena normalna rast, pozen pa 
kot rakava: vemo npr., da aktiviranje istih onkogenov, ki so 
potrebni za normalno rast celice, lahko sproži tudi razvoj do raka. 

Več o hormezi v poglavju gradiva o sevanju in zdravju (1989), ki 
ga večina pozna, drugim pa je na željo dostopno; zato tule 
navajamo samo zakjuček: »Vsekakor je treba do hormeznih razi- 
skav ostati odprtega, a kritičnega duha«. 

Hormezna domneva je še vedno tako sporna in negotova, da 
nikakor ne more biti vodilo za ravnanje v varstvu pred sevanjem ali 
celo za spremembo načela ALARA pri nizkih dozah Poročilo 
UNSCEAR 1988 se ukvarja pretežno z učinki nizkih doz; vendar na 
647 straneh hormezne domneve ne omenja. 

- Tveganje škode 
Ko smo ocenili dozo, se moramo lotiti še bolj negotove presoje 

o verjetnosti škode za zdravje. Dozo in to verjetnost skušamo 
povezati s posebnimi koeficienti tveganja: ti spet niso izmerjene, 
temveč izvedene vrednosti za namene varstva pred sevanjem. 
UNSCEAR 1988 opozarja, da se celo strokovnjaki redkokdaj zave- 
dajo vsega niza domnev, po katerih pridemo do koeficientov po 
raznih modelih tveganja. 

Po poročilu RERF5 (1988) je koeficient za tveganje solidnih 
rakov med preživelimi v Hirošimi in Nagasakiju okrog dvakrat 
večji, kot ga je ocenil BEIR 111 (1980). 

Pokazalo se je tudi, da je tveganje za raka tem večje, čim mlajša 
je bila oseba v času bombardiranja; raki na posameznih organih 
se pokažejo šele, ko izpostavljeni dosežejo starost, pri kateri se 
tudi sicer začno pojavljati raki na istem organu (na pljučih npr. po 
40 letu); še bolj kot otroci so s sevanjem ogroženi plodovi, obse- 
vani v maternici. 

ICRP v posebnem dokumentu (1987) meni, da je treba okrog 
dvakrat povečati ocene tveganja za rake med preživelimi po jedr- 
skem bombardiranju na Japonskem; kljub temu komisija ni pripo- 
ročila znižanja zgornjih mej za doze sevanja, ker je še čakala na 
stališča BEIR in UNSCEAR. 

LeSta 1988 je UNSCEAR res objavil zajetno poročilo; v njem 
Odbor pojasnjuje, da je njegova naloga ocenjevanje doz, ne pa 
dajati vrednostne sodbe ali se vpletati v postavljanje standardov. 
Tako se ICRP pri morebitnem znižanju zgornjih mej za doze 
sevanja ne more opreti na mnenje UNSCEAR. 

Britanska Uprava za varnost pred sevanjem je leta 1987 priporo- 
čil, naj doza za zaposlenega ne prekorači povprečja 15 mSv na 
leto; za posameznika iz kritičnih skupin prebivalstva pa naj del 
doze zaradi izpustov nekega objekta ne preseže 0,5 mSv (to je 
polovica mejne doze 1 mSv na leto). 

- Sprejemljivost tveganja 
Sredstva so v vsaki družbi omejena; če jih nek del porabimo za 

večjo varnost pred sevanjem, smo jih morali vzeti od nekje dru- 
god, kjer bi morda ohranila še več zdravja (IAEA 1987). Se pravi, 
določiti moramo prioritete za porabo sredstev, kar med drugim 
pomeni tudi pripraviti analizo »strošek/korist«. Taka analiza je 
nujen, nikakor pa zadosten pogoj za ukrepanje. Zaradi nemerlji- 
vega dela stroškov in koristi postane analiza subjektivna (IAEA 
1987). 

Vsakršno optimiziranje med stroški in koristjo pa odpade, če 
doza doseže zgornjo mejo za posameznika: takrat moramo ukre- 
pati ne glede na stroške (IAEA 1987). 

Bolj zapletena je analiza »korist/škoda«. Po IAEA (1982) in ICRP 
(1984) šteje v subjektivni del škode za zdravje tudi zaskrbljenost, 
tesnoba, trpljenje in drugo zniževanje kakovosti življenja, kakor 
tudi vsa psihosocialna škoda, ki jo prinaša smrt. 

Z medicinskega vidika so zaskrbljenost, strah in tesnoba resna 
škoda na zdravju ne glede na to. ali so objektivno utemeljeni ali 
namišljeni (Svetovna zdravstvena organizacija, po Černobilu, 
1986). 

Če je tveganje za zdravje po neki dozi sevanja majhno, s tem še 
ni rečeno, da je tudi sprejemljivo (UNSCEAR 1988). Sprejemljivost 
je namreč odvisna od celotne škode in odnosa družbe do nje. 
Dojemanje in sprejemljivost tveganja očitno ne more biti soraz- 
merno samo objektivnemu delu škode, temveč celotni škodi tudi 
takih, kot je potencialna možnost jedrske nesreče ali porabi jedr- 
skega materiala za vojne namene. 

B-VPLIV RUŽV 

- Vpliv RUŽV na zdravje zaposlenih 
Ta vidik bo obravnavan na eni izmed prihodnjih predstavitev 

strokovnih izsledkov in ga zato tukaj izpuščamo. 

- Vpliv RUŽV na radioaktivnost okolja in izpostavljenost pre- 
bivalstva 

Svetovno povprečje doze zaradi sevanja naravnega ozadja je za 

odrasle osebe ocenjeno na okrog 2,4 mSv na leto. V pretežnem 
delu škofjeloškega hribovja je zaradi geološke sestave tal naravno 
ozadje nekoliko višje kot drugod v Sloveniji. V predelu, ki ga 
zajame vpliv rudnika, to je v dolini pod Žirovskim vrhom, je na 
osnovi dosedanjih meritev ocenjeno povprečje na okrog 5,2 mSv. 

Številni predeli zemlje so neprimerno bolj radioaktivni od pov- 
prečja. Ne vemo pa, ali povečana radioaktivnost vpliva na zdravje 
prebivalcev takih območij: dosedanje raziskave namreč še niso 
dale nedvoumnega odgovora, katera od dveh domnev je verjet- 
nejša: 1 - prebivalci bolj radioaktivnih področij so prilagojeni na 
večje doze sevanja, imajo uspešnejše obrambne mehanizme proti i 
škodi zaradi sevanja: zato jim je dodatna izpostavljenost manj 
nevarna; 2 - prebivalci bolj radioaktivnih območij so na robu 
zmogljivosti obrambnih mehanizmov proti škodi zaradi sevanja; j 
zato jim je dodatna izpostavljenost tem bolj nevarna. 

Obe domnevi skušajo preverjati - vsem težavam statistične 
epidemiologije navkljub. Dokler ne vemo, katera je verjetnejša, se 
moramo v medicini ravnati po pravilu, da se je boljše zmotiti na 
varnejšo stran. Doslej vsa zgodovina medicine in tudi varstva pred 
sevanjem potrjuje opravičenost takega ravnanja: mejne doze se 
z novimi spoznanji zmanjšujejo. 

Izpostavljenost prebivalstva zaradi RUŽV se dodaja k dozi 
naravnega in drugega sevanja: samo razlika v izpostavljenosti 
pred rudarjenjem urana in po njem gre na rovaš RUZV. Vendar niti 
danes ne moremo zanesljivo ugotoviti, kolikšen je vpliv RUŽV na 
zdravje okolišnjega prebivalstva; raziskave za ugotavljanje ničel- '■ 
nega stanja so bile opravljene prepozno; dalje, med devetimi 
institucijami, ki so v okviru SEPO ocenjevale tedanje stanje in 
bodoče vplive RUŽV, ne najdemo nobene medicinske. Pomanjklji- 
vost podatkov o ničelnem stanju, poVzroča, da je ocena vpliva 
rudnika na izpostavljenost prebivalstva v tem oziru na varnejši 
strani. 

Začenši z letom 1987 so v programu nadzora o vplivu RUŽV na 
okolje tudi meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev 
v hišah; v starejših stavbah je izpostavljenost radonu s potomci j 
vsaj 5-krat večja, kot v novejših. Pri tem se velja zavedati, da se 
koncentracije že v posameznih prostorih iste hiše lahko močno 
razlikujejo; da so koncentracije radone v hišah odvisne tudi od i 
življenjskih navad prebivalcev, kot npr. od zračenja. Spreminjajo I 
s tudi v odvisnosti od vremenskih slik in od letnih časov (manjše 
zračenje v ogrevalnem obdobju!), pa tudi od številnih drugih 
dejavnikov. 

V povprečju znaša delež radona s potomci v preiskanih hišah 
čez 70% sevanja naravnega okolja: 3,8 od 5,2 mSV. Ta ocena 
pomeni, da bi precejšen del te izpostavljenosti lahko zmanjšali 
oziroma morali zmanjšati. Vsekakor podpiramo zavzemanje neka- 
terih posameznikov, ki so sodelovali pri meritvah v hišah in začeli I 
svetovati prebivalstvu, kako je mogoče visoke koncentracije 
radona v hišah znižati. 

Svetovanje je toliko pomembno, da bi moralo biti urejeno siste- 
matsko, to še tembolj, ker je pri svetovanju razmerje med stroški 
in koristjo izjemno ugodno: zakaj npr. ima zračenje pomen, kdaj i 
koristi in kdaj ne, lahko pojasnjujemo že brez posebno natančnih 
meritev. 

Poleg sedanjih prebivalcev zadeva vpliv hidrometalurške jalo- 
vine tudi zdravje bodočih pokolenj še stotisoče let. Po medicinski 
etiki moramo pri tveganju za zdravje bodočih pokolenj uporabljati 
enaka merila kot zase; posebno še, ker se s prizadetimi ne 
moremo posvetovati. V poročilih o nadzoru radioaktivnosti v oko- 
lju RUŽV bodoča pokolenja niso omenjena. 

Poleg tega v naših poročilih kolektivno dozo odsekajo tudi 
v prostoru, okrog 3 km od RUŽV, ko neha merljiva izpostavljenost. 

Poročilo UNSCEAR 1988 obravnava rudnike urana v odročnih 
krajih; kljub temu upošteva pri ocenjevanju kolektivnih doz tudi 
regionalno (do 100 km) in kontinentalno (1000-2000 km) vplivno 
območje rudnika. 

V bodoče naj bi že zaradi primerjanja rezultatov upoštevali tudi 
z računskim modelom ocenjeno kolektivno dozo. 

Za leto 1988 je bila povprečna dodatna doza zaradi RUŽV na 
prebivalca iz okolice rudnika ocenjena na 0,59 mSv (IJŠ 
DP—5423), se pravi, okrog 60% zgornje meje. 

Poročilo za leto 1988 se loteva različne izpostavljenosti posa- 
meznih demografskih in drugih slojev kot so npr kmetovalci; 
prebivalci, ki se vozijo na delo drugam; otroci do 10 let. Šele 
s tako stratifikacijo si ustvarjamo temelj za določitev kritične 
skupine prebivalstva; to je skupine, ki prejema najvišjo, dozo 
sevanja. Kritična skupina mora biti relativno enotna (po starosti, 
prehrambenih in drugih življenjskih navadah, po TCRP (1984) je 
do nekaj desetin ljudi. Poročilo o nadzoru vpliva RUŽV na okolje 

S RERF - Sklad za raziskave o učinkih sevanja (mišljeno je sevan|e zaradi 
iedrskih bomb na Japonskem) 
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za leto 1988 govori o kritični skupini 300 ljudi. Vendar od 400 ljudi, 
ki žive v okolici rudnika, 300 ljudi ne more biti po nobenih merilih 
kritična skupina. 

Ugotavljanje kritične skupine je pomembno predvsem s praktič- 
nega vidika. Kolikor uspemo kritično skupino razbremeniti, da ni 
več najbolj izpostavljena, postane kritična naslednja skupina: zdaj 
skušamo razbremeniti to skupino itd. Zagotovo bi bilo lažje ukre- 
pati, če bi zgotovili kritično skupino, ki šteje npr. 7 ali pa 12 oseb, 
kot pa 300. Namišljena »kritična« skupina izgubi tudi praktičen 
pomen. 

Z zdravstvenega vodika je nujno, da bi določili kritično skupino 
v okolici RUŽV. Vendar ICRP (1986) opozarja, da ugotavljanje 
kritične skupine ni lahek posel. 

Poročilo za leto 1988 je pomembno, ker nakazuje pot za stati- 
stično statificirano obravnavanje; navaja, da najnižjo dozo pre- 
jema skupina prebivalcev, ki se vozijo na delo drugam: okrog 0,50 
mSv (=50 % zgornje meje); več od povprečja prejemajo kmeto- 
valci: okrog 0,70 mSv (=70% zgornje meje); najvišjo pa po pri- 
bližni oceni otroci do 10 let: 0,85 mSv (=85% zgornje meje). 

Posebna približna ocena 0,85 mSv na otroke do let nakazuje, da 
moramo kritično skupino iskati ravno med njimi, saj so le okrog 
15% pod predpisano zgornjo mejo. 

- Tveganje raka na pljučih zaradi radonovih potomcev 
ICRP 50 (1987) poudarja velike težave pri prenašanju koeficien- 

tov za tveganje raka na pljučih od rudarjev na prebivalstvo: rudarji 
so odrasli in zdravi moški — prebivalci pa so vseh starosti, moški, 
ženske, različnih poklicev, zdravi, bolni itd. V nečem pa se vsi 
ujemajo: da otroci pri enaki dozi bistveno več tvegajo kot odrasli: 
ICRP 50 ocenjuje, da trikrat; trend raka med preživelimi po jedr- 
skem bombandiranju pa samo podpira bojazen, da bo ta faktor še 
naraščal. 

V Sloveniji vsako leto ugotovimo okrog 70 novih primerov raka 
pljuč na 100.000 prebivalcev moškega spola, številka je približna 
in velja za republiško povprečje. Obolevnost med populacijami 
večjih regij je že zelo nehomogena; razlike seveda tembolj naraš- 
čajo čim manjšo skupino opazujemo. Za populacijo 300 ljudi pa 
računanje obolevnosti za rakom dihal iz statističnih povprečij 
večjih skupin nima več pomena; ta del poročila kaže prihodnjič 
napisati v sodelovanju s strokovnjaki za biomedicinsko statistiko. 

Tudi sicer naj bi pri interpretaciji rezultatov več sodelovale 
medicinske in še kakšne stroke. 

Tako po dosedanjem pravilniku (1986) kot po sedanjem (1988) 
se mejne doze ne nanašajo na naravno sevanje — razen tehnolo- 
ško spremenjenih virov, niti na obsevanje pacientov v medicinske 
namene. 

V del naravnega sevanja, ki je spremenjen zaradi tehnološke 
dejavnosti človeka, sodi po ICRP (1984) raba fosilnih goriv, grad- 
benih materialov, fosfatnih gnojil in sevanje zaradi rudarjenja (ne 
samo urana). 

ICRP (1984) ugotavlja, da tehnološko spremenjeno naravno 
sevanje ni zmeraj dovolj ostro razmejeno; zato je komisija predla- 
gala razdelitev naravnega sevanja na del, ki se mu ne moremo 
izogniti in na del, ki se mu več ali manj lahko izognemo. Precejšen 
del radona v hišah sodi k frakciji, ki se ji lahko izognemo (ICRP 
1984, 1987). 

Zaradi ne dovolj jasne meje tehnološko spremenjenega narav- 
nega sevanja čakamo pri nas še na uradno tolmačenje tega 
pojma. 

Nekateri otroci verjetno že dosegajo zgornjo mejno dozo. Hkrati 
vemo, da bi precejšen del doze brez posebnih težav lahko zmanj- 
šali (radon po hišah). Za izpostavljenega je brez pomena, po 
kakšnem tolmačenju bo razrezan njegov kolač doze. Že samo 
delež RUŽV je v dozi otrok nevarno blizu mejni dozi. Če nam to ne 
pove dovolj, nas ICRP (1987) celo za odrasle opozarja: doze, ki so 
blizu mejnih, so sprejemljive samo, če ni mogoče razumno doseči, 
da bi jih zmanjšali. Pri otrocih mora taka doza sprožiti takojšnje 
ukrepanje. 

Veliko vprašanj bi hitreje reševali, če bi se dogovorili o načelih, 
ki bi bila sprejemljiva za stroko, skupščino, javnost, izvršni svet 
itd. 

III. POVZETEK MNENJ PROF. ERJAVCA IN 
PROF. VVACHSMANNA 
1. dr. Marjan ERJAVEC 

Velikost sevanja na širšem območju RUŽV je povečana (glede 
na povprečje v Sloveniji) zaradi kakovosti tal (zemlje), ki ponekod 
vsebuje tudi peščenjake z uranom in v manjši meri, v omenjenem 
področju tudi zaradi delovanja RUŽV. 

Velikost (moč) sevanja je v območju, ki ga navadno imenujemo 
»nizke doze«. Učinke takega sevanja so mnogi avtorji široko 
raziskovali, le njegove škodljivosti niso mogli nikoli zanesljivo 

dokazati, tako moremo trditi, da zdravstvene škode ni, ali pa da je, 
vendar tako majhna, da se izgubi v drugih škodljivih učinkih 
(noksah) in fenomenih. 

Pri ocenjevanju rizika poškodb zaradi sevanja za široko popula- 
cijo so prevzeli konservativno stališče, da bi se tam maksimalno 
zaščitili prebivalstvo. Najbolj varna je torej trditev, da je škoda na 
zdravju sorazmerna sprejeti dozi sevanja tudi tam, kjer je pojav 
tako majhen, da sploh ni merljiv. Riziko poškodb (možno škodo) 
ocenjujemo z ekstrapolacijo (sorazmernim primerjanjem) opazo- 
vanih učinkov sevanja pri visokih in srednjih dozah navzdol do 
ničle. 

Pri tem konceptu bi lahko doza 1 mSv (mili-sievert) povzročila 
eno smrt za rakom na 100.000 ljudi. 6Tako izračunan, nepomem- 
ben dodatni riziko naj bi veljal tudi za primer obsevanja razme- 
roma majhne skupine potencialno ogroženih prebivalcev okoli 
RUŽV: 

Kljub temu, da je ta največja mogoča škoda še vedno nemerljivo 
majhna, pa je tako med laiki kot med dobrim delom medicinsko 
razgledane javnosti, trditev mednarodne komisije za radiološko 
zaščito, da je vsaka doza lahko škodljiva, pobudila strah ter 
negativen odnos do sevanja in do nuklearne energije nasploh To 
je danes postala miselnost, ki prevladuje, ki pa nikakor ni podprta 
z dejstvi Tudi če upoštevamo najstrožje špekulacije, nam primer- 
jalne tabele izračunanega tveganja kažejo, da so nizke doze 
neprimerno manj nevarne, kot pa druga tveganja, katera je naša 
miselnost že akceptirala (promet, rudarjenje, kajenje, alkohol, 
šport, mastna hrana in podobno). Da na tem področju povsem 
prevladuje miselnost ne pa dejstva, jasno kaže tudi panika okoli 
Černobila, ki je celo po najstrožjih kriterijih povzročil neznatno 
globalno škodo. Delavci služb varstva pred sevanji morajo izmeriti 
ali izračunati tudi neznatne doze, vendar pa ne smemo pozabiti, 
da je končni razsodnik o posledicah takih sevanj še vedno medi- 
cina Ne kakršnakoli medicina, temveč le epidemiologija in biosta- 
tistika. 

dr. Feliks VVACHSMANN 

Predavatelj, ki je upokojeni direktor Inšituta za varstvo pred 
sevanji iz Neuherberga pri Munchnu, se s 87 leti še vedno bori 
proti pretiranemu strahu pred ionizirajočimi sevanji. Med svojim 
strokovnim udejstvovanjem, je izdal več člankov o učinkih majh- 
nih doz in o nevarnostih, ki jih take doze prinašajo s seboj. 

V splošnem zagovarja stališče, da majhne doze niso škodljive in 
da je bojazen pred njihovimi učinki za zdravje ljudi pretirana, 
oziroma odveč. 

Trdil je, da se iz izsledkov nekaterih raziskav, more razbrati, da 
se pojavljanje pljučnega raka in njegovo linearno naraščanje, 
more z zanesljivostjo opazovati šele pri komulativnih dozah 
radona nad 30 WLM (5 WLM je meja za letno obremenitev rudarjev 
z radonovimi potomci v zraku). 

V nadaljnjem je povedal, da se v svetu v zadnjem času, razisku- 
jejo in ugotavljajo tudi koristni učinki malih doz ionizirajočih 
sevanj na žive organizme. To je pojav, ki je v biologiji že znan pod 
imenom »HORMEZA« in ga opisujejo kot stimulativno delovaje 
malih količin (doz) sicer strupenih ali škodljivih snovi. 

Do sedaj je izšlo že preko 1000 člankov s tega področja. Pokazal 
je tudi knjigo ameriškega biologa T. Luckey-a, ki obravnava hor- 
mezo ionizirajočih sevanj in navaja primere dosedanjih raziskav. 

V odgovoru na vprašanja je tudi omenil, da se po njegovem 
mnenju, zaradi neupravičenega strahu pred sevanji, uporablja in 
porablja preveč finančnih sredstev za pretirano zaščito pred ioni- 
zirajočimi sevanji. 

IV. POUDARKI IN OPOZORILA IZ RAZPRAVE 

Po uvodni predstavitvi svojega elaborata je akad. dr. A. O. 
Župančič sodeloval tudi v diskusiji, kjer so obravnavali še druge 
vidike (ne samo zdravstvene) in posledice rudarjenja urana. 

V razpravi je sodelovalo 27 udeležencev (med njimi 3 zdravniki), 
nekateri so govorili tudi po večkrat. 

Sodelavci Inštituta Jožef Štefan so mnenja, da je predloženi 
elaborat izjemno dober. Obravnava zelo široko in kompleksno 
področje, da pa je mogoče nekaterim trditvam oporekati. Pred- 
vsem se ne strinjajo s pripombami glede »kritične skupine- prebi- 
valcev in z oceno doz populacije oziroma prekoračitve »novih« 
mejnih doz za prebivalce. 

Čeprav je bilo v elaboratu in tudi med razpravo jasno povedano, 
da pri ocenjevanju škodljivih vplivov sevanja na zdravje ljudi, ne 
gre za opazovane primere ali pojavljanje bolezni - raka. temveč 
da se (pri teh malih dozah) govori le o manjši ali večji verjetnosti, 

a Podatek je Iz lata 1977 - )• i* lattaral. 

Poročevalec 9 



da se bolezni (podbodbe) pojavijo, so izjave nekaterih udeležen- 
cev razprave pokazale, da pričakujejo močno povečanje obolev- 
nosti ljudi na uplivnem področju RUŽV. Govorili so celo o dejan- 
skem opazovanju povečanja obolevnosti za rakom, kar pa ne 
odgovarja resnici. Tudi statično-medicinske raziskave obolenj 
tam ne morejo dati uporabnih rezultatov, ker bodo zajemale 
premajhno število ljudi. 

Kljub temu so bili med razpravo prinešeni predlogi o strokov- 
nem in natančnem spremljanju zdravstvenega stanja prebivalcev 
okolja. Seveda bi tako interdisciplinarno študijo mogla narediti le 
ekipa usposobljenih epidemiologov in drugih delavcev. 

Različne interpretacije med ljudmi povzročajo tudi nerazumeva- 
nje spremenjenih mejnih doz zaradi novih predpisov, pravilnika, ki 
je znižal dopustno mejo učinkov dodatnega sevanja (doze) zaradi 
izpustov iz RUŽV za 5x. Če smo prej govorili in pisali le o 10% 
doseganju maksimalne doze, je to naraslo že na 50% (in več) 
zakonske omejitve. V okolju se ni nič spremenilo, le dopustna 
meja se je znižala tako kot so nekateri trdili, tudi sedaj ne pričaku- 
jemo nobenega povečanja verjetnosti poškodb, ker je moč seva- 
nja (kontaminacija) enaka kot prej in so nove meje še vedno vsaj 
za faktor 50 nižje, kot veljajo za zaposlene.7 

Nekateri udeleženci razprave so izrazili bojazen, da so doze 
višje, da celo nekajkrat presegajo dovoljeni nivo, kar ne ustreza 
resnici. 

Ključno vprašanje je interpretacija že omenjenega pravilnika 
o omejitvah doz. kaj se šteje za naravno sevalno ozadje in kaj je 
doprinos po človeku povzročenega onesnaženja okolja. 

To vprašanje naj bi skupina strokovnjakov preverila in eventu- 
elno zahtevala tudi uradno interpretacijo določil pravilnika pri 
zveznem organu, ki ga je izdal. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da je največji prispevek k skupnemu 
učinku (dozi), kontaminacija zraka s plinom radonom in njegovimi 
potomci. 

Pokazalo se je, da ima največji delež pri tem zrak v nekaterih 
bivalnih prostorih, starih hišah, ki so zgrajene iz nepravih materi- 
alov, radioaktivnega peščenjaka ali stojijo na neprimernem kraju, 
na terenu, ki vsebuje povišane količine urana ali radija. 

Meritve radona v nekaterih hišah in šolah so bile že izvršene in 
predlog številnih udeležencev te razprave je bil, da naj se meritve 
nadaljujejo, intenzivirajo in po možnosti razširijo na vso Slovenijo. 

Prav tako bo potrebno izdelati smernice in postopke za zmanj- 
šanje tega škodljivega učinkovanja. 

Ugotovljeno ie bilo, da kontaminacija hrane z radioaktivnimi 
snovmi (naravne in umetne) na tem področju prispeva le majhen 
delež k celotni dozi, vendar so bili prinešeni predlogi, da naj se 
meritve radioaktivnosti hrane (predvsem domačih pridelkov) po- 
večajo. 

Očani, društva za varstvo okolja, naj imajo možnosti, da tudi oni 
sami dajo izmeriti radioaktivnost nekaterih vzorcev hrane ali 
okolja. 

Vodilni delavci RUŽV so se razprave prav tako udeležili in 
v svojih izvajanjih pokazali na problematiko vprašanj, s katerimi se 
že vrsto let srečujejo pri svojem delu. Ugotavljajo, da rudnik vpliva 
na okolje, vendar je obratovanje rudnika in predelovalnega obrata 
še vedno v okviru veljavnih predpisov. Rudnik podvzema vse 
možne ukrepe, da se ti vplivi zmanjšujejo in da ostajajo v območju 
mejnih vrednosti, kar preverjajo inšpekcijski organi in pooblaš- 
čene organizacije. 

Med razpravo so bili podani tudi predlogi, da naj se ustanovi 
posebni republiški organ ali komisija, ki bi nadzorovala in usklaje- 
vala vse delo z izvori ionizirajočih sevanj v Sloveniji. Zaradi izred- 
nega zanimanja javnosti za vprašanja varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in vedno večjega področja, kjer se ti viri uporabljajo ali 
nastajajo, smatrajo, da dosedanja organiziranost takega nadzora 
ni več primerna za reševanje vseh tozadevnih problemov in nalog, 
ki so se nakopičile in ki jih pričakujemo v prihodnosti. 

V. UGOTOVITVE IN STALIŠČA SKUPINE 
DELEGATOV 

Skupina delegatov sprejema strokovne ugotovitve akademika 
dr. Andreja O. Župančiča, ki se nanašajo na splošne ugotovitve in 
na ugotovitve o vplivu RUŽV, kar je hkrati v prvi javni predstavitvi 
predstavljal strokovni izsledek iz sklopa vprašanj, ki zadevajo 
zdravstveno področje rudarjenja. 

Problematika ionizirajočega sevanja in še posebej na izolira- 
nem primeru Rudnika urana Žirovski vrh je v znanosti na sploh in 
v tem primeru še posebej na meji znanega, neznanega in verjet- 
nega, kar spoznanja in aktivnosti usmerja na eni strani v razisko- 
vanja, na drugi pa v preventivno ravnanje 

Znano je bolj to, kar je povezano z rudniško tehnologijo in 
ukrepi RUŽV, da bi bili vplivi na okolje manjši, premalo so bile 
raziskane razmere v naravnem okolju (naravno sevanje, sociolo- 

ško-zdravstvena podoba bližnjega in širšega okolja), pred odprt- 
jem RUŽV in pred pričetkom predelave, znanost šele proučuje 
vplive naravnega in z dejavnostjo povzročenega sevanja na tem 
območju in zunanje vplive, ki segajo tja ali se od tam širijo. 
Problem zapleta še dejstvo, da gre za učinek nizkih doz sevanja, 
za zelo omejen vzorec proučevanja in za časovne dimenzije (med 
vplivi, učinki in posledicami), ki se jih ne da ocenjevati s kratkimi 
dobami ali tekočimi vplivi. Tehnologi so bolj prepričani v učinkovi- 
tost preventive, kot so medicinski in ekološki strokovnjaki spričo 
neznank, vendar je za današnjo oceno relevantno sedanje znanje 
o vplivu rudnikov na okolje. 

S postavitvijo vprašanj o RUŽV in delovanjem skupine delega- 
tov so se začela poleg raziskovanj, ki so bila izvajana zaradi 
delovanja RUŽV in njegovega odnosa do okolja, tudi še nova 
raziskovanja, ki naj odgovorijo na dileme in na zaskrbljenost ljudi, 
pa tudi osvetlijo položaj, pomen in potrebnost tega objekta ozi- 
roma njegovo perspektivo. Zato je potrebno upoštevati tuja spoz- 
nanja in delati doma, posebej pa proučevati vse možne vplive na 
prebivalce ob rudniku in v širšem okolju. Poleg zahtev skupine 
delegatov zaradi njenih neposrednih nalog je potrebno upoštevati 
predloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti o posebni 
skupini raziskav, ki jih je nujno organizirati v republiki. 

Skupina delegatov ugotavlja, da bi bilo prebivalce smiselno 
organizirano vključiti k sodelovanju pri programu za zmanjševa- 
nje doz zaradi radona s potomci v hišah 

Nšjbolj zaskrbljujoč pa je podatek, da je tveganje raka na 
pljučih zaradi rodonovih potomcev pri otrocih pri enaki dozi 
bistveno večja kot pri odraslih. Različna izpostavljenost zahteva 
ugotavljanje kritične skupine, kar je pomembno za njeno razbre- 
menitev. 

Stališča skupine delegatov v tem prvem delu proučitve so na- 
slednja: 

- celotno območje sevanja in vse njegove oblike z vidika 
vplivov na ljudi in ves živi svet ter ocene tveganj je potrebno zajeti 
v enotni interdisciplinarni raziskovalni projekt, raziskave pa naj se 
zaupajo le takšnim organizacijam, ki so zato primerno usposob- 
ljene, kar hkrati pomeni, da se moramo vključevati v raziskovanja 
v svetu, ki se intenzivno razvijajo; 

- pojavi naravnega ionizirajočega sevanja niso le na območju 
RUŽV, zato je potrebno izdelati in objaviti karto z ustreznimi 
podatki in razlagami za celotno Slovenijo, kar je treba storiti 
čimprej; 

- preventivne ukrepe je mogoče izboljšati že sedaj, zlasti 
v RUŽV, kajti glavna problema sta plin radon in njegovi potomci 
ter trajna ureditev jalovišča - oboje torej povezano z dejavnostjo 
RUŽV; 

- kto takojšen ukrep je potrebno izvajati organizirano svetova- 
nje in sanacijo najhujših primerov stanovanjskih in šolskih prosto- 
rov; vzporedno meritve in postopno saniranje ostalih - vse ob 
aktivnem sodelovanju prebivalstva; 

- da bi bolje spoznali naravo in njene vplive, učinke dejavnikov 
v okolju ter potrebne ukrepe za zaščito ljudi, da bi se izmenjala in 
primerjala različna strokovna gledišča in spoznanja ter usklaje- 
vala dejavnost po načelih humanizma in ohranjanja vrednot 
naravnega in človekovega okolja je potrebno spremeniti tudi 
predpise; 

- o gradnjah, 
- o lokacijskih dovoljenjih, 
- o zdravstveni preventivi, 
- o raziskavah okolja. 
Temu ustrezno je potrebna inventivnost in odgovornost vseh 

družbenih dejavnikov; 
- zdravstvena presoja zahteva, da zdravstvene službe v repu- 

bliki proučijo in predlagajo ustrezne redne metode spremljanja 
zdravstvenega stanja prebivalstva v tem okolju, kar se naj dodatno 
obdela v strokovnem izsledku o incidenci raka. To pa naj se takoj 
napravi za varstvo otrok; 

- ugotavljanje kritične skupine mora biti poseben del pro- 
grama za nadzor vpliva RUŽV na okolje, socialnoekonomske, 

7 Novi pravilnik j« v primeru rudnika samo navidezno znižal mejno efektivno 
ekvivalentno dozo za petkrat. V mednarodnih priporočilih izpred leta 1985 je bila 
navedena mejna doza 5 mSv, vendar se je za dolgotrajne (celolivljenjske) 
obremenitve priporočala uveljavitev mejne doze 1 mSv. V letu 1985 je medna- 
rodno priporočilo ICRP postavilo na prvo mesto omejitev 1 mSv, s tem, da za 
obremenitve s krajšim trajanjem dopuftča mejno dozo 5 mSv. Slednje priporočilo 
je upoftteval tudi nov zvezni pravilnik, ki hkrati omejuje celoživljenjsko povprečje 
mejnih doz na 1 mSv na leto. K temu Je potrebno dodati, da mednarodna praksa 
pri omejevanju obremenitev, ki jih povzročajo posamezni Jedrski objekti uporab- 
ljajo po pravilu tudi avtorizirano dozo, ki je vedno nižja od mejne doze in ki naj bi 
sluiila predvsem nenehnemu izboljševanju tivijenjskega okolja ustrezno doseg- 
ljivim tehnoloftkim izboljšavam. V nafti regulativi je predvidena možnost definira- 
nja avtoriziranih doz za Jedrske objekte, vendar pa rudnik urana In njegova 
predelovalnica (v nasprotju z mednarodnimi priporočili) niso zajeti med jedrske 
objekte. 
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demografske in druge raziskave za ta namen naj bi se opravljale 
v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki; 

~ informacije o ugotovljenih dejstvih in drugih spoznanjih naj 
usklajeno objavljajo pristojni in odgovorni organi za varstvo oko- 
lja in zdravstveno preventivo. Zato naj jim bodo vsi viri o tem na 
v°ljo, zagotovi pa naj se tudi ustrezna organiziranost odgovornih 
družbenih dejavnikov; 

- skupina, ki izvaja program nadzora radioaktivnosti okolja 
"UZV naj kot svojo posebno pravico zahteva, da njena poročila 
o vplivu RUŽV na okolje obvezno recenzira še ena, od te nadzorne 
lupine neodvisna skupina; 

- v republiki naj se ustanovi skupen upravni organ, ki bi 
nadzoroval in usklajeval vse zadeve varstva pred ionizirajočimi 
sevanji v SR Sloveniji; 

7 upravni organi pristojni za to področje naj izdelajo strokovna 
Pojasnila o nizkih dozah sevanja glede na veljavno zakonodajo in 
9lede na potrebne spremembe in s tem seznanijo skupino delega- 
tov in javnost. Republiška uprava za jedrsko varnost pa naj izdela 
Poseben prospekt v katerem bi prikazala kako v drugih državah 
^delujejo tako imenovane karte oziroma katastre vseh virov seva- 
fia, ki obremenjujejo posamezna območja, s predlogom načina 
'zdelave katastra vseh virov sevanja, ki obremenjujejo Slovenijo. 

Skupina delegatov še pričakuje odgovore na druga postavljena 
strokovna vprašanja, tako od RUŽV, kot tudi od drugih ustanov, 
^ato bo svoja sprotna sporočila o opravljenih posameznih pred- 
stavitvah strokovnih izsledkov in oblikovanje sprotnih predlogov 
»e dopolnjevala. 

V|. NADALJNJE DELO SKUPINE DELEGATOV 

Skupina delegatov bo nadaljevala s predstavitvami začrtanih 
strokovnih izsledkov (qlei Poročevalec Skupščine SR Slovenije št. 

18 z dne 1. 8. 1989/v okviru I. faze študije: »Nekateri ekološki in 
ekonomski vidiki v zvezi z obratovanjem Rudnika urana Žirovski 
vrh«. 

Drugi krog predstavitve bo obsegel poročilo Inštituta Jožefa 
Štefana o nadzoru radioaktivnosti v okolju Rudika urana Žirovski 
vrh v letu 1987 in v letu 1988«, s strokovnima ocenama obeh 
poročil, ki sta ju opravila dr. Todor Anovski iz Skopja in prof. dr. 
Ranko Kljajič iz Sarajeva. Seznanjeni pa bomo tudi s poročilom 
misije mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) o rudarje- 
nju rudnika. Razprava bo v mesecu ianuarju leta 1990. 

V tretji predstavitvi bomo seznanjeni z izsledki študije VTOZD 
Montanistika o vplivu rudnika in predelovalnega obrata na okolje 
- z rudarskega vidika. Razprava bo v mesecu januarju 1989. 

Četrta predstavitev obsega študijo Onkološkega inštituta 
o zdravstvenem stanju delavcev RUŽV in spremljanje incidence 
raka v vplivnem območju RUŽV - razprava naj bi bila v mesecu 
januarju 1990. 

Po opravljenih navedenih predstavitvah strokovnih izsledkov bo 
skupina delegatov pripravila za razpravo na zborih Skupščine SR 
Slovenije, predvidoma koncem meseca februarja 1990, vmesno 
poročilo. Ob tem bo potrebno ponovno presoditi način pristopa 
k drugi fazi izdelave študije, ki naj bi zajela predvsem ekonomsko 
smotrnost te proizvodnje, primerjave z drugimi viri energije in 
druga vpršanja, ki bi bila po mnenju skupine delegatov še 
pomembna za oblikovanje končnega besedila. 

Skupina delegatov ponovno opozarja, da prav ta način predsta- 
vitve raznih strokovnih izsledkov, za angažiranjem domačih, po 
možnosti pa tudi tujih strokovnjakov, kar naj bi sledilo v nadalj- 
njem delu, zahteva daljše časovno obdobje. 

mnenje 

Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja v zvezi 

s problematiko uresničevanja določb zakona o podjetjih, vezanih na 

znanja in izkušnje kot vložek v podjetja. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja je na 
svoji 12. seji dne 8 1. 1990 sprejela naslednje 
mnenje: 
j*5 Kot vložek v poslovna sredstva podjetja se lahko opredelijo e tiste stvari In materialne pravice, ki so v pravnem prometu, 
imajo tržno vrednost ter jih podjetje tudi dejansko potrebuje. 

Vložek v podjetje so lahko denarna sredstva, stvari in materialne 
Pravice. Kot materialne pravice se lahko vložijo finančno ovredno- 
tene pravice industrijske lastnine (izumi, blagovne znamke, 
dodeli, vzorci), pa tudi koristni predlogi ter know-how (znanja in 
Skušnje). Kot know-how se štejejo znanja, delovne izkušnje ter 
spretnosti pri uporabi sodobnih tehničnih in tehnoloških dosež- 
kov, izboljšave, tehnični ukrepi, ki so sestavni in nujni del proiz- 
vodnega ali drugega delovnega procesa in se varujejo kot 
Poslovna tajna. Know-how zaenkrat še ne uvrščamo v kategorije 
industrijske lastnine, obravnavamo pa ga podobno kot institute 
industrijske lastnine, saj predstavlja monopol v obliki poslovne 
'ajnosti, ki zagotavlja izključnost gospodarskega izkoriščanja. 
' akšen know-how pa je lahko vložek v poslovna sredstva podjetja 
oziroma osnovno glavnico družbe le, če je prenešen na podjetje 

obliki tehnološke dokumentacije ter zanj v skladu z veljavno 
akonodajo (zakon o računovodstvu, uredba o nomenklaturi sred- 

li za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami Uradni 
st SFRj 21/89) veljajo obvezne minimalne amortizacijske stopn- 
le. ki pa so za pravice industrijske lastnine, know-how ter 
onstne predloge precej visoke, saj njihova stopnja znaša od 15 a° 30% na leto. 
Komercialno, tehnično itd. znanje (know-how) brez dokumenta- 

„,'e. "e more biti v pravnem prometu ter tako ne more predstavljati vložka v podjetje. 

nie°Set>en problem vložka v obliki knovv-hovva pa predstavlja 
vat^°V° vredn°tenje, saj so te vloge običajno precenjene. Upošte- 
vlož'6 namrefi Potrebno tudi faktor zastarevanja oz. amortizacije 
mat ne?a znania 'n izkušenj (know-how) saj je vrednost vloženih 
D t

erJaln't1 pravic do tehnologije v začetku bistveno večja kot po eku nekaj let. To zlasti velja v panogah, kjer je tehnološki 

razvoj zelo hiter, pa podjetnik, ki znanja vlaga, v času trajaja 
skupnega poslovanja svojega znanja ne razvija. Finančna vred- 
nost knovv-hovva pa bo odvisna tudi od dejanskega prispevka 
knovv-hovva k poslovnemu uspehu podjetja, kar oceni sodno 
zapriseženi cenilec in izvedenec ustrezne stroke. Realna cena 
materialnih pravic ter knovv-hovva je pomembna ker vpliva na 
velikost osnovnega kapitala družbe (poslovnih sredstev podjetja), 
vpliva na pravico do udeležbe na dobičku podjetja, upravljanju 
podjetja, pa tudi na varnost pravnega prometa 

Znanje in izkušnje (know-how) je potrebno opredeliti v sploš- 
nem aktu podjetja kot fakultativno poslovno tajnost ter inkrimini- 
rati tako samo uporabo podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna 
tajnost, kot tudi sporočanje ali izročanje teh podatkov tretjim 
osebam. Le ob takih pogojih lahko uveljavljamo odgovornost 
v primeru kršitve ter izdaje poslovne tajne. Odgovornost je lahko 
kazenska (131. člen... KZ), odškodninska, kar predstavlja nedo- 
pustna uporaba, izdaja ali odtujitev podatkov, ki predstavljajo 
poslovno tajnost, ali pa so pod patentno oz. avtorsko pravno 
zaščito ter se uveljavlja po splošnih načelih zakona o obligacijskih 
razmerjih lahko tudi komplementarno v disciplinskem oz. kazen- 
skem postopku. Prav tako lahko predstavlja izdaja poslovne tajno- 
sti tudi gospodarski prestopek na primer kršitev 13. tč 8. čl. 
zakona o monopolnih sporazumih in nelojalni konkurenci. 

Podjetja se lahko poslužijo tudi konkurenčne kavzule, ki jo 
predvideva tudi predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih 
z osnutkom zakona ter ostali republiški področni zakoni. Takšno 
klavzulo podjetja vnesejo v svoje splošne akte, kolektivne 
pogodbe ali pa to urede v medsebojnih pogodbenih razmerjih 
z delavci. Gre za prepoved delavcem podjetja, da se zaposlijo 
v podjetjih, ki se ukvarjajo s konkurenčno dejavnostjo, še dolo- 
čeno število let po prenehanju delovnega razmerja v podjetju. 
Prav tako prepoveduje, da tako opredeljeno fakultativno poslovno 
tajnost delavec prenese na svoje ožje družinske člane ali pa 
podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost uporabi pri opravljanju 
lastne zasebne istovrstne dejavnosti. 
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I 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 

- Zakon o privatni praksi v zdravstvu 

Skupina delegatov iz občine 
Trebnje za Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavila na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

»Kdaj bomo dobili delegati 
v proceduro zakon o privatni 
praksi v zdravstvu še posebej 
v zobozdravstvu? Ugotavljamo, 
da se sedaj, posebno v zoboz- 
dravstvu, dela veliko na črno, ki 
pa ni popolnoma nič obreme- 
njeno, čeprav so cene teh stori- 
tev dostikrat mnogo višje kot 
v zdravstvenih domovih.« 

V zvezi z navedenim vprašanjem 
je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije posredoval naslednji od- 
govor: 

17. člen ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev IX do 
LXXXIX k Ustavi SR Slovenije do- 
loča, da se vsi republiški zakoni, 
ki niso v skladu z amandmaji 
k Ustavi SR Slovenije, med kate- 
re sodi tudi zakon o zdravstve- 
nem varstvu, uskladijo z njimi do 
31 12. 1990. V osnutku progra- 
ma dela zborov Skupščine SR 
Slovenije za leto 1990 je predvi- 
deno, da naj bi Skupščina SR 
Slovenije obravnavala predlog 
za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu v II. trimesečju 1990 

S tem zakonom naj bi bilo celovi- 
to urejeno tudi opravljanje zdrav- 
stvenih storitev z osebnim 
delom. 

Zaradi vse pogostejšega poja- 
va. da posamezniki towstno de- 
javnost opravljajo bodisi v ovkiru 
kakšne druge dovoljene dejav- 
nosti (optiki, kozmetični saloni, 
ipd ), ali celo ilegalno, kar je po- 
udarjeno tudi v samem delegat- 
skem vprašanju, bo Izvršni svet 

. Skupščine SR Slovenije predla- 
gal, da se področje osebnega de- 
la v zdravstvu v obsegu, ki je 
nujen za njegovo ilegalizacijo, 
začasno uredi že pred sprejetjem 
sistemskega zakona o zdravstve- 
nem varstvu. Za takšno začasno 
ureditev bo potrebno spremeniti 
in dopolniti zakon o zdravstve- 
nem varstvu (Uradni list SRS, št. 
1/80, 45/83 in 42/85) tako, da bo- 
do črtane vse določbe, ki izrecno 
prepovedujejo opravljanje pri- 
vatne prakse in zakon dopolnijo 
z novim poglavjem, v katerem 
bodo določeni pogoji za oprav- 
ljanje zdravstvenih dejavnosti 
z osebnim delom. Ob tem pa bo 
Izvršni svet pripravil tudi ustrez- 
ne rešitve za legalizacijo »črnega 
zobozdravstva« kot tudi sankcije 
za morebitne kršitelje 

VtyL 1^.^0)0 

- Odlagališče radioaktivnih odpadkov 
in obratovanje NE Krško 

Skupina delegatov iz občine 
Brežice za delegiranje delegatov 
v Zbor občin Skupščint SR Slo- 
venije je na svoji seji 21. 11. 1989 
oblikovala delegatska vprašanja 
v zvezi z obratovanjem NE Krško 
in predvideno možno razširitvijo 
odlagališča srednje- in nizkora- 
dioaktivnih odpadkov v NE Kr- 
ško, ki jih je postavila na 46. seji 
Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije Na postavljena vprašanja 
daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje 
ODGOVORE: 

1. Ali je območje Posavja 
opredeljeno kot prostor za odla- 
gališče nevarnih In zdravju 
škodljivih snovi v dolgoročnem 
planu SR Slovenije v prostor- 
skih sestavinah kot to določa 
29. člen zakona o urejanju pro- 
stora (Ur. list SRS, št. 18/84)? 

Skupščina SR Slovenije je 
v dolgoročni plan SR Slovenije 
za obdobje 1986 do 2000 (Ur. list 
SRS, št 1/86, 41/87 in 12/89) gle- 
de nevarnih in zdravju škodljivih 
snovi zapisala naslednje: 

- 3.4 21. Obvladan bo pro- 
blem ravnanja z nevarnimi od- 
padki Za vso Slovenijo bo opre- 
deljena in realizirana zasnova 

zbiranja, prevoza, obdelave in 
odlagan|a nevarnih odpadkov. 
Zagotovljeno bo tudi ustrezno 
odlaganje radioaktivnih odpad- 
kov iz JE Krško in drugih virov 

3.1.27. SR Slovenija in SR 
Hrvatska bosta kot skupni inve- 
stitorici in uporabnici JE Krško 
poskrbeli za trajno odlaganje 
nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov ter varno hranjenje vi- 
sokoradioaktivnih odpadkov ob 
upoštevanju mednarodnih dogo- 
vorov in naslednjih pogojev: 

- poskrbeli bomo za trajno 
odlaganje nizko- in srednjeradio- 
aktivnih odpadkov iz JE Krško in 
drugih virov iz SR Slovenije; 

- izbor morebitne lokacije na 
območju SR Slovenije je treba 
opraviti s krajani in s skupščino 
občine, v kateri naj bi bilo odla- 
gališče ter z neposredno priza- 
detimi občinami: 

- samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo bo kot 
nosilec in usklajevalec naloge 
poskrbela za pravočasno realiza- 
cijo vseh aktivnosti iz svoje pri- 
stojnosti v zvezi z odlaganjem in 
hranjenjem radioaktivnih odpad- 
kov. Na predlog Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije bo loka- 
cijo določila Skupščina SR Slo- 
venije v družbenem planu SR 
Slovenije. 

Iz tega je razvidno, da v dolgo- 
ročnem planu še ni sprejeta kon- 
kretna zasnova razmestitve odla- 
gališča niti za nevarne odpadke 
niti za radioaktivne odpadke. Iz 
tega nadalje izhaja, da niti ob- 
močje Posavja niti katero drugo 
območje še ni opredeljeno kot 
prostor za odlagališče nevarnih 
in zdravju škodljivih snovi. 

2. Če ni, ali obstajajo v tem 
trenutku strokovne podlage za 
spremembe in dopolnitve druž- 
benega plana SR Slovenije, ki 
predvidevajo, da je takšno ob- 
močje lahko tudi v Posavju? 

V tem trenutku ni strokovnih 
podlag za spremembe in dopol- 
nitve družbenega plana SR Slo- 
venije 1990 -1995, na osnovi ka- 
terih bi lahko predvideli odlaga- 
lišče nevarnih odpadkov kot tudi 
radioaktivnih odpadkov niti v Po- 
savju niti na drugih področjih. 
S sprejemom Metode in kriterijev 
za iskanje lokacije odlagališča 
nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov 4. decembra 1989 na 
Družbenem svetu za RUJV so 
ustvarjeni pogoji, da se prične 
z iskanjem lokacij za odlagališče 
RAO in z izdelavo strokovnih 
podlag, ki so potrebne za vključi- 
tev lokacij v planske dokumente 
republike. Medrepubliška koor- 
dinacija Slovenije in Hrvaške za 
področje RAO usklajuje tudi pri- 
pravo ostalih podlag, ki so po- 
trebne za razpravo v Skupščini 
SR Slovenije ob sprejemanju re- 
publiških planov in ki bodo od- 
govorile na vsa bistvena vpraša- 
nja delegatov v zvezi z RAO. 

3. Ali lahko republiški upravni 
organ za urejanje prostora in 
varstvo okolja izda lokacijsko 
dovoljenje za »začasno« odla- 
gališče RAO z zmogljivostjo do 
konca obratovanja NE Krško, 
kot to določa Odlok o določitvi 
objektov in naprav ter drugih 
posegov v prostor, za katero da- 
je lokacijsko dovoljenje pristoj- 
ni republiški organ? 

Po zakonu o varstvu pred ioni- 
zirajočimi sevanji in posebnih 
varnostnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije (Ur. list SFRJ, št. 
62/84) ločimo skladiščenje ra- 
dioaktivnih odpadkov, kar pome- 
ni skladiščenje za določeno do- 
bo, in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov v odlagališču, kar po- 
meni trajno odložitev. V primeru 
predlagane razširitve skladišča 
nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov znotraj ograje NE Kr- 
ško ostaja funkcija nespremenje- 
na in začasna, torej je uporaba 
izraza odlagališče v delegatskem 
vprašanju neustrezna. 

Zakon o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Ur. list 
SRS, št 18<84) ne pozna začas- 
nega objekta niti začasnega lo- 

kacijskega dovoljenja. Postopi 
za izdajo ali spremembo lokact | 
skega dovoljenja za gradnjo zl 
časnega skladišča nizko- in sret 
njeradioaktivnih odpadkov j 
enak kot za vse druge objekt* 
kot je navedeno v odloku o dolJ 
čitvi objektov in naprav ter dri) 
gih posegov v prostor, za katec 
daje lokacijsko dovoljenje t 
urejanje prostora pristojni rep'J 
bliški upravni organ (Ur. list SRS 
št. 28/85), v 3. in 4. točki 2. člen« 
spada začasno skladišče nizki 
in srednje radioaktivnih odpad 
kov med objekte, za katere daj1 

lokacijsko dovoljenje pristojf 
republiški upravni organ. Me' 
pogoji za izdajo ali sprememb1 

lokacijskega dovoljenja si 
ustrezne spremembe srednj« 
ročnega plana občine in ustreJ 
nega odloka o ureditvenem načf 
tu ter potrebna soglasja pristot 
nih republiških upravnih o' 
ganov. 

4. in 5. 
Kako se uresničujejo v tel 

skupščini sprejete opredelitvi 
dolgoročnega družbenega p" 
na in družbenega plana Slov« 
nije za obdobje 1986-1990 t«' 
dogovora o temeljih družben« 
ga plana v zvezi z RAO? 

Zakaj takšna nedopustna i* 
muda pri izbiri lokacije za trajn* 
odlagališče RAO, kdo je za t' 
odgovoren ter kateri organ i' 
kdaj je verificiral ta časoV 
zamik? 

Ko so se opravljala pripravlja1 

na dela in ko se je začela gradnj' 
jedrske elektrarne v Krškem, ie 
tedaj veljavni zvezni zakon o va' 
stvu pred ionizirajočimi sevanj1 

iz leta 1965 nalagal federacij1 

dolžnost, da zagotovi odlagani' 
vseh radioaktivnih odpadkov. 

V letu 1976 sprejeti zvezni z« 
kon o varstvu pred ionizirajoči"1' 
sevanji je izpustil prejšnje dol"' 
čilo, da je federacija dolžna z* 
gotoviti odlaganje radioaktivni11 

odpadkov, ni pa določil naslad' 
nika te obveznosti. 

V lokacijskem dovoljenju, ki i' 
bilo izdano leta 1974, je bila N"" 
klearna elektrarna Krško zavez8' 
na, da zagotovi varno odlagani8 

radioaktivnih odpadkov. 
V letu 1982 so sklenili Zveze' 

izvršni svet, izvršni sveti republf 
in avtonomnih pokrajin s cilje"1' 
»da razvoj in uporaba jed rak® 
energije v energetiki postane1" 
sestavni del dolgoročne energe1' 
ske politike države« Dogov"' 
o temeljih dolgoročnega plan® 
Jugoslavije za razvoj in uporab' 
jedrske energije v energetiki o* 
leta 2000 (Uradni list SFRJ.5'; 
18/82). Ta dogovor v svojem 30' 
členu določa, da bodo podpisi'" 
ki sklenili z zainteresiranimi °!' 
ganizacijami združenega dela i" 
skupnostmi družbeni dogo\A> 
o načinih in pogojih za rešite 
deponiranja izrabljenega 9or"'.. 
in trajno deponiranje radioakt' 

12 poročevalk 



nih odpadkov. Na osnovi zgor- 
njega dogovora je bil v letu 1984 
sprejet Družbeni dogovor o po- 
gojih in načinu reševanja vpra- 
šanj skladiščenja obsevanega je- 
drskega goriva in trajnega odla- 
ganja radioaktivnih odpadkov 
(Uradni list SFRJ, št. 68/84), ki so 
ga podpisali Zvezni izvršni svet, 
izvršni sveti republik in pokrajin 
JUGEL in elektrogospodarstva 
republik in pokrajin in razisko- 
valne organizacije v NUKLIN »da 
s ciljem varstva človeka in člove- 
kovega okolja od ionizirajočih 
sevanj« določijo pogoje in način 
urejanja vprašanj skladiščenja in 
odlaganja tako obsevanega jedr- 
skega goriva, kakor tudi radioak- 
tivnih odpadkov. 

Vse te akcije na zvezni ravni 
niso dale načrtovanih rezultatov 
'n le zavlačujejo rešitev proble- 
ma odlaganja radioaktivnih od- 
padkov. Ocena stanja je še leta 
1985 jasno pokazala, da sta zara- 
di skupnih interesov edina resna 
Partnerja za zagotovitev odlaga- 
lišča radioaktivnih odpadkov le 
e|ektrogospodarstvi Slovenije in 
hrvaške in da zaradi potreb NEK ne smemo čakati na elektrogo- 
spodarstva drugih republik in 
Pokrajin. Zato je bil v letu 1986 sPrejet sporazum med elektro- 
gospodarstvi obeh republik in 

Krško, po katerem je NE Kr- 
ško nosilec vseh dejavnosti do 
Pnprave investicijskega elabora- 
'8 za odlagališče nizko- in sred- 
"jeradioaktivnih odpadkov 
* skladu s sporazumom je bila 
konec leta 1986 v NEK ustanov- 
'lena strokovna služba za radio- 
aktivne odpadke, ki je prevzela v svoje delovno področje vsa pri- 
pravljalna dela v obeh repu- 
blikah 

Vendar tudi s prenosom dejav- n°sti in odgovornosti za zagoto- 
vitev odlagališča na NE Krško de|a niso gladko stekla. Eden 
9'avnih vzrokov je bil, da je bil 
Uveden samo prenos dejavnosti ln odgovornosti na NE Krško, ni 
Pa bilo poskrbljeno za nemoteno 
'dajanje teh dejavnosti tako pri 
Zagotavljanju finančnih sredstev Kakor tudi v organizacijskem 
smislu, odločanju, idr. 

Rezultat našetih dejstev je veli- 
ka časovna zamuda, ki je sproži- 
a vrsto tehničnih in tudi družbe- 
no Političnih problemov v zvezi 
'obratovanjem NE Krško Glavni 
Problem je bil, kako premostiti to 
<arnudo in omogočiti NE Krško 
avno skladiščenje nizko in sred- 

"ieradioaktivnih odpadkov 
1 ®'ektrarni. Skladiščenje do leta 

=>92 tehnično ni problematično, 
®r zmogljivost obstoječega za- 

časnega skladišča v NEK zado- 
'uie. Na vlogo NE Krško za spre- 

Jftjbo lokacijske odločbe v toč- 
• ki omejuje zmogljivost začas- 
na skladiščenja s številom 

r'adiščenih sodov, je Republi- 
*' komite za varstvo okolja in 

. ®ianja prostora dne 2. 8 1988 
j°al odločbo št 350/F-6/88-DF/ 
lQ. ° spremembi lokacijske od- be iz leta 1978, v kateri je 

omejil zmogljivost začasnega 
skladišča z ekvivalentno dozo na 
ograji elektrarne. 

Skupščina SR Slovenije je 
sprejela v spremembah in dopol- 
nitvah dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1986 do 2000 (Ur listSRS, št. 12/ 
89) v točki 3. 1.27 usmeritve gle- 
de zagotovitve odlaganje radio- 
aktivnih odpadkov. V spremem- 
bah in dopolnitvah družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do 1990 (Uradni list 
SRS, št. 23/89) pa so v točki 7 f 
dane zahteve za zgraditev odla- 
gališča in njegovo varnost. 
6. Ali NE Krško v tem trenutku 
izpolnjuje vse pogoje za obrato- 
vanje v smislu predpisov, ki ure- 
jajo to pdoročje? 

Jedrska elektrarna Krško je bi- 
la zgrajena v skladu z zvezno in 
republiško zakonodajo ob upo- 
števanju ameriških predpisov in 
standardov in priporočil Medna- 
rodne agencije za atomsko ener- 
gijo (MAAE).Pri graditvi je bil iz- 
vajan program zagotovitve in 
kontrole kakovosti tako pri doba- 
viteljih opreme kot tudi pri izva- 
jalcih gradbenih in montažnih 
del. Elektrarna je pridobila od 
pristojnih upravnih organov SR 
Slovenije vsa potrebna dovolje- 
nja in tedaj potrebna soglasja SR 
Hrvatske. 

Na podlagi zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji (Ur. 
list SFRJ, št 54/76) in zakona 
0 izvajanju varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji in o ukrepih za 
varstvo jedrskih objektov in na- 
prav (Ur list SR Slvoenije. št. 28/ 
80) je republiški komite za ener- 
getiko SR Slovenije v soglasju 
z Republiškim komitetom za 
energetiku, industriju, rudarstvo 
1 zanatstvo SR Hrvatske izdal: 

posebno soglasje št. 312/A- 
190/81 z dne 6. 5 1981 za priče- 
tek poskusnega obratovanja 
- polnjenje sredice reaktorja 
z gorivom, 

- odločbo za doseganie prve 
kritičnosti reaktorja št. 317/-227/ 
81 dne 10. 9. 1981, 

- odločbo za sinhronizacijo 
NEK na elektroenergetsko 
omrežje in za preizkušanje opre- 
me in naprav št. 31. 10.-11/81 -8 
pa 16. 12. 1981 

Na podlagi pravilnika o pogo- 
jih za lokacijo, graditev, poskus- 
no obratovanje in začetek obra- 
tovanja jedrskih objektov in na- 
prav (Ur. list SFRJ št. 25/79) je 
Repbuliški komite za energetiko 
SR Slovenije izdal 

odločbo za začetek obrato- 
vanja jedrskega objekta št. 31- 
04/83-5 z dne 6 2. 1984, s katero 
je NEK dobila posebno soglasje 
za začetek obratovanja kot jedr- 
ski objekt. 

Na podlagi 71. člena zakona 
o graditvi objektov Ur. list SRS, 
št. 34/84), je izdal Repbuliški ko- 
mite za industrijo in gradbeni- 
štvo uporabno dovoljenje št 
351-02/89 15 dne 17. 7 1989, 
kot je to potrebno za vse druge 
klasične nejedrske objekte. 

Pristojne republiške in zvezne 

inšpekcije redno razdirajo obra- 
tovanje NEK tudi v smislu spo- 
štovanja zakonov, predpisov in 
odločb upravnih organov in ne 
ugotavljajo nepravilnosti. 
7. Kako sprejeti moratorij za Iz- 
gradnjo NE v SFRJ vpliva na 
proces trajne rešitve odlagališ- 
ča RAO? 

Zakon o prepovedi graditve je- 
drskih elektrarn v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji 
(Uradni list SFRJ, št 35/89) v 2. 
členu točki (2) dovoljuje vse ak- 
tivnosti v zvezi z reševanjem od- 
laganja radioaktivnih odpadkov, 
nastalih v obstoječih objektih 
v SFRJ. 

Formalno torej ni ovir, da se 
v SFRJ reši odlaganje radioaktiv- 
nih odpadkov iz obstoječih ob- 
jektov Po uveljavitvi zakona 
o prepovedi graditve jedrskih 
elektrarn v SFRJ pa lahko ugoto- 
vimo naslednje posledice. 

1. Ker je prepovedana gradnja 
jedrskih elektrarn, je ustavljen 
jugoslovanski jedrski program 
Jedrska elektrarna v Krškem, ki 

je edini večji proizvajalec radio- 
aktivnih odpadkov, je postala za- 
to problem SR Slvoenije in SR 
Hrvtske, druge republike, ki so 
načrtovale graditev jedrskih 
elektrarn, pa niso več zainteresi- 
rane za sodelovanje pri graditvi 
odlagališča Zato se je tudi pro- 
stor za iskanje lokacije za odla- 
gališče dejansko zaožil samo na 
področje obeh republik, ki sta 
latnici NE Krško in ga morata 
tudi sami financirati. 

2. Kljub temu, da zakon dovo- 
ljuje gaditev odlagališča, pa je 
ustvaril protijedrsko vzdušje 
med prebivalstvom, ki se je razši- 
rilo tudi na odlagališča nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov, 
ki so objekti, ki prispevajo k var- 
stvu okolja 

3. Posledica prepovedi gaditve 
jedrskih elektrarn je tudi zmanj- 
šanje zanimanja mladih za to po- 
dročje, organizacije, ki so sode- 
lovale na jedrski energetiki, pa 
so se preusmerile na druga po- 
dročja. kar tudi otežuje delo pri 
zagotovitvi odlagališča. 

- Odliv cestnega dinarja 

Skupini delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor občin 
skupščine SR Slovenije iz obči- 
ne Slovenska Bistrica sta na 
svoji seji 20. 11. 1989 postavili 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Zanima nas, kaj namerava 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije storiti z odlivom cestne- 
ga dinarja za tiste koristnike na- 
ših cest, ki imajo svoja motorna 
vozila registrirana v drugih ob- 
činah sosednje republike, živijo 
pa v naših občinah, ter za tiste, 
ki namesto motornega bencina 
oziroma nafte uporabljajo za 
svoja vozila kurilno olje.« 
Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je posredoval naslednji od- 
govor: 

Občinski upravni organi za no- 
tranje zadeve iz SR Slovenije že 
dalj časa ugotavljajo primere, da 
občani, ki dejansko prebivajo 
v SR Sloveniji, odjavljajo in pri- 
javljajo stalno prebivališče v dru- 
gih republikah, zlasti v SR Hrvat- 
ski in SR Bosni in Hercegovini, in 
to predvsem samostojni avtopre- 
vozniki zaradi nižjih dajatev za 
ceste V teh primerih imajo ob- 
činski upravni organi za notranje 
zadeve iz SR Slovenije možnost, 
da obvestijo pristojni upravni or- 
gan o novem stalnem prebivališ- 
ču, da zoper tako osebo uvede 
postopek o ugotovitvi dejanske- 
ga stanja in jo črta iz registra 
stalnega prebivalstva. Z občin- 
skimi upravnimi organi za notra- 
nje zadeve iz območja SR Slove- 
nije je dogovorjeno, da zaradi 
molka pristojnega organa iz dru- 
gih republik posreduje Republi- 
ški sekretariat za notranje zade- 
ve. Republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve je tako v letošnjem 
letu dobil predloge za posredo- 
vanje v 15 primerih. Pristojni or- 

gani iz drugih republik so že od- 
govorili na 5 predlogov in upo- 
števali naše ugotovitve ter pobu- 
do za rešitev problema. 

Navedena dejanja so bila 
opravljana tudi prej, vendar vse 
z namenom vzpostavljanja točne 
evidence stalnega prebivališča 
Problematika prijavljanja in 
odjavljanja stalnega prebivališča 
je širša in je samo z zakonom 
o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva ni mogo- 
če reševati 

Medrepubliške razlike v višini 
povračila za ceste, ki se plača ob 
registraciji motornega vozila in 
priklopnega vozila, so pomem- 
ben vzrok za spreminjanje sede- 
ža obratovalnic samostojnih av- 
toprevoznikov Za odpravljanje 
ali vsaj zmanjševanje vpliva tega 
dejavnika je bilo z družbenim do- 
govorom o virih sredstev za vzdr- 
ževanje, rekonstrukcijo in gradi- 
tev cest (Uradni list SFRJ, št. 41/ 
89) določeno, da se določi naj- 
nižji znesek tega povračila za ce- 
lotno Jugoslavijo in da se naj- 
manj enkrat letno valorizira 
v skladu z gibanjem splošne rav- 
ni cen (drugi odstavek 7. člena 
družbenega dogovora) 

Republiški komite za promet 
in zveze je v oktobru 1989 obve- 
stil Zvezni sekretariat za promet 
in zveze o posledicah neuresni- 
čevanja navedene določbe druž- 
benega dogovora. Na to pobudo 
je problem medrepubliških razlik 
v registrski taksi ta sekretariat 
obravnaval na sestanku 13 12. 
1989, sklicanim s predsedniki 
pristojnih republiških in pokra- 
jinskih upravnih organov za pro- 
met in zveze. Sprejet je bil dogo- 
vor, da predlog najnižjega zne- 
ska registrske takse in predlog 
maksimalnega razmerja v njihovi 
višini med republikami in pokra- 
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jinama, ki naj bi bil še sprejemljiv 
glede na razlike v temeljnih eko- 
nomskih kategorijah (družbeni 
proizvod, raven osebnih dohod- 
kov), še v tem letu pripravi Zvezni 
sekretariat za promet in zveze. 

Na drugi del pobude skupin 
delegatov je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije odgovoril v svo- 
jem stališču do vsebinsko enake 
pobude oziroma zahteve skupi- 
ne delegatov za gospodarsko 

področje 7. okoliš, Kamnik, ki ga 
je oblikoval na svoji seji 16. 11. 
1989. V tem stališču se je Izvršni 
svet s sprejetjem pobude obve- 
zal, da bodo pristojni organi po- 
večali število nadzorov nad upo- 
rabo ekstra lahkega kurilnega 
olja v prometu in da bo ob spre- 
membi zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev predlagal 
takšen način sankcioniranja, da 
bo njegov namen tudi v celoti 
dosežen. 

- Zagotovitev virov financiranja 
lokalnih cest 

Skupina delegatov Mesta 
Ljubljane za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je na svoji 44. 
seji dne 21. novembra 1989 po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Po razgovorih s predstavniki 
Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze smo bili obveščeni, 
da se pripravlja trajnejša oblika 
virov financiranja za lokalne ce- 
ste šele za leto 1991 oziroma za 
nov srednjeročni plan. Mnenja 
smo, da je smotrno že za leto 
1990, kljub predhodnemu ob- 
dobju, določiti neposredne vire 
za financiranje lokalnih cest 
v soodvisnosti od stopnje moto- 
rizacije In razvitosti cestne 
mreže. 

Predlagamo, da se že za leto 
1990 zagotovi trajni vir v višini 
50% od taks, ki se plačujejo ob 
registraciji vozita po domicil- 
nem principu. Preostala polovi- 
ca pa naj se združuje na ravni 
republike in deli nazaj na obči- 
ne po ključu cestne mreže. 

Torej predlagamo, da že za 
leto 1990 določimo takse, ki 
predstavljajo nadomestilo za 
uporabo cest, kot trajni vir fi- 
nanciranja cestne mreže v ob- 
činah.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ne sprejema pobude sku- 
pine delegatov Mesta Ljubljana 
za vzpostavitev sistema nepo- 
srednega financiranja gospodar- 
jenja z lokalnimi cestami iz zbra- 
nih sredstev letnega povračila za 
ceste, ki ga plačujejo uporabniki 
cest za cestna motorna vozila in 
priklopna vozila, v letu 1990, ker 
je predlagana rešitev v nasprotju 
z zakonsko ureditvijo zagotavlja- 
nja sredstev za ceste (Zakon 
o cestah, prečiščeno besedilo, 
Uradni list SRS, št. 2/88). 

Zakon o cestah v 38. členu do- 
loča vire sredstev za gospodarje- 
nje z vsemi razvrščenimi cestami 
in torej ne določa izvirnih virov 
za financiranje lokalnih cest, niti 

- Načrtovane naloge glede posodobitve 
magistralne ceste M 10-4 Postojna- 
Rupa 

ne načina njihove delitve po po- 
sameznih občinah, ki s temi ce- 
stami gospodarijo. Delitev zbra- 
nih sredstev za ceste po posa- 
meznih vrstah in namenih go- 
spodarjenja z razvrščenimi ce- 
stami je razen za sredstva, kate- 
rih namen uporabe je posebej 
urejen v samem zakonu o cestah 
(npr. povračilo za izredne prevo- 
ze, povračilo za čezmerno upo- 
rabo cest ipd.) ali z drugimi pred- 
pisi (npr. zakon o povračilu za 
ceste ob ceni naftnih derivatov), 
v pristojnosti Skupnosti za ceste 
Slovenije. 

Čeprav se opravljanje nalog te 
skupnosti s 1. januarjem 1990 
prenese na Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, se zakonska 
ureditev njihovega izvajanja ne 
spreminja. To bo moč urediti še- 
le z uskladitvijo zakona o cestah 
z ustavnimi amandmaji k ustavi 
SR Sloveniji, za kar je zadnji rok 
31. 12. 1990 

Izvršni svet ne glede na pred- 
hodne ugotovitve meni, da je po- 
buda skupine delegatov spre- 
jemljiva in v skladu s konceptom 
rešitev v delovnem osnutku no- 
vega zakona o cestah, ki ga pri- 
pravlja resorni upravni organ Po 
teh rešitvah, o katerih so že zače- 
te razprave v okviru širše delov- 
ne skupine za njegovo pripravo, 
je res predvideno, da se vzposta- 
vi kombiniran sistem neposred- 
nega in posrednega financiranja 
lokalnih cest iz sredstev t. im. 
registrske takse. Vendar je v se- 
danji fazi predlagana le vsebin- 
ska rešitev, brez konkretizacije 
delitvenih razmerij, ki so prikaza- 
na samo hipotetično in za opre- 
delitev katerih se pripravljajo po- 
trebne analitične podlage. V po- 
vezavi s to nalogo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prevze- 
ma obveznosti, da bo ob preizku- 
su možnih delitvenih razmerij 
upoštevano tudi to, ki ga predla- 
gajo delegati v svoji pobudi. Ob 
tem pa predvideva, da bodo nove 
rešitve v načinu financiranja lo- 
kalnih cest uveljavljene s 1. 1. 
1991, po preteku leta 1990 kot 
predhodnega obdobja. 

- Načrtovane naloge glede po- 
sodobitve magistralne ceste 
M 10-4 Postojna-Rupa 

Na 46. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije je sku- 
pina delegatov iz občine Ilirska 
Bistrica postavila naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

»Problematika posodabljanja 
odseka ceste od Postojne do 
Rupe se pojavlja v delegatskih 
vprašanjih in pobudah že vrsto 
let, prišla je tudi že v plane, ven- 
dar se zadeve ne premikajo. Iz 
sredstev javnega obveščanja 
(Delo, 24. 10. 1989) smo obveš- 
čeni, da je zaradi pomanjkanja 
sredstev spet do nadaljnjega 
odloženo posodabljanje tega 
odseka, kar pomeni prometno 
zapiranje naše regije. Trenutno 
velja zanimanje za cesti Koper- 
—Pulj in Reka-Trst, smer Postoj- 
na-Rupa kot najkrajša poveza- 
va in tudi s prometnofunkcional- 
nega vidika najugodnejša pove- 
zava med Dalmacijo in Sloveni- 
jo pa ostaja ob strani. 

Predlagamo, da o zadevi po- 
novno razpravljajo pristojni or- 
gani.« 
Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je posredoval naslednji od- 
govor: 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je stališča do uresničeva- 
nja načrtovanih nalog posodobi- 
tve magistralne ceste M 10-4 Po- 
stojna-Rupa podrobneje obra- 
zložil v odgovoru na delegatsko 
vprašanje skupin delegatov za 
delegiranje v Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz Cerknice, Ilirske Bi- 
strice in Postojne, ki so ga ome- 
njene skupine delegatov postavi- 
le konec leta 1987, ponovno pa 
v začetku leta 1988. V tem odgo- 
voru je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotovil, da je za uspo- 
sobitev ceste M 10-4 Postojna- 
-Rupa za varen in nemoten pro- 
met vseh vrst motornih vozil po 
podatkih strokovne službe Skup- 
nosti za ceste Slovenije treba 
opraviti naslednja dela: 

- zgraditi obvozno cesto 
z mostom mimo Rakitnika in Ma- 
tenje vasi v dolžini 1,3 km, 

- zgraditi nadomestni železni- 

ški nadvoz v Pivki, ker obstoječe- 
ga ni moč razširiti, 

- rekonstruirati cesto pri Pivki 
v dolžini 1,2 km zaradi odprave 
ožin in krivin 

- odpraviti »S« krivino čez po- 
tok Mrzlek pri Ribnici z gradnjo 
dveh nadomestih mostov in ce- 
ste v skupni dolžini 1,2 km, 

- razširiti železniški nadvoz 
v Ilirski Bistrici in 

- povečati nosilnost vozišfia 
ceste od 8 do 10 ton osne obre- 
menitve. 

Od vseh naštetih del sta bili 
v osnovnem planu Skupnosti za 
ceste Slovenije za tekoče sred- 
njeročno obdobje predvideni 
gradnja mostov in rekonstrukcija 
ceste čez potok Mrzlek pri Ribni- 
ci. Z dodatnim programom revi- 
talizacije cest, ki tja je s kredit- 
nim sredstvi sofinancirala med- 
narodna banka za obnovo in raz- 
voj, je bila v letu 1989 določena 
okrepitev vozišča ceste za deset- 
tonsko osno obremenitev V letu 
1989 je Skupost za ceste Slove- 
nije zagotovila še sredstva za 
razširitev železniškega nadvoza 
v Ilirski Bistrici 

Po podatkih strokovne službe 
Skupnosti za ceste Slovenije sta 
v celoti dokončani razširitev že- 
lezniškega nadvoza v Ilirski Bi- 
strici in okrepitev vozišča ceste 
za desettonsko osno obremeni- 
tev. Rekonstrukcija ceste čez po- 
tok Mrzlek pri Ribnici pa je vklju- 
čena v planu rekonstrukcij za le- 
to 1990, ki je sestavni del naci- 
onalnega programa za isto leto 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije na podlagi navedenih po- 
datkov ugotavlja, da bodo P0' 
trebne naloge za posodobite" 
magistralne ceste M 10-4 Postoj- 
na-Rupa v tekočem srednjerof' 
nem obdobju v veliki meri ures- 
ničene. V skladu z njegovim že 
sprejetim priporočilom bo tud' 
v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju treba upoštevati nujnost in 

smotrnost kontinuitete pri preo- 
stalih rekonstrukcijskih delih' 
z namenom, da se vsa vlaganja 
v rekonstrukcijo te ceste čiprei 
revalorizirajo z njeno usposobi' 
tvijo za nemoten promet vseh 
vrst motornih vozil. 

- Gradnja avtomobilske ceste Šentilj 
- Maribor - Zagreb 

Skupina delegatov Skupščine 
mesta Maribor je na 46. seji 
Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Velika prometna obremeni- 
tev Maribora nas usmerja 
v iskanja rešitev v okviru veljav- 
nih družbenih planov, zato spro- 
žamo delegatsko vprašanje gle- 

de aktivnosti za gradnjo avtoce- 
ste Šentilj-Zagreb na območj" 
naših občin Maribor Pesnic«' 
Maribor Rotovž, Maribor P°" 
brežje In Maribor Tezno, smise^ 
no pa tudi v nadaljevanju na ob- 
močju občine Ptuj. 

Informirani smo, da v družbe- 
nih planih predvidene gradnje 
avtocest niso finančno pokrit® 
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2 viri sredstev. Istočasno pa 
•Ho tudi seznanjeni, da Izvršni ,vet Skupščine SR Slovenije iz- 
*»|a aktivnosti za pridobitev tu- 
W> sredstev za čimprejšnjo re- 
lacijo navedenih planov, kar v celoti podpiramo. V našem 
Prostoru moramo prevzemati 
'kladno z nalogami za Izvedbo 
"rutbenih planov mnoge nalo- 

saj bo potrebno prilagoditi v»e naše aktivnosti na področju 
Planiranja in urejanja prostora 

mnoga materialna vprašanja 
* >vezi z zemljišči neposredno 
' "ašimi občani. Zato želimo do- 

konkretne informacije 
®'®m, v kakšni tazi so aktivnosti 
** izvedbo navedenega progra- 
JJ* In konkretne podatke o real- 

" planih za izvedbo tega pro- 
gama.« 
J*Vršni svet Skupščine SR Slove- 
le je posredoval naslednji od- 
9ovor: 

Delegati Skupščine SR Slove- 
"'le so bili z uresničevanjem 
^ružbenega plana SR Slovenije 
'a obdobje 1986-1990 v delu. ki 
"oloča razvoj njenega avtocest- 
na omrežja, podrobneje sez- 
arijeni z Informacijo o gradnji 

. v'omobilskih cest v SR Sloveni- 
' "'.jo je v novembru 1989 pri- 

javila Skupnost za ceste Slove- 
'le K tej informaciji je Izvršni 

Skupščine SR Slovenije do- al Se svoje mnenje, v katerem je 
podrobneje pojasnil in se opre- 

®1'1 do pogojev in sprejetih 
Krepov za hitrejše uresničeva- 

la'6 Plansko določenih nalog ta- 
9^ tekočem srednjeročnem ob- 

i°
biu kot v prihodnjem V zvezi 
Možnostmi za nadaljnjo grad- 

il0 avtomobilskih cest je pose- 
®l opozoril na interes tujih vla- 

"teljev za sofinanciranje grad- 
aj® določenih avtomobilskih cest njihovih odsekov, o čemer je 
l uPSčinskim delegatom na- 

predložil posebno infor- 

I ^e*ano na vsebino navedenih 
na°rrnacij ter na vsebino obrav- 
vrtan'h delegatskih vprašanj Iz- ni svet ponovno poudarja, da 
Ve 

Vse aktivnosti za gradnjo slo- 
p. ske9a avtocestnega sistema 
v d -m v skladu z opredelitvami 

točenem planu SR Slovenije 
Ob , srednjeročno obdobje. 
*ara!?m pa hkra,i ugotavlja, da 
iasn V nie9°vem mnenju že po- 
Post'en'h P°s|edic dolgotrajnega 
Se '°Pka vzpostavitve ustreznej- 
ša sis,ema financiranja cest- 
na?

a 9ospodarstva te planske 
'ene 6 ne bodo v celo,i uresni- 6 Med temi nalogami, ki so 
latančno skem aolo<-ene v kartograt- 
Poin1 delu spremenjenega in do- 
Sfi |e"ega družbenega plana 
198r Slovenije za obdobje 
28 3 

1990 (Poročevalec, št. 7, 
Pred 1989)' ne bo uresničena gec, V|dena gradnja 3,95 km dol- 
Seja av,ocestnega odseka med 
Preh"° 'n mednarodnim mejnim 
^ofin Ferr|etiči, dela pa vesti °. zamujajo pri izdelavi in- 
cije ^l)sko-tehnične dokumenta- 

*a slovenski del avtoceste 

Kozina-Rupa-Reka. Vse preo- 
stale naloge so že uresničene ali 
se uresničujejo. Deloma pa se 
bodo začele uresničevati v pri- 
hodnjem, zadnjem letu tega 
srednjeročnega obdobja. 

Za avtomobilsko cesto Šentilj- 
- Maribor -Macelj je bila z repu- 
bliškim družbenim planom dolo- 
čena gradnja mednarodnega 
mejnega prehoda Šentilj - in od- 
seka Sentilj-Pesnica. Gradnja 
mejnega prehoda Šentilj z avto- 
cestnim odsekom do priključka 
Šentilj je bila začeta v septembru 
1989 Gradnja avtocestnega od- 
seka od Šentilja do Pesnice pa 
bo začeta v letu 1990 in je sestav- 
ni del t. i. nacionalnega progra- 
ma za to leto. Opravljena dela na 
preostalih odsekih te avtomobil- 
ske ceste, ki po planu obsegajo 
uskladitev njene trase v prostoru 
in izdelavo investicijsko-tehnič- 
ne dokumentacije, so opisana 
v informaciji Skupnosti za ceste 
Slovenije. 

V smeri trase avtomobilske ce- 
ste Šentilj-Maribor-Zagreb je 
bila nadalje plansko določena in 
dokončana III. etapa hitre ceste 
skozi Maribor, ki bo začasno 
prevzela promet s te avtoceste 
do dograditve njenega obvozne- 
ga odseka vzhodno od Maribora. 
Ta je po načrtovani dinamiki 
predviden kot zadnji v njeni po- 
stopni gradnji. 

Izvršni svet Skupščine mesta 
Maribor kakor tudi delegati me- 
sta Maribor so seznanjeni z zain- 
teresiranostjo tujih partnerjev za 
vključitev v gradnjo avtomobil- 
ske ceste Šentilj- Maribor-Za- 
greb kot gospodarskega objekta 
po podjetniških merilih Če bo 
dosežen in usklajen skupen inte- 
res za vključitev tujih partnerjev 
v ta objekt, potem je realno pri- 
čakovati njegovo pospešeno 
uresničevanje v primerjavi 
z možnostmi, ki jih ugotavljamo 
na podlagi lastnih razpoložljivih 
sredstev za ceste. V tem primeru 
bodo spremenjenim pogojem 
prilagojene tudi vse predhodne 
in pripravljalne aktivnosti, o če- 
mer bodo vsi nosilci nalog teko- 
če in pravočasno obveščeni 

Delegati Skupščine SR Slove- 
nije so bili z možnostmi za anga- 
žiranje tujega kapitala za posa- 
mezne avtocestne projekte sez- 
nanjeni v posebni informaciji, ki 
jo je Izvršni svet predložil za nji- 
hovo zasedanje 18 decembra 
1989. Hkrati so sprejeli tudi poo- 
blastila Izvršnemu svetu, da 
v skladu z zakonodajno ureditvi- 
jo nadaljuje s potrebnimi aktiv- 
nostmi za sovlaganje zainteresi- 
ranih tujih partnerjev v gradnjo 
slovenskega avtocestnega si- 
stema. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije za sedaj še ne more dati 
konkretnejših podatkov o dina- 
miki in obsegu gradenj posa- 
meznih avtomobilskih cest v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdob- 
ju. Analiza razvojnih možnosti za 
to obdobje, ki jo je izdelala Skup- 
nost za ceste Slovenije, kaže, da 
bi na podlagi znanih lastnih virov 

sredstev za gradnjo avtomobil- 
skih cest in ob zagotovitvi 
ustreznega deleža tujih posojil, 
torej brez sredstev tujih sovlaga- 
teljev ali gradenj na podlagi kon- 
cesije, lahko dogradili največ 
190 km načrtovanega republi- 
škega avtocestnega sistema. Do 
vprašanja o nadaljnji dinamiki 
gradnje posameznih avtomobil- 
skih cest se bo Izvršni svet opre- 
delil predvidoma do maja 1990. 
ko je skladno z delovnim progra- 
mom priprave družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1991-1995 dolžan predložiti 
Skupščini SR Slovenije njegov 
osnutek. V zvezi s tem kaže po- 
novno opozorilo iz njegovega 
mnenja, da bodo možnosti za ne- 
posredno vključevanje tujega ka- 
pitala v posamezne avtocestne 
projekte pospešile njihovo ures- 
ničevanje in zato vnesle v konci- 

piranje dinamike gradnje avto- 
cestnega sistema nove elemen- 
te, ki jih bo po njihovi natančnej- 
ši oceni nujno treba upoštevati. 

Na vprašanje delegatov o an- 
gažiranosti mariborskih strokov- 
njakov in gradbene operative pri 
gradnji avtomobilske ceste Šen- 
tilj-Maribor-Zagreb je in bo da- 
jal končni odgovor le trg, ki potr- 
juje ali zavrača usposobljenost 
posameznega konkurenta za 
vključitev v posel po pogojih 
mednarodne licitacije Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
prav tako ne more odgovoriti na 
vprašanje delegatov glede sede- 
ža morebiti ustanovljenega me- 
šanega podjetja, saj mora biti 
odločitev o tem prepuščena volji 
in usklajenim interesom njego- 
vih domačih in tujih ustanovite- 
ljev. 

- Navezava magistralne ceste Novo 
mesto - Karlovac na avtomobilsko 
cesto Bratstva in enotnosti 

Skupina delegatov Iz občine 
Metlika za Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je na 46. seji 
tega zbora postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Skupina delegatov občine 
Metlika sprašuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije o različ- 
nih variantah, ki kažejo da ne bo 
magistralna cesta M4 Novo Me- 
sto - Karlovac primerno priklju- 
čena na avtocesto Ljubljana 
- Zagreb, kdaj bo to jasno, kdaj 
bo to Izvedeno in kje. S pripom- 
bo, da je ta magistralna cesta 
še kako pomembna, tako za raz- 
voj in pa seveda vse ostalo, de- 
la Slovenije na oni strani, sonč- 
ni strani Gorjancev, to je Bele 
krajine, seveda pa tudi za tran- 
zit, ki poteka na njej za Srednji 
Jadran, da ne govorim tudi 
ostalo. Hvala.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je seznanjen, da sta po 
zadnjem predlogu Skupnosti za 
ceste Slovenije kot investitorje 
graditve avtomobilske ceste 
Bratstva in enotnosti na območ- 
ju Novega mesta predvidena dva 
avtocestna priključka, zahodno 
in vzhodno od Novega mesta. 
Njuna funkcija je navezava ob- 
stoječega cestnega omrežja na 
območje Novega mesta na novo 
avtocesto, torej tudi magistralne 
ceste M4 v smeri proti Metliki 
oziroma Karlovcu. Ta naj bi se na 
avtomobilsko cesto navezala 
preko priključka v Lešnici. 

Nasproti temu predlogu je 
Razvojno raziskovalni center iz 
Novega mesta pripravil širše za- 
stavljeni predlog vodenja prome- 
ta na območju Nopvega mesta, 
katerega glavna značilnost je. da 
povezuje gradnjo avtomobilske 
ceste s sočasno posodobitvijo 

prcmetnega omrežja na območ- 
ju Novega mesta. Med predlaga- 
ne rešitve je npr. vključena tudi 
izgradnja sistema obvoznih cest 
Novega rrlesta, ki bi jo bilo treba 
uresničiti hkrati z gradnjo avto- 
ceste in njenih priključkov na ta 
sistem. 

Drugi predlog je dobil širšo 
podporo v občini Novo mesto, ne 
pa tudi pri investitorju, ki svoje 
obveznosti omejuje na izgradnjo 
avtomobilske ceste in njene 
ustrezne navezave na obstoječo 
cestno mrežo. Iz tega razloga je 
usklajevanje obeh navedenih 
predlogov še vedno v teku. 
V zvezi s tem Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ugotavlja, da 
je stališče investitorja, po kate- 
rem gradnje avtomobilske ceste 
ni moč pogojevati s kompleks- 
nim reševanjem posodobitve 
cestnega omrežja na določenem 
območju, načelno pravilno širše 
razreševanje povezanosti avto- 
mobilske ceste z bodočim, še ne 
zgrajenim ali celo nenačrtova- 
nim cestnim omrežjem je po nje- 
govem mnenju zato sprejemljivo 
samo v pogojih, ko to objektivno 
zahtevajo kritične prometne raz- 
mere in ko je moč zagotoviti, da 
bodo dejansko izpolnjeni vsi 
predpogoji za sočasno graditev 
vse cestne infrastrukture. Sklad- 
no s tem bo priporočil Skupnosti 
za ceste Slovenije in Izvršnemu 
svetu Skupščine občine Novo 
mesto, da skupaj in nepristran- 
sko presodijo izpolnjenost teh 
pogojev in se na tej podlagi us- 
kladijo o optimalni lokaciji prik- 
ljučkov na avtocesto Bratstva in 
enotnosti na območju Novega 
mesta najkasneje do priprave os- 
nutka družbenega plana občine 
za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. Hkrati jima bo Izvršni svet 
predlagal, da o sprejetih zaključ- 
kih obvestita tuudi pristojne or- 
gane občine Metlika. 
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- Sanacija obstoječe trase na odseku 
Baba na cesti Ljubljana - Celje 

Na 46. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije je sku- 
pina delegatov Iz občine Celje 
postavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Ker imamo informacijo, da 
so pričeli z deli na sanaciji ob- 
stoječe trase na odseku Baba 
na cesti Ljubljana-Celje, spra- 
šujemo, ali so zaradi tega res 
zastala dela pri načrtovanju in 
pridobivanju dokumentacije za 
traso bodoče avtoceste na tej 
relaciji oziroma, če ta dela vpli- 
vajo na zamik Izgradnje pred- 
metne avtoceste." 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Na podlagi zahtev za poveča- 
nje varnosti prometa in potoval- 
nih hitrosti ob upoštevanju pro- 
metnih obremenitev in v skladu z 
dejansko razpoložljivimi sredstvi 
dolgoročni plan SR Slovenije z 
vidika vključitve v jugoslovanski 
in evropski sistem cest oprede- 
ljuje dograjevanje avtocestnega 
omrežja na območju SR Sloveni- 
je. Med drugim je na tem mestu 
navedena avtocesta smer Šentilj- 
-Koper: v tej smeri sta že zgraje- 
na odseka Maribor-Arja vas (49 
km) in Ljubljana-Razdrto (53 
km), med nedokončanimi pa je 
tudi odsek avtoceste Arja vas- 
Ljubljana. 

Trasa avtoceste Arja vas-Ljub- 
Ijana je v družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990, 
ki je bil spremenjen in dopolnjen 
v letu 1989, opredeljena v planski 
fazi B (to pomeni plansko uskla- 
jevanje od ponudbe planskega 
dokumenta do sprejetja območja 
izključne in omejene rabe pro- 
stora v srednjeročnih planih ob- 
čin in SlS-a). Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ugotavlja, da 
so se dela iz navedene planske 
faze že začela in da so opravlje- 
na v obsegu, ki je naveden v in- 
formaciji Skupnosti za ceste Slo- 
venije o gradnji avtomobilskih 
cest v Sloveniji. (Poročevalec, št. 
25, 21. 11. 1989). V letu 1990 bo- 
do izdelane vse strokovne podla- 
ge, ki so potrebne za uskladitev 

trase te avtoceste v prostorskih 
sestavinah družbenih planov ob- 
čin, skozi katere poteka avtomo- 
bilska cesta 

Do zgraditve avtoceste Arja va- 
s-Ljubljana bosta dograditev 
tretjega pasu čez Trojane in pre- 
sek ostre krivine Baba. povečala 
prepustnost in varnost prometa 
med Celjem in Ljubljano. Za fi- 
nanciranje navedene rekon- 
strukcije so se že začeli razgovo- 
ri z Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj, ki bo predvidoma 
odobrila sredstva v višini 7,25 
mio USD. Preostala potrebna 
sredstva bo zagotovila LP-Te- 
meljna banka Celje 

Dinamika nadaljevanja del na 
avtocestnem odseku Arja vas- 
Ljubljana bo določena v srednje- 
ročnem družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 1991-1995. 
Podlaga za določitev smernic bo 
analiza razvojnih možnosti za 
obdobje 1991-1995, ki jo je izde- 
lala Skupnost za ceste Slovenije. 
Na osnovi meril iz analize pa se 
bosta določila obseg in prioriteta 
graditve avtocestnih odsekov. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je se bo kot predlagatelj republi- 
škega družbenega plana do na- 
daljnje dinamike graditve sloven- 
skih avtocest opredelil predvido- 
ma v maju 1990, ko bo skladno 
z delovnim programom priprave 
družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1991-1995 Skupščini 
predložil osnutek tega plana 

Izvršni svet hkrati tudi opozar- 
ja, da je vrsto podatkov v zvezi 
s problematiko cestne povezave 
med Celjem in Ljubljano oziroma 
rekonstrukcijo na območju Tro- 
jan in Babe že navedel v odgovo- 
ru na delegatsko vprašanje, ki ga 
je junija 1989 v imenu vseh občin 
celjske regije postavila skupina 
delegatov za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije iz občine Žalec 
in objavljen v Poročevalcu, št. 
20, 20. 9. 1989), in v stališču do 
delegatske pobude, ki jo je na 
43. seji Zbora občin dne 26. julija 
1989 dal delegat Marjan Ašič iz 
občine Celje in objavljen v Poro- 
čevalcu, št. 21, 3. 10. 1989), 

- Ureditev prometa med Vrhniko in 
Ljubljano 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Vrhnika Je na 46. seji te- 
ga zbora, ki je bila 5. 12. 1989, 
postavila oziroma dala nasled- 
nja delegatska vprašanja In po- 
bude: 

»V občini Vrhnika že nekaj ča- 
sa ugotavljamo, da se cestno- 
prometna problematika zadnja 
leta hitro poslabšuje. Na to so 
delegati občinske skupščine, 
družbenopolitičnih organizacij 
In Samoupravne komunalno 

cestne skupnosti opozarjali na 
vseh ravneh, predvsem pa na 
Skupnosti za ceste Slovenije. 
Že v letu 1987 smo v občini pri- 
stopili k strokovnemu razreše- 
vanju cestnoprometne proble- 
matike predvsem znotraj na- 
selja. 

Ob stalnem spremljanju cest- 
noprometne problematike smo 
ugotovili, da je stanje možno 
obvladati postopno z upošteva- 
njem rešitev, ki se ponujajo 
v širšem okolju. V okviru cest- 

noprometne problematike, ki je 
širšega pomena in presega pri- 
stojnosti in finančne zmožnosti 
občine Vrhnika, bi bilo potrebno 
urediti: 
1. AC Vrhnika -Dolgi most 

Dolgoročno je potrebno pri- 
stopiti k ureditvi odprtega cest- 
nega sistema plačevanja cest- 
nine, kot se to uveljavlja na pre- 
ostalih avtomobilskih cestah 
v SR Sloveniji. 
2. M-10 Vrhnika-Ljubljana 

V okviru ureditve ceste M-10 
Vrhnika—Ljubljana je potrebno 
takoj pristopiti k prometni pre- 
ureditvi cestišča in razbremeni- 
tvi prometa na tej cesti z uved- 
bo diferenciranih cen na avto- 
mobilski cesti Vrhnika-Dolgi 
most za občane, ki se vsakod- 
nevno vozijo na delo v Ljubljano 
in za tovorni promet OZD iz ob- 
čine na isti relaciji. 
3. R-324 Borovnica-Horjul 

Gre za ureditev oziroma pre- 
stavitev dela trase te ceste Iz 
območja mestnega jedra, pred- 
vsem glede na preobremenje- 
nost te ceste s težkimi tovori 
(kamnolom Verd, bodoča asfalt- 
na baza, itd.). 

O tej problematiki smo v me- 
secu marcu 19B9 podrobneje 
seznanili Skupnost za ceste 
Slovenije, ki pa nam ni odgovo- 
rila. Zato smo se odločili, da to 
problematiko širše predstavimo 
in tako zagotovimo pristop 
k oblikovanju boljših in trajnej- 
ših rešitev vseh tistih, ki so od- 
govorni za ureditev omenjene 
problematike.« 
Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je posredoval naslednji od- 
govor: 

V svojem mnenju o informaciji 
Skupnosti za ceste Slovenije 
o gradnji avtomobilskih cest (Po- 
ročevalec, št. 25. 21 11. 1989) je 
Izvršni svet seznanil delegate 
Skupščine SR Slovenije tudi 
z ugotovitvami študije o uteme- 
ljenosti in najustreznejšem nači- 
nu obračunavanja cestnine kot 
posebnega povračila za uporabo 
avtomobilskih cest v Sloveniji. 
Ta je pokazala, da bo moč dogra- 
diti slovenski avtocestni sistem 
v še sprejemljivem roku okoli 
petnajstih let samo pod pogo- 
jem, da bo za rijegovo financira- 
nje zagotovljen tuji kapital. To pa 
hkrati pomeni nujno obravnava- 
nje avtomobilskih cest kot go- 
spodarskih objektov, ki s pobira- 
njem cestnine omogočajo poleg 
pokrivanja stroškov svojega 
obratovanja tudi odplačevanje 
oziroma vračilo tujega kapitala, 
ki je bil vložen v njihovo gradnjo. 

Ekonomska upravičenost 
gradnje avtomobilskih cest se 
ugotavlja na podlagi zmanjševa- 
nja stroškov, ki ga dosežejo upo- 
rabniki avtomobilske ceste v pri- 
merjavi s stroški uporabe necest- 
ninske ceste slabših prometno- 
tehničnih karakteristik. S plači- 
lom cestnine za uporabo avto- 
mobilske ceste torej uporabniki 
iz dela doseženih prihrankov 
v prevozu zagotavljajo sredstva 
za obratovanje avtomobilske ce- 

ste ter za vračilo kapitala, ki j® *] 
vložen v njeno gradnjo. Na'' 
pobiranja cestnine, to je t i 
prt ali zaprt cestninski sistem.r 
je odvisen od prometno-e* 
nomske analize za posamezi* 
avtocestno smer, katere osno"p 

cilj je optimalizacija obratoval 
avtomobilske ceste kot gosP" 
darskega objekta. V okviru ta*-, 
ne analize je bil za avtocesti1 

smer Ljubljana-Razdrto-Fe"1 

tiči oz. Koper določen zaprt sr 

stem podpiranja cestnine in 
ni predvideno spreminjanje. 

Zaradi uvedenega cestnins^ 
ga sistema na avtomobilskih c 

stah del prometa, ki bi ga te18 

ko prevzele, še vedno poteka P 
vzporednih necestninskih c 

stah, kar predvsem zmanjM 
njegovo varnost in povečuje & 
loško obremenitev okolja Za' 
je Izvršni svet Skupščine SR 'l» 
venije v preteklih letih zahte*' 
od Skupnosti za ceste Slovenj 
sprejetje dodatnih ukrepov ' 
pritegnitev teh prometnih toko 
na avtomobilske ceeste. NajPr, 
je ta skupnost uvedla bone * 
cestnino s 25-odstotnim P°P 
stom pri njihovem prednaki# 
v začetku leta 1989 pa poizkus" 
še njeno plačevanje v pavšal"^ 
mesečnem znesku (mese^ 
karta). Zadnji način je po mne"l 
Izvršnega sveta zlasti prime'®, 
za uporabnike avtomobils"' 
cest v dnevni migraciji, saj r 
npr. ob 22 delovnih dneh v me5* 
cu zagotavlja najmanj 32-ods"j 
ten popust. Poleg omenje^ 
ukrepov diferenciacije cestn|J| 
za redne ali pogoste uporabr"" 
avtomobilskih cest ima Sl"^ 
nost za ceste Slovenije v posl0L. 
ku nabavljanje sodobnejše t«r 

nične opreme za pobiranje ' 
kontrolo plačila cestnine, kar"; 
omogočalo uvedbo dodatnih 
ganizacijskih ukrepov za spo° 
bujanje uporabe avtomobils*1 

cest. 
Izvršni svet se bo zavzemal1 

dograjevanje sistema popust"^ 
s katerim bi na avtomobilske c* 
ste pritegnili več uporabniK" 
cest v dnevni migraciji. 

Glede ureditve odseka nia9 
stralne ceste M-10 med Ljub|ia 

no (Dolgim mostom) in Vrhni" 
Izvršni svet ugotavlja, da so 
vse potrebne naloge že ugoto" 
Ijene in dogovorjene na sestan" 
med pristojnimi občinskimi in' 
publiškimi organi ter Skupnosti 
za ceste Slovenije v decemt>' 
1988. Tedaj so bile opredeljen 

naslednje ureditvene naloge 1 

njihovi nosilci: . 
- vozišče Tržaške ceste 5 

dogradi z modenizacijo mak" 
damskega pasu. na njem pa 01 

nači dva širša prometna pas°v 

od obstoječih; dograditev se '* 
vede fazno; sredstva, ki so pre 

videna za obnovo vozišča, 5 

usmerijo v postopno realizaC'1 
predlagane rešitve (nosilec ria10 

ge: Skupnost za ceste Slove 

nije); j, 
- vozišče se dogradi na p00 

lagi projetka, v katerem m°raL 
biti ustrezno rešene tudi steze z 
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aui k 10 koles£>rje, parkirišča in 
«!?!fna Postajališča Projekt odda na podlagi projektne na- 

9e, ki mora biti izdelana do 
"•onca januarja 1989. V njeno iz- 
nh k° se v^'jučijo predstavniki 
... občin in krajevnih skupno- 
T } RP območju katerih poteka zaska cesta, ter lastniki oziro- 
cti u.pravlia|ci lokalov ob tej ce- (nosilec naloge: Delovna 

upnost Skupnosti za ceste b|ovenije); 

ci ir,i? '.astnik' oziroma upravljal- okalov se dogovori način fi- 
"ancranja parkirišč, ki so po- 
h«u

n® v zvezi z opravljanjem nji- e dejavnosti (nosilec naloge: 
Skupnost za ceste Slovenije); 

- Izdaja dovoljenj za postavi- 
tev novih objektov ali lokalov ob 
cesti se obvezno pogojuje 
s predhodno pridobitvijo pogo- 
jev oziroma soglasja upravljalca 
ceste (nosilec naloge: pristojni 
občinski organi, inšpekcija cest). 

Projektna naloga za izdelavo 
projekta kot strokovna podlaga 
za ureditev obravnavanega odse- 
ka ceste je bila določena 16. fe- 
bruarja 1989. Na osnovi dogo- 
vorjenih izhodišč je bila nato pri 
Projektivnem ateljeju Ljubljana 
naročena izdelava projektne do- 
kumentacije. za kar je bila 18. 
maja 1989 s projektantom podpi- 
sana pogodba. Po njegovih in- 
formacijah so bile do sedaj 
opravljene vse terenske izmere 

in grobe obdelave projekta, kate- 
rega končni rok izdelave je 28. 
februar 1990. V letu 1990 bodo 
tako izdelane strokovne podlage 
urejanja magistralne ceste med 
Dolgim mostom in Vrhniko in 
v skladu z materialnimi možnost- 
mi tudi začeta izvedbena dela 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije nadalje ugotavlja, da je 
Skupnost za ceste Slovenije po- 
mladi 1989 naročila tudi idejno 
študijo variant poteka regionalne 
ceste R-324 med Borovnico in 
Horjulom na območju občine 
Vrhnika. Nosilec naloge je bil 
TOZD projekt delovne organiza- 
cije Slovenija ceste - Tehnika. 
Analizirani so bili odseki trase te 
regionalne ceste od Verda do 

križišča z magistralno cesto M- 
10 oziroma do območja, s kate- 
rim upravlja JLA. Študija je že 
bila dokončana in poslana Komi- 
teju za družbenoekonomski raz- 
voj in družbeno planiranje obči- 
ne Vrhnika. 

Hkrati z omenjeno študijo je 
Skupščina občine Vrhnika naro- 
čila prometno študijo za celotno 
cestno mrežo Vrhnike, in sicer 
pri Prometnotehniškem inštitutu 
ljubljanske Fakultete za arhitek- 
turo, gradbeništvo in geodezijo. 
Do uskladitve predlaganih reši- 
tev v obeh študijah še ni prišlo, 
ker zamujata izdelava navedene 
študije ter urbanistična obdelava 
območja. Zato usklajevanje 
predlaganih rešitev še traja. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE izvršnega sveta skupščine SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 

Mco 0V SKUPINE DELEGATOV SKUPŠČINE 
ne, A LJUBLJANE ZA DELEGIRANJE 
^legata v ZBOR občin SKUPŠČINE SR 

LOVENIJE, KI SO JO - sprejeli na svoji seji, dne 
£'• J1 1989 OB OBRAVNAVI PREDLOGA 
KOMUNALNE SKUPNOSTI LJUBLJANSKIH 

Čl 
nie rt"1/' skuP'ne Skupščine mesta Ljubljane delegatov za delegira- 
nji h 9ala v Zbor občin Skupščine SR Slovenije so na svoji 44 
tiubij6^1' " 1989 obravnavali predlog Komunalne skupnosti 
Dpi občin in sprejeli naslednjo £legatsko POBUDO 
Opc SkuPščina SR Slovenije pred 1. 1. 1990 sprejme določilo, da 
z namV'°n0mn0 odločajo o organizaciji in načinu gospodarjenja 
Obraz^ož f'm' lokaln'm' komunalnimi sredstvi. 

nov Cj°sedani't} predlogih, na osnovi katerih naj bi se koncipiral 
ska 

on]unalni zakon je bilo že sprejeto načelo, da naj še namen- 
dn.it ,va za komunalno gospodarstvo združujejo v posebnih Jbenih skladih DPS 
dru*hVnL amandmaii k ustavi SRS predvidevajo ustanavljanje teq 

en'" skladov (XXXII. amandma). Ustavni zakon pa realizacijo 
*akonUSifVne9a dol°č'la pogojuje s sprejemom ustreznega 
gosori bo lex specialis, ki naj urejuje področje komunalnega 
v 1^.°varstva predlagan predvidoma v postopek in sprejem šele 
obdoh bi se morala P° vellavni zakonodaji v prehodnem Opg lu namenska komunalna sredstva združevati v proračunu 

sredstae:UnSl*' s's,em gospodarjenja z namenskimi komunalnimi 
financ ' pomen' časovno odlagati uveljavitev tržnega sistema 
takeo lran!a na področju komunalnega gospodarstva. Posledice 
dejav pnstoPa so za komunalno gospodarstvo, ki ni družbena 
in ».i, '■ lahk° izredno neugodne, če se uveljavi sistem prora- 

Sed693 ,lnancirania 
modean>' prora^unski sistem in mehanizem še ni prilagojen 
'inanc"p" pr'nc'P°m' ki JJh zahteva moderno obvladovanje javnih 
funkc tako sedani' davčni sistem ne zagotavlja sredstev za da b02nirani& komunalnih dejavnosti. Neizpodbitno je dejstvo. 
Prorač reor9anizacije na področju javnih financ in s tem tudi s p0fj unskega sistema zavirale uresničitev operativnih vlog 
funkci S komunalne9a gospodarstva, kar lahko ohromi vitalne 
odgova mes,a' za katere organizacijsko, materialno in politično 
zahtev a To 'e eden 'zmed vzrokov, da Ljubljana nujno 
gosnori Z3Se Prav'co' da sama odloča o organizaciji in načinu 
Ljubu ar/enia 2 namenskimi komunalnimi sredstvi. Ta zahteva 
nih J?ne ne Posega v nikakršne pravice drugih družbenopolitič- sKupnosti niti republike 

Za odločitev, da je pobuda utemeljena govore še naslednja 
dejstva: 

a) ustanovitev namenskega družbenega sklada za naloge 
s področja komunalnega gospodarstva bo bistveno olajšala pre- 
hod od SIS na DPS. Predvsem je potrebno poudariti, da je 
v skladu možno uveljaviti namensko združevanje sredstev in ta 
sredstva tudi oplemenititi, kar v sedanjem proračunskem sistemu 
ni možno Sedanji tog proračunski sistem lahko nasprotno celo 
povzroči, da se namenska sredstva realno prepolove. kar bi imelo 
za posledico nadaljnje zniževanje že itak nizkega komunalnega 
standarda v Ljubljani. 

b) Zanimive so ugotovitve IMF, da jugoslovanski proračunski 
sistem deluje izredno »demokratično- in da niso vedno spošto- 
vana merila realne ekonomike in načela finančne discipline. 
Realna je skrb, da bodo relativno avtonomna lokalna sredstva 
postala materialna osnova za pokrivanje državnih proračunskih 
problemov na vseh ravneh. 

To tezo potrjuje informacija, da so v SR Srbiji že sprejeli zakon 
o družbenih skladih in da podoben zakon pripravljajo v SR Hrvat- 
ski na osnovi katerih se žele izogniti tej nevarnosti. 

c) Ustanovitev družbenega sklada v Ljubljani in verjetno tudi 
v večjih slovenskih mestih ne bi povzročilo nikakršnih dodatnih 
stroškov, saj so prostorske finančne in kadrovske možnosti že 
zagotovljene. Nasprotno v skladih bodo stroški poslovanja abso- 
lutno in relativno celo nižji, če upoštevamo dejstvo, da mora DPS 
v prehodnem obdobju prevzeti vse delavce SIS, jim zagotoviti 
sedanje OD ter reorganizirati svojo upravo, predvsem pa prora- 
čunsko službo, ki do sedaj poslovno ni obvladovala komunalnih 
dejavnosti. 

d) Ustanovitev družbenega sklada DPS v ničemer ne krni pravic 
in dolžnosti, ki jih DPS prevzema na področju komunalnega 
gospodarstva. V mislih imamo predvsem odgovornost DPS 
z vidika lastnine nad javnimi komunalnimi dobrinami, z vidika 
realnega in ekonomičnega finančnega poslovanja, z vidika ohra- 
njanja realne vrednosti združenih sredstev, z vidika oblikovanja 
koncesionarskih, pogodbenih in drugih poslovnih odnosov, itd. 

Prepričani smo, da vseh razvejanih poslovnih, tehnično in eko- 
nomsko zapletenih odnosov, ki so značilni za funkcioniranje in 
delovanje komunalnih dejavnosti v javni upravi in proračunski 
službi ne bi bilo možno učinkovito opravljati. 

e) Izkušnje ob ustanavljanju SIS v letih 1976. ko so proračuni 
prenašali delovne in finančne obveznosti na SIS. nas opozarjajo, 
da ne bi smeli dopustiti, da se sistem, ki še deluje v celoti 
demontira in prenese na novo organizacijo, ki še ni pripravljena in 
organizirana za nove naloge. Tedaj je komunalna samouprava 
morala angažirati stanovanjska sredstva, kreditna sredstva, zava- 
rovalniška sredstva, sredstva komunalnih delovnih organizacij, 
itd., da delo komunalnih dejavnosti ni zamrlo. Nov sistem je 
zaživel šele po dveh letih. Teh negativnih pojavov ne bi smeli 
dopustiti. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v Poročilu o izvajanju 

ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX - LXXXIX k Ustavi 
SR Slovenije, ki je bilo obravnavano na sejah zborov Skupščine 
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SR Slovenije 22. novembra 1989, med drugim podal predlog 
ureditve javnih financ v letu 1990. Iz navedenega predloga izhaja, 
da je temeljni instrument realizacije javnih potreb predvsem pro- 
račun, ki edini zagotavlja celovit pogled na naloge družbenopoli- 
tične skupnosti in potrebna finančna sredstva ter njihovo realiza- 
cijo. Glede na to, da je leta 1990 tudi zadnje leto tekočega 
planskega obdobja, za katerega so bile s samoupravnimi spora- 
zumi in drugimi akti sprejete obveznosti zagotavljanja sredstev na 
posameznem področju družbene reprodukcije, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v Poročilu opredelil konkretna izhodišča 
za pripravo začasnih rešitev. Po teh izhodiščih naj bi se, ne glede 
na spremembo instrumentarija zagotavljanja sredstev (iz prora- 
čuna SIS-ov v proračun DPS) zagotovilo ločeno evidentiranje 
sredstev po virih in namenih porabe tako, da bi bil prihodek iz 
določenega naslova enak odhodkom za iste namene. Na ta način 
bo zagotovljena normalna poraba sredstev, ki jih zavezanci plaču- 
jejo za konkreten namen, seveda v skladu s finančnim načrtom in 
v odvisnosti od potreb v posameznem obdobju. Takšna ureditev 
naj bi zagotavljala tudi racionalno porabo vseh sredstev, ki bodo 
vplačana v proračune DPS. 

Navedena izhodišča je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
podrobneje razdelal v predlogu zakona o zagotavljanju sredstev 
za skupne družbene potrebe v letu 1990 in v proračunu določenih 
obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe 
v letu 1989. V tem zakonu bo določeno, da bodo zavezanci 
plačevali prispevke iz dobička tudi za gospodarjenje s komunal- 
nimi objekti in napravami skupne rabe, stopnjo prispevka pa 
določa skupščina občine oziroma skupščina posebne družbeno- 
politične skupnosti. Plačani prispevki se usmerjajo v proračun 
DPS. 

Glede združevanja sredstev iz čistega dohodka (po novem iz 
dobička, namesto prispevka iz čistega dohodka za financiranje 
razširjene reprodukcije individualnih komunalnih objektov in 
naprav) ter drugih oblik združevanja (samoprispevek, udeležba 
soinvestitorjev, del cene komunalnih storitev za razširjeno repro- 
dukcijo, del cene komunalnih storitev za razširjeno reprodukcijo, 
obveznosti drugih interesnih skupnosti oziroma njihovih pravnih 
naslednikov, itd.) pa velja, da se bodo v letu 1990 kot prehodnem 
obdobju še združevala tako kot doslej in sicer na osnovi samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih komunalnih 
skupnosti in za namene kot to določajo njihovi programi. Ta 
sredstva se bodo združevala na posebnem izločenem računu 
izven proračuna občine oziroma posebne družbenopolitične 
skupnosti. Tako kot nad temi sredstvi pa bodo odbori za spremlja- 
nje in uresničevanje politike na področju komunalnega gospodar- 
stva opravljali funkcijo nadzora tudi-nad porabo sredstev prispev- 
kov, ki se zbirajo v proračunih občin oziroma posebnih družbeno- 
političnih skupnosti. 

Izvršni svet SR Slovenije meni, da pobuda delegatov zahteva, da 
bi se v občinah oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnostih 
za financiranje komunalnih dejavnosti ustanovili (samoupravni) 
skladi v katere bi se stokali prispevki plačani v proračune občin 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti kot tudi sredstva iz 
čistega dohodka oziroma dobička po samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov samoupravnih komunalnih interesnih skup- 
nosti. 

Izvršni svet SR Slovenije zavrača pobudo delegatov, ker i« 
ugotovil, da v prehodnem obdobju ni pravne podlage za ustanovi- 
tev predlaganih skladov. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobude skupine delegatov Skupščine mesta 
Ljubljana za delegiranje delegata v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije GLEDE 
ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV VODNEGA 
GOSPODARSTVA 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana za delegiranje 
delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 44. seji 
dne 21. novemba 1989 sprejela delegatsko pobudo za zagotovitef 
sredstev vodnega gospodarstva v višini 40%, ki se zberejo v Ljub- 
ljani, za potrebe Ljubljane. 

V pobudi so delegati predlagali, da v letu 1990 ostane mestu 
Ljubljana 40% sredstev, ki jih zbere Območna vodna skupnost 
Ljubljanica-Sava na območju ljubljanskih občin. Preostala sred- 
stva pa naj se uporabljajo po ustaljenih kriterijih OVS Ljubljanica- 
-Sava in Zveze vodnih skupnosti Slovenije tako, da bo LjubljanS 
nastopala enakopravno s svojimi zahtevami. 

Delegati so tudi poudarili, da bo le zagotovitev trajnih in zane- 
sljivih finančnih virov omogočala načrtno in racionalno izvajanje 
sanacijskih programov na območju zavarovanih vodnih virov 
pitne vode. 

Stališče IS Skupščine SR Slovenije do pobude je naslednje: 
S sprejetjem amandmajev k Ustavi SR Slovenije, Ustavnega 

zakona in v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije z zasedanjem 
dne 22. novembra 1989, se bo organiziralo izvajanje nalog vod- 
nega gospodarstva na ravni republike. 

Program dejavnosti vodnega gospodarstva bo za leto 1990 
sprejemala Skupščina SR Slovenije ob upoštevanju sprejetih 
srednjeročnih planov Območnih vodnih skupnosti in Zveze vod- 
nih skupnosti Slovenije. V skladu s tem se bodo finančna sredstva 
za vodno gospodarstvo SR Slovenije zbirala v letu 1990 v prora- 
čunu SR Slovenije. 

V planih in programih vodnega gospodarstva SR Slovenije pa 
bodo naloge s področja varstva kakovosti voda in zlasti varovanja 
zalog pitne vode, uvrščena v prvo prioriteto, kar je v skladu tudi 
s pobudo skupine delegatov Mesta Ljubljane. 

Glede na to ni mogoče vnaprej za leto 1990 sprejemati odločitve 
o izdvojitvi 40% sredstev zbranih na teritoriju Ljubljanski občin za 
potrebe mesta Ljubljana. 

V zakonskih rešitvah, ki bodo vgrajene v novem zakonu o vodah 
SR Slovenije, bodo podane tudi opredelitve o pristojnosti na 
področju vodnega gospodarstva na ravni občin in republike 
Enako tečejo na področju komunalnega gospodarstva aktivnosti 
za spremembe in dopolnitve zakona o komunalnem gospodar- 
stvu. Predloga obeh zakonov bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predložil v obravnavo in sprejemanje Skupščini SR Slovenije 
v letu 1990. 

Tem rešitvam bo prilagojen tudi sistem financiranja vodnega in 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

IZ SKUPŠČINE SR BOSNE IN HERCEGOVINE 

DEKLARACIJA 

za svoboščine, enakopravnost, enotnost in reforme 

Tovariš 
MIRAN POTRČ 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine je 
na skupni seji, ki je bila 27. decembra 1989. leta. sprejela 
deklaracijo za svoboščine, enakopravnost, enotnost in re- 
forme. 

V prilogi Ti zaradi obveščenosti pošiljam besedilo deklara- 
cije. 

Predsednik 
Skupščine SR BIH 

Zlatan Karavdič 

Glede na to, da so ogrožene temeljne vrednote In pridobitve 
revolucije, izražene v avnojskih sklepih - bratstvo, enotnost, 
enakopravnost narodov In narodnosti ter federativna ureditev, 
da so moteni vsi tokovi družbene reprodukcije in da je postal 
vprailiiv ekonomski razvoj, da so skrhani mednacionalni odnosi 
In da je ogrožen socialistični samoupravni sistem, ustavna ure- 
ditev države ter začeti procesi reform ekonomskega in politič- 
nega sistema, toda prepričani, da so narodi Bosne in Hercego- 
vine na podlagi pravice do samoopredelitve, vključno s pravico 
do odcepitve, na podlagi svoje svobodno Izražene volje skupaj 
z drugimi narodi na 2. zasedanju Avnoja izrazili svojo trdno 
voljo, da ostanejo ie naprej združeni v Jugoslaviji In da nikoli 
niso priznali niti ne bodo priznali njene delitve, s čimer so 

18 poročevalec 

■ 



potrdili resnično voljo In Interes vseh narodov Jugoslavije, Izra- 
zen med narodnoosvobodilnim bojem, ki je skoval nerazdružno 
bratstvo narodov Jugoslavlj - Skupščina socialistične republike 
Bosne In Hercegovine na skupni seji vseh zborov, 27. decembra 
1989, 

sprejme 
DEKLARACIJO 

ZA SVOBOŠČINE, ENAKOPRAVNOST, 
ENOTNOST IN REFORME 

1. Narodi Bosne in Hercegovine ne bodo nikoli dovolili, da bi 
postal vprašljiv sklep drugega zasedanja Avnoja o graditvi Jugo- 
slavije na federativnem načelu in ga štejejo za temeljno listino in 
vsako ustavno urejanje odnosov med združenimi dejavniki, ki bi 
bilo z njo v nasprotju, bi bilo izdaja Avnoja in naše revolucije. 
S tem sklepom so narodi Bosne in Hercegovine in vsi narodi 
Jugoslavije pokazali, da se je naša skupna domovina ustvarjala 
z lastnim bojem, ki je zahteval ogromno žrtev 

2. Predvidene spremembe ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije morajo zagotoviti demokratične svoboščine 
in enake pravice vsem občanom SFRJ, popolno enakopravnost 
vseh socialističnih republik ter narodov in narodnosti, ki v njih 
žive, ob polni odgovornosti republik ne samo za lasten razvoj, 
ampak tudi za razvoj naše skupne države, Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Ko se opredeljujemo za socializem, ki je obrnjen k človeku in 
njegovim potrebam, je potrebno v novi ustavi zagotoviti temelje za 
korenite družbene reforme in pluralizem političnih in lastninskih 
odnosov. 

Federaciji je potrebno zagotoviti pristojnosti, ki se nanašajo na 
obrambo integritete in suverenosti države, varnosti in zaščite 
ustavnega reda, zunanjo politiko, nemoteno delovanje enotnega 
lugoslovanskega trga z enotnim denarnim in fiskalnim sistemom 
•er sistemom ekonomskih odnosov s tujino. V teh in drugih 
zadevah, ki bodo v soglasju z vsemi konstitutivnimi enotami 
Pfedane v neposredno pristojnost organom federacije, se morajo 
zagotoviti učinkoviti mehanizmi za izvajanje določene politike. 

3. Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, ki 
je organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti, se 
v okviru pravic in dolžnosti republike zaveže, da ne bo zagotovila 
vsem občanom Bosne in Hercegovine samo pravic, ki so bile 
izražene v delegaciji ZAVNO BiH o pravicah občanov Bosne in 
Hercegovine, temveč tudi druge demokratične pridobitve, ki pri- 
padajo človeku sodobne civilizacije. 

Da bi se te pravice ustvarile, bo za vse skupščine družbeno- 
političnih skupnosti v Socialistični republiki Bosni in Hercegovini 
zagotovljeno, da bo volilna pravica splošna, enaka in neposredna 
(ob svobodi političnega organiziranja in združevanja občanov) 
s tajnim glasovanjem, in to pri določitvi kandidatov, katerih število 
mora biti večje od števila, ki se voli, prav tako pa tudi pri volitvah. 

4. Izhajajoč iz tega, da so temeljni interesi narodov in narodno- 
sti, občanov in delavskega razreda Jugoslavije enotni, in ker 
sedanje delitve in spori na nacionalni podlagi predstavljajo naj- 
večjo družbeno nevarnost za skupno življenje, bo Skupščina Soci- 
alistične republike Bosne in Hercegovine skupaj z drugimi držav- 
nimi organi v republiki uporabila vsa sredstva pravne države za 
boj proti temu največjemu zlu. 

5. Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine oce- 
njuje, da razmere v Jugoslaviji otežuje zlasti neenotnost v vodstvih 
in med vodstvi, kar dobiva značaj izrazitih političnih nasprotij, 
večkat pa tudi odprtega spora med organi in organizacijami 
posameznih delov države, kar vodi do resnega ločevanja med 
našimi narodi in narodnostmi. 

Skupščina poziva vse organe, da s polno odgovornostjo pristo- 
pijo k usklajevanju posebnih interesov in da se odgovorno obna- 
šajo pri uresničevanju usklajenih stališč, ker brez tega postajajo 
vprašljivi tako splošni kot posebni interesi. 

6. Nasprotniki naše enotnosti in reform izkoriščajo izražene 
težave v celotnem ekonomskem razvoju ter političnem sistemu, in 
s tem v zvezi z večjimi socialnimi napetostmi, ter vse bolj odkrito 
spodkopavajo in rušijo z ustavo določeno ureditev. V zvezi s temi 
prizadevanji so tudi napadi na osebnost in delo Josipa Broza Tita 
in Jugoslovansko ljudsko armado. 

7. Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine 
poziva vse delovne ljudi in občane v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, da v naši skupni domovini varujemo in gra- 
dimo mostove razumevanja, ki nas vežejo, ne pa ločujejo, da 
živimo v slogi in bratstvu, za kar je dalo življenje 1.700.000 Jugo- 
slovanov med narodnoosvobodilnim bojem in socialistično revo- 
lucijo. 

V imenu teh žrtev in ustvarjenih rezultatov ter dosežkov Skupš- 
čina zahteva, da delovni ljudje in občani, organi in organizacije 
v republiki usmerijo vso svojo veliko družbeno energijo v izhod iz 
krize, obrnjeni v prihodnost, k delu in ustvarjalnosti, za kar je 
potrebno precej več enotnosti in medsebojnega zaupanja. Skupš- 
čina zahteva, da se pospešijo aktivnosti pri sprejemanju nove 
ustave, izvajanju reforme gospodarskega sistema in vzpostavlja- 
nju načetih tokov materialnega in družbenega razvoja. 

Skupščina je prepričana, da lahko na ta način in s potenciali, 
s katerimi razpolagamo, obvladamo vse probleme, s katerimi se 
spopadamo. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o himni SR Slovenije s tezami za osnutek zakona (ESA-954) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 5. 1. 1990 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O HIMNI SR SLOVE- 
NIJE S TEZAMI ZA OSNUTEK ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267., drugega odstavka 274. člena in 311. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 
- VLADIMIR KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kulturo, 
- Vesna ČOPIČ, pomočnica predsednika Republiškega komi- 
teja za kulturo. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za Izdajo tega zakona je v 12. točki 1. odstavka 
LXVII. amandmaja k Ustavi SR Slovenije, ki določa, da ureja 
Skupščina SR Slovenije z zakonom himno SR Slovenije, ter v XII. 
amandmaju k Ustavi SR Slovenije, ki pravi, da je himna SR 
Slovenije »Zdravljica«. 

II. OCENA STANJA 

Že poprejšnji 10. člen Ustave SR Slovenije je določal, da ima SR 
Slovenija himno, ki jo določa zakon, a tega zakona ni nikoli bilo. 
Razprave o slovenski himni so bile sicer večkrat začete, tudi 
z določenimi aktivnostmi, a vse so obtičale v družbenopolitičnih 
organizacijah v dilemah med različnimi rešitvami. XII. ustavni 
amandma je sedaj temeljno dilemo presekal s tem, ko je določil, 
katera pesem je himna. Za himno je izbrana Zdravljica, to pa je 
pesem, ki ima za Slovence več pomenov. Uveljavila se je kot 
koncertna pesem, po drugi strani pa je slovenska napitnica, ki je 
v svoji rabi prešla do neke mere med ljudske pesmi in je del 
slovenske kulturne dedščine, samo besedilo pa se pogosto reci- 
tira ob slovesnih priložnostih. Vsakoletna umetniška interpreta- 
cija Zdravljice ob podelitvi Prešernovih nagrad je pomemben, 
vnaprej pričakovan trenutek slovenske nacionalne in kulturne 
zavesti. 

V zadnjih letih pa je v družbeni praksi dobila tudi vlogo sloven- 
ske himne. V tej vlogi jo predvajajo ob slovesnih priložnostih, na 
raznih shodih in podobno, navzoči pa jo poslušajo stoje. 

Sedaj smo to pesem še z ustavnimi amandmaji določili za 
slovensko himno. 

III. RAZLOGI, ki utemeljujejo potrebo po novem 
zakonu 

Ustavni amandma je določil le naslov slovenske himne in prepu- 
stil zakonu, da natančneje opredeli njeno besedilo, melodijo ter 
rabo, saj gre za enega od simbolov državnosti. 

IV. PROBLEMI 

Ustavni amandma določa, da je himna SR Slovenije »Zdrav- 
ljica«, ne pa tudi, da je to po besedilu Prešernova in po uglasbitvi 
Premrlova Zdravljica. O tem sicer ni dvoma, vendar pa kaže na to, 
da se ob obravnavanju in sprejemanju tega amandmaja ni poglab- 
ljalo v vsa, že od prej odprta vprašanja, ki so povezana s slovensko 

himno. Ko se je pred leti že govorilo o možnosti določitve Zdrav- 
ljice za slovensko himno, so bile tako v javnosti kot v stroki zel" 
široke razprave, pa tudi različna mnenja o tem, koliko in kat®r® 
kitice Zdravljice bi bile himnično besedilo. 

Zgolj branje ustavnega amandmaja skoraj vsiljuje razumevanj6' 
da je himna vsa Prešernova pesem. To pa bi po eni strani povzr°' 
čilo, da bi bila himna nesorazmerno in nepraktično dolga. P° 
drugi strani pa, da bi vsebovala tudi kitice, ki s svojo vsebino nis® 
primerne za takšno rabo. 

Zato je prvi problem, ki ga je v zakonu treba rešiti, ali so himn® 
vse kitice Prešernove pesmi Zdravljica oziroma ali so to le posa- 
mične kitice in katere. Predlagatelj meni, da naj bi bila himna 
samo sedma kitica. Ta je daleč najbolj pomenljiva in v pristnosti 
svojega širokega svetovljanstva vsebuje tudi intimno človeško 
skupnostno, narodnostno komponento. Kakor bi po eni stran' 
lahko motilo dejstvo, da izvajanje samo sedme kitce časovno traja 
le približno 30 sekund, bi večina prav s to kratkostjo, jedrnatostl0 

in povednostjo utemeljevala izbor samo te kitice. Zato se zdi 
predlagatelju ta rešitev najprimernejša. 

Res pa je dosedanja slovesna uporaba te pesmi že večkra' 
izoblikovala tak izbor, da so se pri petju izvedle prva, druga in 

sedma kitica, v zadnjem času pa največkrat le prva in sedm® 
kitica. Pri tem naš univerzitetni profesor in znanstvenik dr. BoriS 
Paternu razlaga upravičenost uporabe prve, druge in sedme kitic® 
z dejstvom, da bi bila na ta način nekako zajeta vsa tri temelj"3 

vsebinska območja pesmi: intimno človeško, narodno in medna- 
rodno. V okviru teh treh kitic pa so možne kombinacije prve in 

sedme ali druge in sedme kitice. 
Pri zgolj instrumentalni izvedbi himne se vprašanje števila i" 

izbire kitic ne pojavlja. 
Zakon mora torej uzakoniti obvezno, točno določeno besedil" 

himne, pri tem pa je med različnimi redakcijami najprimernej® 
uzakoniti redakcijo besedila dr. Antona Slodnjaka. 

Drugo vprašanje je izbira in opredelitev melodije. Teh melodij j® 
več. Prva in kadar se v današnji rabi uporablja kot himna, i® 
melodija skladbe Zdravljica Stanka Premrla. V originalu gre za 
melodijo iz zborovske kompozicije, ki pa je doživela že različn® 
priredbe. Ta melodija se je torej utrdila v zavesti Slovencev kot 
melodija himne in ni nobenih razlogov, da bi pri uzakonjanj" 
himne iskali še drugačne variante. 

Naslednji problem pa je, da pesem Zdravljico v svojem celotnem 
obsegu Slovenci uporabljajo ob različnih priložnostih in v različn® 
namene. Kot zborovska pesem je v repertoarju takorekoč vsakega 
zbora, zapoje pa se tudi ob ožjih in širših družabnih priložnostih 
ter poudarjeno tudi kot zdravljica - napitnica. Zato ne bi smela 
biti ambicija in namen zakona, da takšne pristne stike med Slo- 
vencem in njegovim pesnikom odvzame in jih z državno prisil" 
prepove. 

Po drugi strani pa seveda slovenska himna zasluži in terja tud1 

pravno varstvo pred zlorabo ali neprimerno rabo. 
Predlagatelj meni, da ni potrebno določiti posebnega pravno- 

varstvenega režima za slovensko himno, ampak je dovolj, da tudi 
zanjo velja Zakon o prekrških zoper javni red in mir, ki določa 
sankcije za storitev prekrška sramotenja zastave, grba ali drugega 
znamenja družbenopolitične skupnosti in Kazenski zakon SR Slo- 
venije, ki določa sankcije za storitev kaznivega dejanja sramotiN® 
SR Slovenije, druge socialistične republike ali socialistične avto- 
nomne pokrajine, njene zastave, grba ali himne. 

Na ta način bi bile enako zavarovane vse državne insignije, P" 
drugi strani pa bi bilo prav to pesem težko postaviti pred narod 
z ostrimi prepovedmi o vsakršni drugačni rabi. 

V. FINANČNA SREDSTVA 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna republike. 
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teze za osnutek zakona 
0 himni SR Slovenije 

. TEZA 
»Tri8 *akon določa melodijo in besedilo himne SR Slovenije aravljica« ter njeno uporabo. 

H II. TEZA 
pejj'^

na SR Slovenije se izvaja z glasbili, petjem ali glasbili in 

h/i TEZA 

»7ri 'od.''a himne SR Slovenije je melodija iz zborovske skladbe Mravljica« skladatelja Stanka Premrla. 
°tni zapis melodije je v prilogi, ki je sestavni del zakona. 

IV. TEZA 
®®sedilo himne SR Slovenije »Zdravljica« je: 

nai vs' "arodi, 
da fpene dočakat' dan, a. koder sonce hodi, 
H epir iz sveta bo pregnan, da rojak 
Pr°st bo vsak, 

® Vrag, ie sosed bo mejak! 
<7- kitica) 

Var<»nta: 

nf/6'trte so rodile, L:latvince nam sladko, 
* lam oživlja žile, 
, 6 Zjasni in oko, Kl utopi 
"se skrbi, 
v Potrtih prsih up budi. 

(1. kitica) 

Komu najpred veselo 
'a^avli'c°, bratje, č'mo zapet"? 
g ® našo nam deželo, 
h, ® *'W ves slovenski svet, °rate vse 

sinnasje ov sloveče materel 

nai l's' narodi, 
da i?pene dočakat' dan, *■ koder sonce hodi, 
da Plr '* sveta bo pregnan, ua rojak 
Prost bo vsak 
"e Vra9, le sosed bo mejak! 

(2. kitica) 

(7. kitica) 

V. TEZA 
Javno izvajanje himne SR Slovenije mora biti svečano in uskla- 

jeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno. 

VI. TEZA 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 

Obrazložitev: 

V prvi tezi je določena vsebina, ki jo zakon zajema, in sicer, kaj 
vse se bo o slovenski himni opredeljevalo z zakonom. 

Druga teza predvideva vse možne načine izvajanja himne, koV 
so le instrumentalna izvedba, le vokalna izvedba ali pa oboje 
skupaj 

V nadaljevanju sta natančno določeni melodija himne in njeno 
besedilo. Notni zapis je v prilogi kot sestavni del zakona, besedilo 
pa je del samega zakonskega teksta. 

V tezah je za himno SR Slovenije predlagana sedma kitica 
Prešernove pesmi. Njeno besedilo je daleč najbolj pomenljivo, saj 
v pristnosti svojega širokega svetovljanstva (žive naj vsi narodi...) 
vsebuje tudi intimno človeško (da rojak, prost bo vsak...) in skup- 
nostno narodnostno komponento. Izbor le te kitice utemeljuje 
torej njena neizmerna povednost, izražena jedrnato in kratko, 
a vendar s političnim programom, ki si ga žele vsi miroljubni 
narodi sveta, da bi živeli v svobodi in miru. Prešernoslovec dr. 
Boris Paternu torej utemeljeno zapiše, da bi to kitico -še danes 
lahko pribiti na hišo Združenih narodov za napis in dober obet 
vsem, ki so še živi«. Ko pa isti znanstvenik utemeljuje izbor prve. 
druge in sedme kitice, opozarja na to, da je prva kitica posvečena 
človeku kot posamezniku, druga kitica zajema narodnostno sfero, 
sedma pa to združuje in pripelje še mednarodno komponento. 
Zato je predlagatelj v variantnem besedilu ponudil še možnost 
izbora prve, druge in sedme kitice za slovensko himno. Pri tem je 
treba opozoriti, da je dosedanje svečano izvajanje te pesmi, še 
predno je bila ustavno določena za himno, v zadnjem času pre- 
težno izoblikovalo izbor prve in sedme kitice, zato je v okviru 
predlagane variante možna tudi takšna odločitev, aktualna pa 
ostaja tudi kombinacija druge in sedme kitice. 

Ob javnem izvajanju himne se morajo navzoči obnašati v skladu 
z običaji ob takšnih priložnostih, kar je določeno v peti tezi 

Predlagatelj meni, da s tem zakonom ni potrebno posegati 
v sedanji pravnovarstveni režim, saj je sramotitev himne kot kaz- 
nivo dejanje sankcionirano že v Kazenskem zakonu SR Slovenije, 
kot prekršek zaradi sramotenja himne pa tudi v Zakonu o prekr- 
ških zoper javni red in mir Za to rešitev se predlagatelj zavzema 
zato, ker je slovenski narod pravzaprav sam povzdignil Prešer- 
novo Zdravljico v slovensko himno še predno smo jo formalno 
uzakonili in zato ne kaže omejevati njene rabe bolj, kot je to nujno 
potrebno. S tem je tudi z ostalimi slovenskimi državnimi insigni- 
jami kot so zastava, grb in podobno, deležna enakega varstva. 
Zato je v šesti tezi le na splošno določeno, kako se himna ne sme 
izvajati. 
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^ZDRAVLJICA« 

VESELO. MOGOČNO 
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Ljubljana, 16.1.1990 

PREDLOGI V ZVEZI S SPREMEMBO USTAVE SFRJ 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije so na sejah 
dne 11. januarja 1990 sprejeli sklep k predlogu 
Zveznega Izvršnega sveta, da se začne postopek 
za spremembo ustave SFRJ, skupaj z mnenjem 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja k predlogu Zveznega izvršnega sveta, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ. Sku- 
paj s temi gradivi objavljamo tudi mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 
z delovnim besedilom osnutka amandmajev k ustavi 
SFRJ. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na isti seji spre- 
jeli predloge za začetek postopka za spremembo 
ustave SFRJ, ki jih Skupščina SR Slovenije pred- 

laga v nadaljnji postopek Zveznemu zboru Skupš- 
čine SFRJ kot pooblaščeni predlagatelj v skladu 
z 399. členom ustave SFRJ. Glede nadaljnje obrav- 
nave tega gradiva v Skupščini SFRJ je predsednik 
Skupščine SR Slovenije poslal posebno pismo 
predsednici Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 
V zvezi z obravnavo predlogov Skupščine SR Slove- 
nije za začetek postopka za spremembe ustave 
SFRJ prilagamo izvleček iz poročila Komisije za 
ustavna vprašanja v zvezi z obravnavo predloga za 
spremembo imena Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. Skupaj s predlogi za začetek 
postopka za spremembo ustave SFRJ so zbori 
Skupščine SR Slovenije podprli vsebino poziva 
jugoslovanski demokratični javnosti, ki ga je pri- 
pravil predsednik Skupščine SR Slovenije. 

UVODNA BESEDA 

Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije in 

Predsednika Komisije za ustavna vprašanja k predlogoma, da 

se začne postopek za spremembo ustave SFRJ na skupnem 

Nasedanju Skupščine SR Slovenije 11. januarja 1989 

Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah, 19. decem- 
bra 1989 podprli program gospodarske reforme Zveznega izvrš- 
"ega sveta ter zakone in ukrepe, ki jih je Zvezni izvršni svet 
Pradlagal za uresničitev tega programa. Omenjeni program doslej 

vseh republikah in pokrajinah ni naletel na polno podporo, tako 
a več zakonov, ki sodijo med temelje tega programa, v Zboru 
®Publik in pokrajin Skupščine SFRJ ni bilo sprejetih s soglasjem 

^seh republiških in pokrajinskih skupščin. V SR Srbiji so celo 
r^®nili, da je program naperjen proti ekonomskim interesom te 

Publike, saj je Srbija po njihovem mnenju, zaradi sistemskih 
Sitev ln ekonomske politike, že vrsto let v neenakopravnem 

P ložaju |<er se pomemben del v njej ustvarjenega dohodka 
w «a v izvite republike, posebej v Slovenijo, v Skupščini SR Slovenije smo ocenili, da terjajo že leta trajajoče 

i ugodne gospodarske razmere, posebej pa vse višja stopnja 
acije, odločen obračun s sedanjim sistemom gospodarjenja in 

lansko usmeritev v tržno gospodarstvo. S konkurenco na 
-'čem in posebej na svetovnem trgu morajo posamezni 

Mrs °harsk' subiek,i potrjevati svoje sposobnosti, s čimer bo na 
ciia3 ek°nomskih temeljih zagotovljena tudi nujna tržna selek- 
bankned dobr'm' 'n slabimi podjetji ter programi, med poslovnimi 
druJh™'' ,<akor tuc'i med razvojnimi usmeritvami posameznih ^apolitičnih skupnosti. Ob tem smo se zavedali, da 

za realizacijo takega programa vsi plačati določeno 
san» 1716(1 dru9'm ,udi' 0,3 )e <reba za solidarnostno pokrivanje in 
varnt° bank ,er zagotavljanje najnujnejšega obsega socialne 
Pfora^'' V ,a namen zagotoviti določena sredstva tudi v zveznem acunu. Kljub temu smo, da bi ustvarili podlage za odpravlja- 

nje vzrokov inflacije in prispevali svoj delež k ustvarjanju pogojev 
za trajno sanacijo gospodarstva, program podprli. Čeprav pro- 
gram v posameznih delih ni dovolj jasen in dorečen, smo ga 
podprli s prepričanjem, da je edina konkretna in nujna program- 
ska podlaga za izhod iz krize. Program podpiramo tudi danes. 
Storili bomo vse, da prispevamo svoj delež k njegovi uspešni 
uresničitvi. Pričakujemo le, da bo res dosledno in enako uresniče- 
van v vsej Jugoslaviji ter da ga bomo. sledeč njegovim ciljem,pri- 
pravljeni skupaj in ob sodelovanju ZIS po potrebi tudi dopolnje- 
vati in prilagajati novim razmeram 

Hkrati s programom ekonomskih reform pa je Zvezni izvršni 
svet predložil tudi predlog, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ Te spremembe so po mnenju ZIS nujne za uresniči- 
tev programa gospodarske stabilizacije, tako da bi jih morali 
sprejeti v čim krajšem času. Predloge teh ustavnih sprememb je 
ZIS pripravljal po enakem postopku kot predloge ekonomskih 
ukrepov O njih ni opravil nobenih predhodnih razprav v republi- 
kah in pokrajinah. 

Zavedajoč se pomena uspeha gospodarskega programa ZIS in 
podpore, ki jo ta program in dosedanja politika ZIS uživata v Slo- 
veniji, smo posebej skrbno ocenjevali predloge ustavnih spre- 
memb. Ugotovili smo: 

- da lahko v celoti podpremo predloge ZIS, s katerimi se 
odpravlja prevladujoča vloga družbene lastnine, zagotavlja večja 
samostojnost gospodarskih subjektov in odpravlja 30 ha zemljiški 
maksimum; 

- da predlogi, ki zadevajo večja pooblastila federacije na 
področju državne varnosti in pooblastila ZIS za zadržanje odloči- 
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tev vseh organov, kadar so z njimi kršene pravice in svoboščine 
človeka in občana ali z ustavo določena ureditev, niso v ničemer 
povezani z gospodarskim programom ZIS; 

- in da predlogi, ki zadevajo pristojnosti federacije na področju 
davčnega sistema, davčne politike in finansiranja federacije, pri- 
stojnosti ZIS pri določanju ekonomske politike in spremenjen 
položaj in vloga NBJ pomenijo tako radikalen poseg v odnose 
v federaciji in v ekonomsko suverenost republik, da bi s tem 
uresničevanje gospodarskega programa ZIS postala njegova 
izključna naloga in odgovornost. Na takih podlagah, brez 
zavestne podpore in aktivnosti v vseh republikah in pokrajinah, 
s spremembami odnosov v federaciji, z razlastitvijo ekonomskih 
funkcij republik na najpomembnejših področjih makroekonom- 
ske politike in s centralizacijo odločanja na ravni federacije pa po 
naši oceni noben program gospodarske stabilizacije v Jugoslaviji 
kot večnacionalni skupnosti, ne more imeti pogojev za trajen 
uspeh. Zato smo ocenili, da je treba vsak, pa tudi predloženi 
program gospodarske reforme ZIS nujno načrtovati in izvajati 
brez zahtev za spremembo temeljnih odnosov v federaciji Samo 
to je lahko podlaga za uspeh programa. Vse druge zahteve in 
predlogi z gospodarskim programom ne morejo imeti neposredne 
zveze. 

Prav tako smo tudi ugotovili, da v predloženih ustavnih spre- 
membah, kljub jasnemu spoznanju o soodvisnosti sprememb 
v političnem sistemu, ki lahko edine ustvarijo ustrezno demokra- 
tično družbeno vzdušje za uspeh gospodarskih reform, ZIS ni 
ponudil nobenega predloga, ki bi bil namenjen uveljavljanju poli- 
tičnega pluralizma, svobodi političnega organiziranja in enako- 
pravnosti vseh političnih subjektov, varovanju človekovih pravic 
in svoboščin in omejevanju pravic državnih organov, da tudi 
z neustavnimi sredstvi in arbitrarno omogočajo ali celo nepo- 
sredno zagotavljajo njihovo kršitev. 

Oceno predlogov ZIS za ustavne spremembe smo vam posredo- 
vali v posebnem mnenju, ki ga je oblikovala komisija za ustavna 
vprašanja. V delovnih telesih skupščine in zborov in tudi v javnosti 
ni bila dana nikakršna argumentacija, ki bi odprla vprašanje 
o ustreznosti vsebine tega mnenja. 

Na podlagi takih ocen vam ustavna komisija predlaga, da 
k celotnemu predlogu ZIS, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ, ne daste soglasja. 

Tak sklep predlagamo kljub spoznanju, da soglašamo s 1. točko 
predloga ZIS, ki govori o odpravi prevladujoče vloge družbene 
lastnine, zagotavlja večjo samostojnost gospodarskih subjektov 
in odpravlja zemljiški maksimum, saj ZIS in Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ ponovno, tako kot v dosedanjih postopkih ustavnih spre- 
memb, ne dajeta možnosti za izjasnjevanje o posameznih predlo- 
gih, temveč ponujata vse predloge skupaj. Zato tudi predlagamo, 
da Zvezni zbor sprejme sklep, da se bo soglasje dajalo k vsakemu 
predlogu posebej. V tem primeru in ko nam bodo posredovani 
v obravnavo morebitni drugačni in novi predlogi, bo Skupščina 
SR Slovenije ponovno razpravljala o vseh posameznih predlogih 
za spremembo ustave SFRJ. 

K ponujenemu stališču, torej da Skupščina SR Slovenije ne daje 
soglasja k celoti predlogov ZIS, naj dodam, da posamezniki 
v ustavni komisiji in javnosti menijo, da bi bilo primerneje, če bi že 
v sklepu skupščine dali soglasje k 1. točki omenjenega predloga, 
za vse druge točke predloga pa bi soglasje zavrnili. Nekateri celo 
predlagajo, da bi dali soglasje k predlogu v celoti, ob tem pa 
poudarili, da to soglasje še ne pomeni, da se strinjamo z vsebino 
predloga in da bomo tudi v sklepni fazi dali soglasje k temu 
predlogu sprememb. Opozorili naj bi, da bomo soglasje dajali 
k posameznim amandmajem in ne k celotnemu paketu predlogov. 
Tudi ti posamezniki pa soglašajo, da njihovo mnenje ne zadeva 
bistva predlaganega sklepa, temveč da gre predvsem za vprašanje 
primernejše taktike. Predlagam, da tudi pri opredeljevanju o tem 
pristopu sledimo večinskemu mnenju. Na ta način bomo, vsaj tako 
upam, vplivali na predlagatelja in Zvezni zbor, da več ne predla- 
gata »paketnega sprejemanja amandmajev«, ki za posamične 
amandmajske spremembe ustave SFRJ ni primerno. To pa predla- 
gamo tudi zaradi tega, ker za ekonomsko in politično suverenost 
republike pomembna vsebina ustavnih sprememb ne more biti 
vprašanje, o katerem bi razmišljali predvsem s taktičnega vidika. 
Tu gre za načelne opredelitve in tak mora biti tudi naš odnos do 
njih. V jugoslovanskih razmerah in ob razlikah v pogledih na 
odnose v federaciji in naš bodoči razvoj, ni nobenega razloga, da 
ne bi povsem jasno in nedvoumno takoj povedali, o katerih vpra- 
šanjih smo se pripravljeni enakopravno pogovarjati, kje pa so 
jasne meje, preko katerih dogovorjanje in nenačelno kompromi- 
sarstvo in taktiziranje ni mogoče 

Prepričani smo, da s sprejemom amandmajev k ustavi SFRJ 
v letu 1988 še zdaleč nismo ustvarili vseh podlag za nujne spre- 
membe, ki so pogoj za preseganje globoke gospodarske in poli- 
tične krize ter krize odnosov v federaciji. Ta ugotovitev je še toliko 

bolj utemeljena, ker se zavedamo, da s temi spremembami še 
nismo ustvarili podlag za reforme političnega sistema, za uveljavi- 
tev polne svobode političnega organiziranja in delovanja, za utrje- 
vanje človeka - državljana kot temeljnega subjekta političnega 
odločanja, oblasti in suverenosti, za polno uveljavitev vsebine 
samoodločbe narodov in ker nismo ustvarili podlag za učinkovi- 
tejše organiziranje zakonodajne, izvršne in sodne oblasti. 

Politične razmere v vseh republikah in pokrajinah, resda še 
z različno intenziteto, vendar jasno kažejo, da vse bolj dozoreva 
spoznanje o nujnosti demonopolizacije ZK kot oblastne in 
ustavno privilegirane politične organizacije, o nujnosti uvajanja 
enakopravnosti in svobode poltičnega organiziranja in delovanja, 
o temeljitejšem varstvu človekovih pravic in o vseh posledicah, ki; 
jih te usmeritve prinašajo tudi za volitve, sestavo ter delovanje 
skupščin. 

Ni dovolj, da so ta spoznanja vse bolj prisotna v političnih 
izjavah ZK in SZDL. Ni dovolj, da se počasi odpira prostor za 
ustanavljanje in delovanje novih političnih organizacij, vključno 
z vsemi težavami, s katerimi se ob tem srečujejo, pa tudi ob vseh 
skrajnostih, ki jih nekatere od njih postavljajo kot izhodišče in cilj 
delovanja. 

Brez velikega zanosa in samozadovoljstva, saj nas realizacija 
sprejetih usmeritev še čaka, moramo ugotoviti, da smo v Sloveniji 
zavestno, z vseljudskim konsenzom, ob jasni usmeritvi DPO in 
upoštevaje zahteve novonastalih, do včeraj še alternativnih, danes 
pa v celoti enakopravnih političnih organizacij, z amandmaji k slo- 
venski ustavi ustvarili ustavnopravne podlage za nujno uveljavlja- 
nje politične demokracije in političnega pluralizma. To usmeritev 
smo z volilno zakonodajo in zakonom o političnem združevanju, 
ki smo jih pripravljali neposredno v naši skupščini, ustvarili tudi 
zakonske podlage za prehod v novo kvaliteto političnega življenja 
in odločanja v slovenskem prostoru. 

To, kar se v mnogih vzhodnoevropskih državah porojeva 
s spontanim uporom ljudi, zaradi zaslepljenosti in oblastništva 
posameznikov na žalost tudi v krvi, smo v Sloveniji uzakonili po 
demokratični poti, v legalno izvoljenih organih oblasti. To, kar je 
drugod v Jugoslaviji zdaj le še bolj ali manj načelna politična 
usmeritev, ki jo je mogoče seveda tudi spremeniti ali dozirati 
v pogoje njenega uresničevanja, je v Sloveniji za vse obvezen 
zakon. To, kar v nekaterih republikah že poraja predloge za hitre 
spremembe ustavne ureditve in zakonodaje, v drugih pa le še 
kritiko sprejetih rešitev, je bilo v Sloveniji sprejeto premišljeno, 
v intenzivni in množični nekajmesečni razpravi o ustavnih amand- 
majih k slovenski ustavi. 

Kaj vse to pomeni? Prvo, da razvoj dogodkov potrjuje pravilnost 
naših odločitev in zavrača pogoste sodbe, da je Slovenija eden 
zadnjih branikov nazadnjaštva. Prav tako to pomeni, da se v Slo- 
veniji, ne le z besedami, temveč tudi z dejanji zavzemamo za 
korenite spremembe. V njih tako zaradi lastnih spoznanj in raz- 
voja v Evropi in svetu vidimo možnosti za izhod iz krize. 

Gotovo je res, da je treba bistveno prenoviti tudi odnose v fede- 
raciji. Lahko bi rekli, daje potreben nov sporazum jugoslovanskih 
narodov o skupnih interesih zaradi katerih želimo živeti v Jugosla- 
viji. Toda glede teh vprašanj so danes razlike v Jugoslaviji 
tolikšne, da lahko le politično kratkovidni in nerealni pričakujejo 
hiter in enostaven sporazum. Brez sporazuma, resničnega in 
zavestnega, pa skupnih interesov v Jugoslaviji ni mogoče obliko- 
vati. To je naša realnost. Z njo nismo zadovoljni, toda zaradi tega 
je kljub temu ne moremo in ne smemo enostavno ignorirati. Kdor 
želi ravnati tako, bo sokriv za posledice svoje lastne politične 
ingorance. Upam le, da posledic le te ne bodo nosili ljudje. 

Razmere za nov dogovor o skupnih interesih, katerega temelj in 
izhodiščna podlaga morajo biti pravice narodov, njihova suvere- 
nost in samoodločba, ne pa mimo ali proti njihovi volji predlagane 
ali vsiljene rešitve, danes niso ugodne. Večina ljudi je preokupi- 
rana z eksistenčnimi vprašanji. Poleg tega niso jasno razvidne 
resnične možnosti in opcije razvoja ter njihove posledice, saj je 
enostransko usmerjena propaganda preko sredstev obveščanja 
ustvarila popačeno podobo o stvarnih problemih naše družbe in 
možnostih za njihovo reševanje. Demokratični pogoji za enako- 
praven, strpen dialog o vseh možnih rešitvah niso ustvarjeni- 
Dokler se sodno preganjajo drugače misleči, ni pogojev za demo- 
kratično sintezo različnih pogledov. Stari kohezivni dejavniki 
jugoslovanske sinteze so izgubili ugled in pred očmi javnosti 
pokazali, da niso več sposobni opraviti te sinteze po demokratični 
poti, upoštevaje voljo večine ljudi in predvsem vseh narodov in 
narodnosti. Ne samo, da te razmere za iskanje novega niso 
ugodne. Še več, upravičena je bojazen, da bi v takih razmerah 
zahteve po takojšnjem dogovoru o skupnih interesih v Jugoslaviji 
ali o hitrem spreminjanju odnosov v federaciji samo potencirale 
razlike in s tem dodatno otežile vsako nadaljnjo možnost za 
strpno razpravo o, za Jugoslavijo in vsak jugoslovanski narod, 
usodnih vprašanjih. Ob tem seveda sploh ne razmišljam o tem, da 
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je tako usodna vprašanja mogoče reševati s silo. Izkušnje zgodo- 
vine, naše lastne, vse bolj pa tudi zgodovine vzhodnoevropskih 
socialističnih držav, kažejo, da celo v pogojih enonacionalnih 
skupnosti take poti ne morejo roditi uspeha 

Za pisanje povsem nove ustave po naši oceni torej možnosti 
niso dozorele. To pa ne pomeni, da ni še kako utemeljeno spodbu- 
diti predhodno razpravo o vseh aktualnih vprašanjih ustavne 
ureditve Jugoslavije. Upoštevaje nujnost novega dogovora repu- 
blik in pokrajin o odnosih v federaciji, ki predpostavlja, da 
poglede o svojem položaju, ustavni ureditvi in odnosih v federaciji 
oblikujejo najprej vsi jugoslovanski narodi oziroma njihove soci- 
alistične republike, bi bilo smotrno spodbuditi oblikovanje takih 
pogledov in stališč. Na ta način bi opredelili temeljna vprašanja in 
o njih opravili najširšo demokratično razpravo. Mnenja iz te raz- 
prave pa bi lahko bila šele podlaga za predlog, da se pristopi 
k spremembam ustave SFRJ s sprejemom nove ustave SFRJ. 

V SR Sloveniji je posebna delovna skupina pri Predsedstvu SR 
Slovenije oblikovala izhodišča za novo slovensko in jugoslovan- 
sko ustavo. To gradivo zaenkrat niti v javnosti in niti v naši 
skupščini ni bilo deležno nikakršne pozornosti. Predlagam zato, 
da zadolžimo delovna telesa skupščine in zborov, da o teh izho- 
diščih razpravljajo in da pozovemo tudi javnost, da o njih oziroma 
o svojih pogledih na novo slovensko in jugoslovansko ustavo 
oblikuje svoje poglede, predloge in stališča. 

V Sloveniji torej menimo, da je treba storiti vse, da se ustvarijo 
ugodnejši pogoji za strpen in demokratičen pogovor o bodočih 
odnosih v federaciji. K temu bi lahko veliko prispeval uspeh 
gospodarske reforme, uvajanje pluralizma lastnin in njihove polne 
enakopravnosti v tržnem gospodarstvu, s konkurenco, z večjo 
samostojnostjo vseh gospodarskih subjektov in njihovo manjšo 
odvisnostjo od države ter popolno samostojnostjo v odnosu do 
političnih organizacij, kakor tudi čisti ekonomski računi med 
republikami in pokrajinama s sicer dogovorjenim obsegom nujne 
solidarnosti, vendar brez možnosti, da bi izven proračuna federa- 
cije prišlo do prelivanja dohodka in socializacije slabega poslova- 
nja. K ustvarjanju takih pogojev bi veliko prispevalo tudi večje 
razumevanje in večja svoboda pri urejanju mnogih vprašanj 
gospodarskega in političnega sistema v republikah, saj sedanje 
zahteve po poenotenju, ob velikih razlikah, ki obstojajo, porajajo 
občutek ogroženosti slehernega naroda, ki zaradi drugačnih 
pogledov drugega naroda na nekatera temeljna vprašanja, ne 
more razviti svojih pobud in uveljaviti svojih interesov Take 
pogoje je po našem prepričanju mogoče postopno zagotavljati 
tudi tako, da se z amandmaji k ustavi SFRJ, o katerih je mogoče 
doseči soglasje, ustvarjajo ustavnopravne podlage za nove druž- 
bene in politične odnose. Pri tem ne mislimo, da niso za razpravo 
tudi nekatera vprašanja, ki jih je imel za podlago svojega predloga 
ZIS. Kakšne naj bodo funkcije NBJ v tržnem gospodarstvu, kako 
oblikovati sodoben davčni sistem in kako zagotavljati ustrezno 
vlogo države v tržnem gospodarstvu gotovo sodijo mednje. Toda 
tudi ta vprašanja terjajo predhodno razčiščevanje, da glede njih 
ne bi bilo nikakršnih dvomov, da torej novi amandmaji, sprejeti po 
hitrem postopku, ne bi spremenili temeljnih odnosov v federaciji. 

Spremembe so nujne. Ker ne moremo takoj uveljaviti in zagoto- 
viti vseh, so parcialne spremembe boljša in realnejša pot od 
Čakanja na trenutek, ko bodo možne celovite spremembe. Ta 
priložnost pa se ne bo, kakor potrjuje praksa zadnjega časa, 
Ponudila sama po sebi. Zaradi tega moramo zavestno delovati 
tudi sami. 

To so ozadje in razlogi predloga ustavne komisije, da tudi 
Skupščina SR Slovenije da predlog, da se začne postopek za 
spremembe posameznih določb ustave SFRJ. 

S predlogi, ki so zajeti v 26. točkah, želimo zagotoviti: 
- svobodo političnega združevanja in polno enakopravnost 

yseh, v skladu z ustavo in zakonom ustanovljenih političnih sub- 
jektov, brez vodilne vloge ZK in v ustavi posebej zagotovljene 
Poobla ščene vloge SZDL, 

- popolno enakopravnost vseh oblik lastnine glede ustanavlja- 
nja podjetij, pogojev opravljanja dejavnosti in pogojev poslovanja, 

- enakopravnost upravljanja in prilaščanja rezultatov dela na 
podlagi dela delavcev in sredstev, vloženih v gospodarsko ali 
arugo dejavnost, 

ukinitev maksimuma lastninske pravice na kmetijskem in 
9ozdnem zemljišču, 

~ Črtanje možnosti začasnega omejevanja razpolaganja 
* delom sredstev družbene reprodukcije oziroma njihovega 
obveznega združevanja, 

- svobodo samoupravnega interesnega organiziranja, 
črtanje ideoloških opredelitev o vlogi delavskega razreda, 

~ najširše možnosti za urejanje sestave in načina volitev skupš- C|n v republiških ustavah, 

kak uve'iavi,ev vsebine pravic in svoboščin človeka in občana, akor so določene v mednarodnih paktih, ki smo jih ratificirali, 

- možnosti za utrditev neodvisnosti sodišč z ukinitvijo določb 
o njihovi izvolitvi za določen čas, 

- enotnost sodne funkcije z ukinitvijo sodišč združenega dela, 
- da se tudi v normativnem delu ustave SFRJ zapiše, da so 

socialistične republike države v sestavi SFRJ, in sicer na temelju 
trajne, celovite in neodtujljive pravice vsakega naroda do samood- 
ločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve, 

- da se v zboru republik in pokrajin brez soglasja vseh republi- 
ških in pokrajinskih skupščin kot začasni ukrepi lahko sprejemajo 
le zakoni, ki urejajo materialne obveznosti in razmerja, ne pa tudi 
zakoni, ki urejajo sistemska vprašanja, 

- da se v zveznem zboru okrepi vpliv skupščin republik in 
pokrajin glede vprašanj, ki so po oceni večine delegatov sploš- 
nega pomena za republiko oziroma avtonomno pokrajino, 

- da se ukine sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
ter da se obseg sredstev ter oblike, kriteriji in nadzor uporabe 
sredstev za te namene določijo z dogovorom republik in avtonom- 
nih pokrajin, 

- da se v ustavi SFRJ predvidijo pristojnosti Skupščine SFRJ za 
razglasitev izrednih razmer in uporabo izrednih ukrepov, ki niso 
posledica vojne ali neposredne vojne nevarnosti, in sicer na 
podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

S temi predlogi, če bi bili sprejeti, želimo ustvariti podlage za še 
doslednejše uveljavljanje gospodarske reforme, odpreti ustavne 
možnosti političnih reform, okrepiti pravice in svoboščine človeka 
in občana ter utrditi položaj republike in njeno vlogo ter odgovor- 
nost za urejanje skupnih interesov v federaciji. 

Predlogi, ki zadevajo gospodarski in politični sistem ter pravice 
in svoboščine človeka in občana so v večini republik in pokrajin, 
pa tudi v ekspozeju predsednika ZIS v Skupščini SFRJ, v načelu že 
podprti. Upravičeno zato lahko pričakujemo, da mnogi med njimi 
ne bodo dobili podpore le v ZIS in skupščinah republik in avto- 
nomnih pokrajin, temveč tudi v jugoslovanski demokratični javno- 
sti. Glede predlogov, ki zadevajo položaj republik in njihovo vlogo 
pri sprejemanju temeljnih odločitev v federaciji, ne moremo trditi, 
da so o njih že dovolj skladna stališča. Njihov sprejem pa bi po 
našem prepričanju odpravil mnoge razloge za sedanje nespora- 
zume in ustvaril podlage za bolj odgovorno iskanje skupnih reši- 
tev. S tem pa bi tudi okrepil učinkovitost in stabilnost odnosov 
v federaciji. 

Posebej predlagamo, da naj se skupščine republik in avtonom- 
nih pokrajin odločajo o vsakem predlogu posebej. S tem dajemo 
vsem skupščinam možnost, da glede na interese in spoznanja 
v svoji republiki ali avtonomni pokrajini, same ocenijo, kateri 
predlogi bi bili za njih sprejemljivi že v tej fazi ustavnih sprememb. 

Pričakujemo, da bo Zvezni zbor Skupščine SFRJ že na seji 17. in 
18. januarja naš predlog uvrstil na dnevni red in ga posredoval 
vsem skupščinam republik in avtonomnih pokrajin O roku za 
dajanje soglasja naj se dogovorijo delegati v zveznem zboru. Naša 
želja je, da bi o našem predlogu čimprej zavzel svoje stališče tudi 
ZIS. Ob tem pa tudi pričakujemo, da Zvezni zbor na tej seji ne bo 
sprejel dokončne odločitve o predlogih ZIS in da bo dal ZIS 
možnost, da bo organiziral predhodno razpravo v republikah in 
pokrajinah o tem. kateri predlogi bi bili sprejemljivi že v tej fazi 
ustavnih sprememb katere pa je treba pojasniti ali pripraviti v dru- 
gačni vsebini. Tako bi lahko prišli do predlogov, ki nam bi omogo- 
čili, da jih po soglasju v vseh skupščinah republik in avtonomnih 
pokrajin sprejmemo in s tem odpremo možnosti za skupno spoz- 
nane nadaljnje potrebne spremembe ustave SFRJ. Čas nekaj 
mesecev, ki nam je za to delo potreben, je vreden možnega 
uspeha, ki je predpostavka in cilj našega predloga. 

S sprejemom odločitev, ki vam jih v imenu komisije za ustavna 
vprašanja predlagam, bi Skupščina SR Slovenije: 

- ponovno izrazila polno podporo in pripravljenost sodelovanja 
pri uresničevanju gospodarskih reform, ki jih je predlagal ZIS, 

- poudarila svojo odločenost za temeljite reforme gospodar- 
skega in političnega sistema, ki so pogoj za izhod iz krize, 

- dala pobudo, da se v vsej Jugoslaviji ustvarijo ustavnopravne 
podlage za uveljavljanje političnega pluralizma, za popolno svo- 
bodo in enakopravnost političnega organiziranja in delovanja ter 
za utrjevanje pravic in svoboščin človeka in občana, 

- izkazala svojo polno pripravljenost sodelovanja in skupnega 
dogovarjanja o tistih spremembah ustave SFRJ, ki so na podlagi 
skupnega dogovora možen in potreben pogoj za ustvarjanje pod- 
lag za izhod iz krize, 

- prispevala k ustvarjanju pogojev, da se družbena protislovja 
v Jugoslaviji rešujejo z demokratičnimi sredstvi in v legalnih 
institucijah sistema, s tem pa preprečujejo možnosti nadaljnjih 
zaostritev, kakor tudi, da se s tem utrdi mednarodnopravni in 
politični ugled in stabilnost Jugoslavije, ' 

- ustvarijo pogoji za začetek razprave o novih ustavah sociali- 
stičnih republik in novi ustavi SFRJ. 
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Predlagam zato, da te odločitve sprejmete. 
Hkrati predlagam, da ob sprejetju teh odločitev pošljemo tudi 

poziv jugoslovanski demokratični javnosti s prošnjo, da naj ga 
objavijo vsa sredstva javnega obveščanja: 

V njem bi poudarili, da Skupščina socialistične republike Slove- 
nije ocenjuje, da so dozoreli pogoji, ko po demokratičnih in 
legalnih poteh tudi v Jugoslaviji ustavnopravno uveljavimo 
bistvene spremembe, ki jih vsebuje naš predlog. Povzetek teh 
predlogov, kakor sem ga dal v tem uvodu, bi navedli. 

V njem bi poudarili, da je uveljavitev teh načel, ki so vsebina 
odnosov v vseh demokratičnih družbah, katerih zapostavljanje 
v daljšem obdobju je bistveno prispevalo k naši krizi in h katerim 
danes težijo vsi ljudje v socialističnih družbah, pogoj za uspeh 

naših gospodarskih in političnih reform ter za naše enakopravno 
vključevanje v Evropo 

Zato bi z njim tudi pozvali vse skupščine republik in avtonomnih 
pokrajin, vse politične organizacije, zveze in združenja občanov, 
vsa sredstva javnega obveščanja ter vso demokratično javnost, da 
se ne glede na vsa razhajanja v naših pogledih tokrat vsi skupaj 
osredotočimo le na zagotavljanje vsestranskih možnosti, da bomo 
občani v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah ocenili, ali 
predlagane ustavne rešitve lahko prispevajo k reševanju jugoslo- 
vanske krize. 

To naj bo izhodišče za razmišljanje o naših predlogih. Prepri- 
čani smo, da lahko z demokratičnim, enakopravnim in strpnim 
dialogom najdemo ustrezne rešitve za vsakega med nami in za vse 
skupaj.« 

SKLEP 

Skupščine SR Slovenije k predlogu, da se začne postopek za 

spremembo ustave SFRJ   

Na podlagi 2. odstavka 400. člena ustave Socialitične federa- 
tivne republike Jugoslavije, 1. alinee 335. člena in 1. alinee 2. 
točke 341. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 1. alinee 
2. točke I. razdelka 71. člena in 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
11.1.1990 sprejela 

SKLEP 
K PREDLOGU, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO 
USTAVE SFRJ 

1. Skupščina SR Slovenije se je seznanila s predlogom, da se 
začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal na 
podlagi 2. odstavka 400. člena ustave SFRJ v soglasje Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. Predlog, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ je predložil Skupščini SFRJ na podlagi 399. člena 
ustave SFRJ Zvezni izvršni svet kot pooblaščeni predlagatelj za 
sejo Zveznega zbora dne 19.12.1989. 

2. Skupščina SR Slovenije soglaša, da bi bile nujne posamične 
amandmajske spremembe ustave SFRJ. 

Skupščina SR Slovenije predlaga Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ, da sprejme sklep, da se soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin k predlogom za spremembo ustave 
SFRJ dajejo za vsako točko predloga posebej in da se začne 
postopek le glede tistih predlogov, h katerim dajo soglasje v?e 
skupščine republik in avtonomnih pokrajin. Tudi sprejemanje 
predloga amandmajev mora omogočiti odločanje skupščin repu- 
blik in pokrajin o vsakem amandmaju posebej. 

3. Skupščina SR Slovenije ne daje soglasja k celoti predloga 
Zveznega izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ iz 1. točke tega sklepa. 

Skupščina SR Slovenije podpira vsebino 1. predloga Zveznega 
izvršnega sveta za začetek postopka za spremembo ustave SFRJ, 
s katerim se odpravlja prevladujoča vloga družbene lastnine, 
zagotavlja večja samostojnost gospodarskih subjektov in odprav- 
lja zemljiški maksimum. 

Če bo Zvezni zbor Skupščine SFRJ sklenil, da se soglasja dajejo 
k posameznim predlogom, bo Skupščina SR Slovenije o njih 
ponovno razpravljala. 

4. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da predloženi predlog, da 
se pristopi k spremembam ustave SFRJ in delovno besedilo 
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. nista v celoti, v nekaterih 
delih pa sploh ne, v funkciji izvajanja gospodarske reforme, ki jo je 
predlagal Zvezni izvršni svet. Predlagane spremembe o pristojno- 
stih federacije na področju državne varnosti in pooblastilo Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, da lahko zadrži izvršitev aktov katerega- 
koli organa, so izrecno take narave. 

Večina predlaganih sprememb je bila že vsebina razprave 
o amandmajih k ustavi SFRJ v letu 1988, zato je o njih Skupščina 
SR Slovenije že zavzela svoja stališča. Skupščina SRS sprejema 
mnenje, ki ga je o vsebini predlogov Zveznega izvršnega sveta 
oblikovala Komisija za ustavna vprašanja. 

S predlaganimi spremembami pa se sploh ne predlagajo reši- 
tve, ki bi zagotavljale več svobode in demokracije na političnem 
področju in širile varstvo človekovih pravic. Spremembe ustave na 
teh področjih pa so bistvene tudi za uresničevanje gospodarskih 
reform, ki brez reform v političnem sistemu ne morejo dati želje- 
nih učinkov. Zato Skupščina SR Slovenije hkrati s sklepom k pred- 
logu Zveznega izvršnega sveta daje tudi svoje predloge za začetek 
postopka za spremembo ustave SFRJ. Ko bodo ti in drugi more- 
bitni predlogi posredovani v obravnavo skupščinam socialističnih 
republik in avtonomnih pokrajin, bo tudi Skupščina SR Slovenije 
ponovno razpravljala o vseh posameznih predlogih za spre- 
membo ustave SFRJ. 

5. Skupščina SR Slovenije v trdnem prepričanju poudarja, da 
sedanjih nasprotij v Jugoslaviji ni mogoče reševati s centralizacijo 
odločanja in prenosom pristojnosti na zvezno državo. 

Ob utemeljitvi Zveznega izvršnega sveta, da je sprejem predloga 
Zveznega izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ, nujen za uresničitev gospodarske reforme, Skupš- 
čina SR Slovenije ocenjuje, da je cilje gospodarske reforme, tudi 
če se ne sprejmejo predlagane spremembe, mogoče uresničiti 
tudi v okviru določil obstoječe ustave in zakonov, ki pa jih mora 
Zvezni izvršni svet dosledno uveljavljati na celotnem območju 
države. Zadnji dogodki v Jugoslaviji, predvsem v zvezi z enostran- 
sko prekinitvijo odnosov SR Srbije s SR Slovenijo, nas žal prepri- 
čujejo, da zvezni organi tudi sedaj niso izrabili ustavnih možnosti 
za izvajanje nekaterih najbolj vitalnih ekonomskih in političnih 
funkcij, ki jih omogoča že veljavna ustava SFRJ, konkretno 
amandma XXXVII k ustavi SFRJ in druge določbe ustave. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je potrebno začeti razpravo 
o skupnih zadevah, ki jih bodo republike in pokrajini v skupnem 
interesu opravljale na ravni zvezne države, to pa je vprašanje 
pristojnosti federacije, ki jih določata predvsem 281. in 286. člen 
ustave SFRJ. Takšne razprave je treba opraviti v duhu strpnosti, 
medsebojnega spoštovanja in sprejemanja argumentov brez vna- 
prejšnjih političnih ocen in diskvalifikacij kateregakoli predloga. 
Taka razprava pa je mogoča le v rednem postopku in ko bo 
ustvarjena demokratična družbena klima in pripravljenost vseh za 
enakopraven dialog. K temu bi veliko pripomogle spremembe 
ustave SFRJ na področju političnega sistema in varstva človeko- 
vih pravic ter zagotavljanja polne enakopravnosti lastnin in samo- 
stojnosti gospodarskih subjektov, ki bi ustvarile podlago za to, da 
bi v drugačnih družbenih in političnih razmerah lahko pričeli 
z dogovarjanjem o skupnih interesih v federaciji. 
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MNENJE 

Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije k predlogu, da se 

začne postopek za spremembo ustave SFRJ 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 23. 
seji dne 28. 12. 1989 obravnavala predlog, da se začne postopek 
za spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal na podlagi 2. 
odstavka 400. člena ustave SFRJ v soglasje Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ 
je predložil Skupščini SFRJ na podlagi 399. člena ustave SFRJ 
Zvezni izvršni svet kot pooblaščeni predlagatelj za sejo Zveznega 
zbora dne 19. 12. 1989. 

I. 
Komisija ugotavlja, da predloženi predlog, da se pristopi k spre- 

membam ustave SFRJ in besedilo osnutka amandmajev k ustavi 
SFRJ, nista neposredno in v celoti v funkciji izvajanja gospodar- 
ske reforme, ki jo je predlagal Zvezni izvršni svet Predlagane 
spremembe v pristojnostih federacije na področju državne varno- 
sti in pooblastil ZIS, da lahko zadrži izvršitev aktov kateregakoli 
organa so izrecno take narave. 

Večina predlaganih sprememb je bila že vsebina razprave 
o amandmajih k ustavi SFRJ v letu 1988, zato je o njih Skupščina 
SR Slovenije že zavzela svoja stališča in jih zavrnila. S predlože- 
nimi spremembamise bistveno posega v odnose v federaciji, v pri- 
stojnosti republik in pokrajin ter v odnos med Skupščino SFRJ in 
Zveznim izvršnim svetom. 

Komisija meni, da sedanjih nasprotij v Jugoslaviji ni mogoče 
reševati s centralizacijo odločanja in prenosom pristojnosti na 
zvezno državo. Zadnji dogodki v Jugoslaviji . predvsem v zvezi 
z enostransko prekinitvijo odnosov SR Srbije s SR Slovenijo, 
prepričujejo, da zvezni organi tudi sedaj niso izrabili ustavnih 
možnosti za izvajanje nekaterih vitalnih ekonomskih in političnih 
funkcij, ki jih omogoča že veljavna ustava SFRJ, konkretno 
Bmandma XXXVII k ustavi SFRJ in druge določbe ustave. Zato je 
Potrebno začeti razpravo o skupnih zadevah, ki jih bodo republike 
in pokrajini v skupnem interesu opravljale na ravni zvezne države, 
to pa je vprašanje pristojnosti federacije, ki jih določata predvsem 
281. in 286. člen ustave SFRJ. Takšne razprave je treba opraviti 
v duhu strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja argu- 
mentov brez vnaprejšnjih političnih ocen in diskvalifikacij katere- 
9ako{i predloga. Taka razprava pa je mogoča le v rednem 
Postopku in ko bo ustvarjena demokratična družbena klima in 
Pripravljenost vseh za enakopraven dialog. 

Komisija meni, da bi Skupščina SR Slovenije morala predlagati 
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ, da sprejme sklep, da se soglasje skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin 
k predlogu za spremembe ustave SFRJ daje za vsako točko 
Predloga posebej in da se tako lahko sprejmejo le tisti predlogi, 
h katerim bodo dale soglasje vse skupščine republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

II. 
Predlagane spremembe zvezne ustave imajo naslednjih šest 

temeljnih vprašanj: 
1. družbenoekonomska ureditev; 
2. pristojnosti federacije na področju davčnega sistema, davčne 

Politike in financiranja federacije; 
3. pristojnosti Zveznega izvršnega sveta; 
4. spremenjen položaj in vloga Narodne banke Jugoslavije; 
5. državna varnost; 
6 pooblastila Zveznega izvršnega sveta za zadržanje odločitev vseh organov, kadar so kršene pravice in svoboščine človeka in 

°očana ali temelji enotnega jugoslovanskega trga. 
' S 1. točko amandmaja XLIX se razveljavljajo številne določbe 

ustave skupaj z amandmaji, ki so bili sprejeti v letu 1988, s kate- 
r'r"ise odpravlja prevladujoča vloga družbene lastnine, zagotavlja Večja samostojnost gospodarskih subjektov v gospodarskem 
Slstemu in v sistemu odločanja in drugo: S predlaganimi spre- 
**embami se pravzaprav ustavne norme prilagajajo že sprejetim sP'emembam v okviru reforme gospodarskega sistema, ki jih je 
2?*ni izvršni svet že predlagal, predvsem v zakonu o podjetjih in akonu o prometu z družbenim kapitalom. 

Predlagane spremembe bi lahko podprli, saj so v skladu z spre- embami gospodarskega sistema v smeri uveljavljanja tržnih 
**onitosti in v skladu z ustavnimi dopolnili, ki smo jih v SR 
'oveniji že sprejeli , vendar pa se postavlja vprašanje ali so te 
Premembe zadostne za radikalno uveljavitev samostojnosti vseh 

gospodarskih subjektov, popolno enakopravnost vseh oblik last- 
nine in svobodo opravljanja vseh dejavnosti ne glede na obliko 
lastnine. 

Z 2. točko amandmaja XLIX se odpravlja zemljiški maksimum za 
kmete K takšnemu predlogu nimamo pripomb, saj je bila taka 
rešitev izrecno zahtevana v javni razpravi v Sloveniji. 

2. Zvezni izvršni svet predlaga več sprememb na področju 
davčnega sistema in davčne politike v SFR Jugoslaviji. S 1. točko 
amandmaja L se med temelje enotnega jugoslovanskega trga 
predlaga tudi vključitev enotnega davčnega sistema in skupnih 
temeljev davčne politike. Doslej so bili temelji enotnega jugoslo- 
vanskega trga enotni temelji davčnega sistema in skupini temelji 
davčne politike. V zvezi s tem predlogom se razveljavlja tudi 
določba 2. točke amandmaja XXXI k ustavi SFRJ. ki je določala, da 
republike in avtonomni pokrajini z medsebojnimi dogovori uskla- 
jujejo davčno politiko in davčni sistem, ki ju določajo oziroma 
urejajo v mejah svojih pravic in dolžnosti, če to zahteva zagotovi- 
tev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga ter drugi odsta- 
vek 265. člena ustave SFRJ, po katerem imajo organi federacije 
pravico in dolžnost predlagati republikam in pokrajinama, naj po 
medsebojnem dogovoru zmanjšajo ali povečajo davke in pri- 
spevke, ki jih določajo v svoji pristojnosti. Po tej določbi , če 
takšnega dogovora ni, to ni ovira za republike in avtonomni 
pokrajini, da ne bi v mejah svojih pravic in dolžnosti izdale 
predpise in druge akte s področja davčne politike in davčnega 
sistema. S to točko se črta tudi 2. odstavek 279. člena ustave 
SFRJ. S tem se ukinja kot vir sredstev za financiranje funkcij 
federacije prispevek republik in avtonomnih pokrajin. 

S 4. točko amandmaja L so poleg carin in prometnega davka 
sedaj tudi vsi drugi davki izvirni prihodki federacije, ki bi se 
določali le z zveznim zakonom. To pomeni, da bi bili vsi davki 
v okviru tako predlaganega enotnega davčnega sistema neposre- 
den vir financiranja federacije in direkten vir za napajanje zvez- 
nega proračuna. V zvezi s tem je predlagana v 5. točki amandmaja 
L tudi nadomestitev 2. točke amandmaja XXXVIII k ustavi SFRJ, ki 
je določala poseben način financiranja Jugoslovanske ljudske 
armade, saj ne bi bilo več potrebe za posebno financiranje JLA. 

S 1. točko amandmaja Ll se spreminja amandma XXXIX oziroma 
281. člen ustave SFRJ, ki opredeljuje pristojnosti federacije, ki jih 
ta izvaja po zveznih organih. Dosedanja 5. točka, ki je določala, da 
federacija po zveznih organih ureja temelje davčnega sistema 
- vire, vrste, zavezance in osnove - ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga, se nadomešča z določbo, da 
federacija ureja davčni sistem in določa skupne temelje davčne 
politike. 

V skladu z spremembami na področju davčnega sistema in 
davčne politike je s 1. točko amandmaja Lil predlagano tudi, da 
Zbor republik in pokrajin v-celoti sprejema zakone na področju 
davčnega sistema in določa skupni obseg proračuna federacije, 
določa skupni obseg sredstev za financiranje JLA za obdobje, za 
katero se sprejema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije in 
določa temelje skupne davčne politike. 

Vsi navedeni predlogi so nesprejemljivi, ker bistveno spremi- 
njajo odnose med republikami in pokrajinama ter federacijo, 
ukinjajo prispevek republik in avtonomnih pokrajin pri financira- 
nju federacije, določanje davčnega sistema določajo kot izključno 
pristojnost federacije, razširjajo vire finaciranja funkcij federacije 
in s tem ukinjajo ekonomsko suverenost republike na eni najbi- 
stvenejših postavk in onemogočajo uresničevanje lastne razvojne 
politike. Republike in avtonomni pokrajini bi lahko le, ob enotno 
določenem davčnem sistemu v federaciji, v skladu s skupno 
davčno politiko določale višino davkov, kolikor bi jim to dovoljeval 
zvezni zakon. 

3. Po 1. točki amandmaja Lil Zbor republik in pokrajin na 
podlagi soglasja skupščin republik in pokrajin na vseh področjih, 
ki so navedena v 2) podtočki 3. točke amandmaja XL oziroma 
v novi 2) podtočki 2. odstavka 286. člena ne določa več politike, 
temveč le še sprejema zakone na navedenih področjih. Na teh 
področjih skladno z 2. točko amandmaja Lil dobiva pristojnosti 
Zvezni izvršni svet, ki je po tej predlagani spremembi pristojen za 
sprejemanje ukrepov ekonomske politike v celoti. 

To pomeni, da bi bil Zvezni izvršni svet v okviru družbenega 
plana in zakonov, ki bi jih sprejela Skupščina SFRJ, pristojen za 
izvajanje celotne ekonomske politike. S tem bi Zvezni izvršni svet 
dobil funkcije klasične vlade Takšne pristojnosti zvezne vlade 
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lahko pomenijo njegovo večjo operativnost in učinkovitost, ven- 
dar pa bi bilo po našem mnenju to mogoče šele po izgraditvi 
novega ekonomskega sistema na podlagi samostojnosti in enako- 
pravnosti vseh gospodarskih subjektov in delovanja tržnih zakoni- 
tosti, ne pa v razmerah, ko takšnega sistema nimamo in je še 
veliko možnosti prerazporejanja dohodka med podjetji, posamez- 
nimi panogami, republikami in pokrajinama. Zato so takšne pri- 
stojnosti Zveznega izvršnega sveta v sedanjih razmerah nespre- 
jemljive. 

4. Z 2. točko amandmaja L je predlagano, da je Narodna banka 
Jugoslavije odgovorna Skupščini SFRJ za enotno izvajanje in 
spremljanje izvajanja politike izvrševanja zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov na področju monetarnega, kreditnega 
in deviznega sistema. Iz tega predloga izhaja, da politike na 
navedenih področjih ne bi več določala Skupščina SFRJ, temveč 
guverner Narodne banke Jugoslavije samostojno ter Zvezni 
izvršni svet v okviru ukrepov tekoče politike. V 2. točki amandmaja 
XXXV je bilo namreč doslej določeno, da narodne banke izvajajo 
skupno monetarno in devizno politiko ter skupne temelje kreditne 
politike, ki jih določa Skupščina SFRJ. S to točko se nadomešča 
tudi 3. odstavek 2 točke amandmaja XXXV, ki določa, da Narodna 
banka Jugoslavije predlaga Skupščini SFRJ skupno monetarno in 
devizno politiko in skupne temelje kreditne politike, zvezne 
zakone in druge predpise ter ji je odgovorna za to in za izvajanje 
politike izvrševanja predpisov na teh področjih. S tem Narodna 
banka Jugoslavije ne bi bila več predlagatelj nobenih aktov 
Skupščini SFRJ, temveč bi bil predlagatelj ponovno Zvezni izvršni 
svet Takšna sprememba odnosov ni v skladu z dosedanjimi 
razpravami o spremembah ustave SFRJ, po katerih naj bi se 
povečala odgovornost Narodne banke Jugoslavije Skupščini 
SFRJ. 

V 3. točki amandmaja L je predlagana ukinitev Sveta guverner- 
jev Narodne banke Jugoslavije; vsa pravica odločanja je dana 
guvernerju Narodne banke Jugoslavije, ki bi bil odgovoren za 
svoje delo in delo banke Skupščini SFRJ. 

Z ukinitvijo Sveta guvernerjev republike in pokrajini praktično 
ne bi imele niti personalno niti vsebinsko nobenih povezav več 
z odločitvami Narodne banke Jugoslavije. Z navedenimi predlogi 
se popolnoma razveljavlja vloga narodnih bank republik in pokra- 
jin in centralizira odločanje pri guvernerju Narodne banke Jugo- 
slavije. Takšna oblast guvernerja je sicer predvidena v nekaterih 
državah. V naših razmerah, ko je Jugoslavija zvezna država in 
v kateri so še vedno odprte možnosti prerazporejanja dohodka po 
ne dovolj natančno opredeljenih kriterijih, z neposrednimi sub- 
vencijami posameznim dejavnostim, republikam in pokrajinama 
in ko v predlogih ZIS glede položaja in pristojnosti NBJ ni zaslediti 
omejitev, ki bi ustavno v bodoče takšno vlogo NBJ onemogočale, 
taka rešitev ni sprejemljiva. 

5. Z 2) podtočko 1. točke amandmaja U je predlagano, da bi 
federacija prek zveznih organov urejala temelje sistema varstva 
s to ustavo določenega reda (državna varnost) in skrbela za 
njegovo izvajanje; zagotavljala dejavnost službe državne varnosti, 

katero, v skladu z ustavo SFRJ in zveznim zakonom določenimi 
pravicami in dolžnostmi uresničujejo zvezni organi, in usklajevala 
delo organov, ki izvršujejo zadeve državne varnosti. 

Doslej je v skladu z 8) podtočko 281. člena ustave SFRJ federa- 
cija prek zveznih organov zagotavljala dejavnost službe državne 
varnosti, ki je neogibna za uresničevanje v tej ustavi določene 
odgovornosti zveznih organov, in usklajuje delo organov, ki 
opravljajo zadeve državne varnosti. 

S tem predlogom bi se močno razširila pristojnost federacije in 
zveznih organov na področju dejavnosti organov državne varno- 
sti, saj trdne definicije temeljev sistema nimamo in bi lahko takšen 
predlog pomenil, da bi bil ves sistem državne varnosti v celoti 
centraliziran. Ker bi se za izvajanje nalog lahko v republikah 
ustanavljale enote zveznih organov državne varnosti, bi se slej ko 
prej postavilo vprašanje pristojnosti in nalog republiških organov 
državne varnosti, s tem pa tudi njihov obstoj. 

Z navedenim predlogom se bistveno posega v politično suvere- 
nost republike, zato je takšen predlog nesprejemljiv. 

6. Z amandmajem LIH naj bi Zvezni izvršni svet dobil pooblastilo, 
da zadrži izvršitev vsakega akta in dejanja, če bi z njegovo izvrši- 
tvijo lahko nastopile nepopravljive škodljive posledice, s katerimi 
se odvzemajo ali omejujejo z ustavo SFRJ zajamčene svoboščine, 
pravice in dolžnosti človeka in občana, spodkopava enotnost 
jugoslovanskega trga ali z ustavo določena ureditev. 

Pooblastila Zveznemu izvršnemu svetu v tem amandmaju so 
izredno široka, kriteriji pa zelo raztegljivi, kar bi pomenilo, da bi 
lahko ZIS zadržal izvršitev vsakega akta, tudi akte organov repu- 
blik in pokrajin vključno z odločitvami njiHovih skupščin. 

V sistemu varstva ustavnosti in zakonitosti imamo na vseh 
ravneh v ustreznih zakonih opredeljene možnosti zadržanja aktov, 
vključno z možnostjo, da Ustavno sodišče Jugoslavije z začasno 
odredbo zadrži izvršitev posamičnega akta ali dejanja, predpisa 
ali splošnega akta organa družbenopolitične skupnosti ali samou- 
pravnega splošnega akta, katerega ustavnost oziroma zakonitost 
ocenjuje, oziroma če bi z njegovo izvršitvijo nastale nepopravljive 
škodljive posledice. Zato predlog Zveznega izvršnega sveta ni 
v funkciji krepitve ustavnosti in zakonitosti, saj bi se s tem zmanj- 
šala vloga pravosodnih organov in ustavnih sodišč, povečala pa 
vloga Zveznega izvršnega sveta in to na način, ki popolnoma ruši 
odnose med organi federacije in organi republik in pokrajin ter 
organi pravosodja. Ustavnost in zakonitost se lahko krepi le z več- 
jimi pristojnostmi pravosodnih organov ter tem ustreznim zmanj- 
šanjem pristojnosti državnih organov, posebej na področjih, kjer 
imajo lahko diskrecijske pravice. 

Taka pooblastila Zveznega izvršnega sveta so zato v celoti 
nesprejemljiva. 

III. 
Na tej podlagi Komisija ugotavlja, da so predlogi za spremembe 

ustave SFRJ v predlagani obliki kot celota za SR Slovenijo nespre- 
jemljivi, zato predlaga Skupščini SR Slovenije da k predlogu za 
pričetek postopka o spremembah ustave SFRJ ne da soglasja. 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga Zveznega 

izvršnega sveta, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne, 5. januarja 
1990 obravnaval predlog Zveznega Izvršnega sveta, da se 
začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, z delovnim besedilom osnutka amandma- 
jev k ustavi SFRJ, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v soglasje Zvezni zbor Skupščine SFRJ, In sprejel naslednje 

MNENJE 

l. 
Zvezni izvršni svet ocenjuje, da sedanja težka in zaostrena 

družbenoekonomska in politična situacija v državi ogroža enot- 
nost in integriteto SFRJ, medsebojno zaupanje ter se odraža na 
izvajanje gospodarske reforme, ki vstopa v odločilno fazo. 
Z gospodarsko reformo se vzpostavlja nov način gospodarjenja, 
ki predpostavlja polno samostojnost gospodarskih subjektov na 
enotnem jugoslovanskem in svetu odprtem trgu. Ekonomske 
spremembe zato terjajo tudi ustrezne spremembe v funkcijah 
institucij sistema, v prvi vrsti Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega 
sveta in Narodne banke Juaoslavije. 

Zato Zvezni izvršni svet meni, da so nujne spremembe ustave 
SFRJ, s katerimi bi se zagotovile: pravice in dolžnosti zveznih 
organov za vodenje makro-ekonomske politike, ne samo na 
področju ekonomskih odnosov s tujino in na monetarnem 
področju, temveč še posebej na fiskalnem oziroma davčnem 
področju; učinkovito odločanje v federaciji o vprašanjih skupnega 
interesa in njihova odgovornost za dosledno izvajanje politike, 
zveznih zakonov in drugih aktov Skupščine SFRJ, kot tudi precizi- 
rala pooblastila na področjih varstva z ustavo določenega reda, 
enotnosti jugoslovanskega trga ter svoboščin, pravic in dolžnosti 
človeka in občana. 

II. 
Večina predlaganih sprememb v predlogu, da se začne posto- 

pek za spremembo ustave SFRJ, in v delovnem besedilu osnutka 
amandmajev k ustavi SFRJ pa kljub opredeljenemu cilju za večjo 
tržno naravnanost, deklarirano v gospodarski reformi, pomeni 
neutemeljeno centralizacijo odločanja v federaciji in zoževanje 
odgovornosti republik in pokrajin za lasten razvoj in razvoj SFRJ 
kot celote. Predlagane spremembe so bile že vsebina razprave 
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0 amandmajih k ustavi SFRJ v letu 1987 in 1988, glede katerih je 
Skupščina SR Slovenije zavzela svoja stališča in jih zavrnila. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira mnenje, ki ga je do 
Predloga za spremembe zvezne ustave zavzela Komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja na seji dne 28/12-1989, 
tako glede vsebine posameznih amandmajev kot tudi glede odlo- 
čanja o soglasju k vsakemu predlogu posebej. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 
lahko da Zvezni izvršni svet na podlagi 399. člena ustave SFRJ. Pri 
'em pa ni mogoče pristati na spremembe po dejansko hitrem 
Postopku. Čeprav zvezna ustava nima rokov za postopek spre- 
memb zvezne ustave, je treba v postopku sprejemanja sprememb 
zvezne ustave zagotoviti čas za sprejetje mnenj vseh republik in 
Pokrajin k predlogu za začetek postopka, in - kolikor bi bilo dano 
soglasje vseh skupščin republik in pokrajin za posamezne amand- 
maje in za nove predloge - tudi ustrezen čas za izvedbo javne 
razprave o osnutku akta 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v sedanjem času ni 
mogoče reševati nasprotij v Jugoslaviji s centralizacijo odločanja 
m prenosom pristojnosti na federacijo. Zato so nesprejemljivi 
Predlogi, ki določajo nove pristojnosti federacije na področju 
davčnega sistema, davčne politike, financiranja federacije, 
državne varnosti ter pristojnosti Zveznega izvršnega sveta. 

'• Enotni davčni sistem In skupni temelji davčne politike 
Ob sprejemanju zveznih ustavnih dopolnil je bilo to vprašanje 

vključeno med predloge, ki niso sprejemljivi in za katere je Skupš- 
čina SR Slovenije v vrsti stališč izjavila, da k njim ne bo dala 
soglasja. 

Skupščina SR Slovenije je že v mnenju k osnutku sprememb 
"stave SFRJ (Uradni list SRS, št 25/88) zapisala, da je predlog, da 
bi enotne temelje davčnega sistema, s tem pa vsekakor tudi 
Enoten davčni sistem, urejala federacija, v nasprotju s temeljnim 
"aie/om ustave SFRJ, na podlagi katerega so republike in avto- 
"omni pokrajini odgovorne za lasten razvoj in za razvoj federacije 
ko t celote. Vsled tega morajo imeti pravico, da glede na stopnjo 
družbenega in gospodarskega razvoja, socialne in druge razmere, 
samostojno določajo davčni sistem kot instrument ekonomske 
Politike. Republike in avtonomni pokrajini nosijo vso odgovornost 
*a družbene in infrastrukturne dejavnosti in za razvoj gospodar- 
stva na svojem območju in morajo zato imeti pravico, da v skladu 
1 družbenimi razmerami, gospodarskimi zmogljivostmi in v skladu 
s svojimi potrebami urejajo davčni sistem in tudi vodijo svojo 
davčno politiko kot sestavino razvojne politike. Skupni temelji 
davčne politike so sestavina skupne razvojne politike in so lahko 
'® stvar usklajevanja z medsebojnimi dogovori republik in avto- 
nomnih pokrajin. po drugi strani se tudi enotnost jugoslovanskega trga zagotav- 
'la že na podlagi sprejetih ustavnih sprememb preko enotnih 
,emeljev davčnega sistema in skupnih temeljev davčne politike. 

Slovenska skupščina je ob dajanju soglasja na zvezne ustavne 
•"»andmaje med posebej sprejetimi stališči (Uradni list SRS, št. 
*2/88) izrecno ugotovila, da se bodo v zakonu o temeljih davčnega 
^stema viri, vrste, zavezanci in osnove določali samo za subjekte, 
*i opravljajo gospodarsko dejavnost oziroma za subjekte tržnega 
Poslovanja, torej ne iz osebnega dohodka in za zavezance, ki ne 
°Pravljajo gospodarske dejavnosti oziroma niso subjekti tržnega 
Poslovanja. 

Zato Izvršni svet ne podpira: 
~ predloga v 1. točki amandmaja L, po katerem temelj enotnega lu9oslovanskega trga predstavljajo tudi enotni davčni sistem in s*uPni temelji davčne politike; 
~ predloga v 1. podtočki 1. točke amandmaja Ll in s tem v zvezi 

Podloga v 1. podtočki 1. točke amandmaja Lil, po katerih federa- c'ia prek zveznih organov ureja davčni sistem in določa skupne 
6rnelje davčne politike. 
.Izvršni svet tudi meni. da je treba glede na navedena stališča 
pupščine SR Slovenije sprožiti postopek za oceno ustavnosti 
*a*ona o začasnih ukrepih o temeljih davčnega sistema, ki med 
'stami davkov, ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 
anskega trga, določa tudi davek od osebnega dohodka delavcev. 

financiranje federacije 
Izvirne prihodke federacije naj bi sestavljali poleg carin tudi 

Prometni davek ter drugi davki in izvirni prihodki, določeni z zvez- 
zakonom. S takšno rešitvijo bi rešili tudi vprašanje stabilnih lr°v financiranja JLA. 

Financiranje federacije je po veljavni ustavni ureditvi urejeno 
3*o. da dohodke federacije sestavljajo carine in drugi izvirni 
ohodki, določeni z zveznim zakonom. Tu gre predvsem za pro- 
etni davek in prispevke republik in avtonomnih pokrajin ali tako 

rr>Gnovano kotizacijo. Federacija torej nima za vse svoje funkcije 
ustavi določenih izvirnih dohodkov. Načelo kotizacije temelji 8 onem od temeljnih ustavnih načel, da so republike in avto- 

nomni pokrajini enakopravne in odgovorne za lasten razvoj in za 
razvoj SFRJ kot celote. Materialni temelj takega koncepta je 
pravica vsakega naroda, vseh delovnih ljudi in občanov v vsaki 
republiki, da odločajo tako o naravnih bogastvih v svoji republiki 
kot o ustvarjenem dohodku. Zato se tudi vse odločitve v Skupščini 
SFRJ, ki se nanašajo na določanje razvoja in urejanje materialnih 
vprašanj, sprejemajo v soglasju z republiškimi in pokrajinskimi 
skupščinami. Načelo soglasja je slovenska skupščina še okrepila 
z amandmajem, da pri prevzemanju finančnih obveznosti za ures- 
ničevanje funkcij federacije upošteva materialne možnosti repu- 
blike in potrebe njenega razvoja (amandma LXVI). 

Odprava kotizacije in uvedba izvirnih prihodkov za vse funkcije 
federacije bi pomenila bistveno spremembo odnosov v federacije. 
S tem bi uveljavili zahtevo, da ima federacija svoje izvirne pristoj- 
nosti in ne samo tiste, ki jih v izvrševanje zveznih organov prene- 
sejo članice federacije. 

Takšno je bilo tudi stališče slovenske skupščine v vseh fazah 
zadnjih sprememb zvezne ustave, ko je med nesprejemljive pred- 
loge uvrstila izvirne prihodke federacije kot tudi uvajanje namen- 
skih virov za JLA. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne podpira: 
- predloga v 4. točki amandmaja L. po katerem prihodke federa- 

cije predstavljajo poleg carin in prometnega davka tudi drugi 
davki in izvirni prihodki, določeni z zveznim zakonom; 

- ter s tem v zvezi predloga v 5. točki amandmaja L, s katerim 
naj bi predlagana rešitev v 4. točki nadomestila 2. točko amand- 
maja XXXVIII k ustavi SFRJ, ki določa poseben način financiranja 
JLA. 
3. Državna varnost 

Predlog za zakonodajno urejanje in zagotavljanje državne var- 
nosti preko zveznih organov tudi ni nov. Skupščina SR Slovenije 
je že v stališčih na sejah zborov 28. in 29. 9. 1988 ob obravnavi 
poročila slovenske ustavne komisije k besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SFRJ zavzela stališče, da predlog, da naj bi federa- 
cija po zveznih organih urejala sistem varstva s to ustavo dolo- 
čene ureditve (državna varnost) in zagotavljala izvrševanje zvez- 
nih predpisov na tem področju, kot tudi predlog, da bi lahko bili 
zvezni organi pooblaščeni z zveznim zakonom, kolikor nepo- 
sredno izvršujejo zvezne zakone, druge predpise in splošne akte, 
da ustanavljajo organe in organizacijske enote za posamezna 
območja z nalogo, da opravljajo določene upravne zadeve na 
področju državne varnosti, nista utemeljena in zato nesprejem- 
ljiva. 

Federacija ni pristojna za urejanje in zagotavljanje javnega 
reda Tudi za področje varstva ustavne ureditve velja splošno 
načelo, da delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo 
svoje suverene pravice v socialističnih republikah in socialističnih 
avtonomnih pokrajinah in kadar to v skupnem interesu določa 
zvezna ustava - v SFRJ (I. temeljnih načel ustave SFRJ). Sedanja 
ureditev je v skladu z dejanskim stanjem. Slovenska skupščina pa 
je s sprejemom amandmajev k republiški ustavi še okrepila svoje 
kompetence na področju varovanja ustavne ureditve. Izredne raz- 
mere na območju SR Slovenije ali njenem delu lahko na predlog 
Predsedstva SR Slovenije razglasi samo slovenska skupščina, če 
izjemna splošna nevarnost ogroža obstanek SR Slovenije oziroma 
njeno ustavno ureditev (amandma LXIII). 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne podpira: 
- predloga v 2. podtočki 1. točke amandmaja Ll, po katerem bi 

federacija prek zveznih organov urejala državno varnost in skr- 
bela za njeno izvajanje ter zagotavljala delovanje službe državne 
varnosti. 

4. Pristojnosti Zbora republik In pokrajin 
V pripravi nazadnje sprejetih ustavnih amandmajev so bili 

odklonjeni predlogi, da bi zožili vprašanja, o katerih se odloča 
v Zboru republik in pokrajin na podlagi soglasja. To načelno 
stališče je slovenska skupščina izpostavila že v svojih stališčih ob 
soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ, v vseh fazah priprave sprememb zvezne 
ustave pa je bilo uvrščeno med pripombe Skupščine SR Slovenije 
k tistim predlogom, za katere je Skupščina SR Slovenije ocenila, 
da niso sprejemljivi in h katerim ne bo dala soglasja. 

Iz delovnega besedila osnutka amandmajev k zvezni ustavi 
Izhaja, da Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ ne bi več 
določal politike, temveč le še sprejemal zakone na področjih, ki so 
našteti v 2. podtočki 3. točke amandmaja XL k ustavi SFRJ. S tem 
v zvezi pa skladno z 2. točko amandmaja Lil Zvezni izvršni svet 
dobiva te pristojnosti Predložena rešitev pomeni, da bi Zvezni 
izvršni svet lahko samostojno sprejemal vse ukrepe ekonomske 
politike, ki so se zdaj sprejemali s soglasjem v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Zvezni izvršni svet lahko ukrepe eko- 
nomske politike sprejema v okviru pravic in pooblastil, določenih 
v zakonih, ki se sprejemajo na podlagi soglasja. 
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Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne podpira: 
- predloga celotnega amandmaja Lil, ki se nanaša na odločanje 

Zbora republik in pokrajin na podlagi soglasja republiških in 
pokrajinskih skupščin ter na pristojnosti Zveznega izvršnega 
sveta glede sprejemanja ukrepov ekonomske politike. 

5. Pristojnost Zveznega Izvršnega sveta za zadržanje aktov ali 
dejanj 

Predlog razširitve pristojnosti Zveznega izvršnega sveta z gene- 
ralno pravico suspenza vsakega akta ali dejanja, če bi z njim lahko 
nastopile nepopravljive škodljive posledice, s katerim se odvze- 
majo ali omejujejo ustavno zajamčene svoboščine, pravice in 
dolžnosti človeka in občana ali ruši enotnost jugoslovanskega 
trga oziroma ruši ustavno določeni red, je nesprejemljiv. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni razlogov, da 
dobi Zvezni izvršni svet tako široko in neomejeno pooblastilo, ki bi 
ga sprejemal izključno po lastni oceni. V sistemu varstva ustavno- 
sti in zakonitosti so tako v ustavi kot tudi v zakonih opredeljene 
možnosti zadržanja aktov in začasnih odredb preko vrste državnih 
organov, tudi na ravni federacije. Poleg tega pa bi se s takšno 
rešitvijo bistveno spremenili odnosi med organi federacije in 
organi republik in pokrajin pa tudi organi pravosodja. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne podpira: 
- predloga v amandmaju Lili, s katerim naj bi Zvezni izvršni svet 

dobil generalno pravico suspenza vsakega akta ali dejanja, če bi 
ocenil, da bi z njimi lahko nastale nepopravljive škodljive posle- 
dice. se omejevale ustavne svoboščine, pravice in dolžnosti ali 
rušil ustavni red oziroma enotnost jugoslovanskega trga. 

6. Narodna banka Jugoslavije 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je vprašljiva rešitev 

v 3. točki amandmaja L, po kateri naj bi Narodno banko Jugosla- 
vije vodil guverner in ne več Svet guvernerjev. Upoštevaje ustavno 
opredeljeni položaj narodnih bank republik in pokrajin in ustavno 
vlogo Narodne banke Jugoslavije ni razlogov, da se odločanje 
v Narodni banki Jugoslavije zoži le na guvernerja 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa podpira predložene 

rešitve v amandmaju XLIX, s katerimi se razveljavljajo številne 
določbe zvezne ustave, pa tudi nekatere določbe amandmajev 
k ustavi SFRJ, s katerimi se prispeva k uveljavitvi tržne ekonomije 
in podjetništva. Prav tako podpira ukinitev omejitev, ki se nana- 
šajo na zemljiški maksimum. Ta predlog je bil podprt že v razpra- 
vah ob spremembah ustave SFRJ leta 1988. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da je treba pri tem odpraviti tudi omejitev za 
gozdove in gozdna zemljišča. 

III. 
Ob tem, ko Izvršni svet podpira predložene rešitve v amandmaju 

XLIX, pa meni, da ni mogoče dati soglasja k predlogu za začetek 
postopka za spremembo ustave SFRJ v celotni predloženi vsebini. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predlog Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, da se soglasje 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin k predlogu za 
spremembo ustave SFRJ, daje za vsako točko predloga posebej in 
da se lahko sprejmejo le tisti predlogi, h katerim bodo dale 
soglasje vse skupščine republik in avtonomnih pokrajin. 

V sedanji zaostreni gospodarski in politični situaciji v Jugosla- 
viji, še posebej v zvezi z enostransko prekinitvijo odnosov SP 
Srbije s SR Slovenijo, je treba razprave o ustavnih spremembah 
reševati ob pripravljenosti vseh za enakopraven dialog. Ob tem, 
ko Zvezni izvršni svet predlaga ustavne spremembe z utemelji- 
tvijo, da nima zadostnih ustavnih pooblastil, pa ugotavljamo, da 
ne uporablja tistih pooblastil, ki jih ima po ustavi in zakonih za 
zagotavljanje enotnega jugoslovanskega trga in preprečevanje 
protiustavnih in protizakonitih dejanj, s katerimi se spodkopava 
enotnost jugoslovanskega trga. Zato Izvršni svet Skupščine SP 
Slovenije hkrati predlaga Zveznemu izvršnemu svetu, da sprejme 
predlog, da se daje soglasje le k posameznim točkam predloga za 
začetek postopka za spremembo ustave SFRJ in posameznim 
novim predlogom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti tudi podpira pred- 
log sklepa k predlogu, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ, ki ga je predložila v obravnavo in sprejem zborom 
Skupščine SR Slovenije Komisija za ustavna vprašanja. 

PREDLOGI 

Skupščine SR Slovenije za začetek postopka za spremembo ustave SFRJ 

Na podlagi 399. člena ustave SFRJ je Skupščina SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 11.1. 1990 sprejela naslednje: 

PREDLOGE ZA ZAČETEK POSTOPKA 
ZA SPREMEMBO USTAVE SFRJ 

Skupščina SR Slovenije predlaga, da se vsak predlog posebej 
obravnava kot predlog, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ v skladu z 399. členom ustave SFRJ. 

Predlogi so zaradi jasnosti oblikovani v amandmajski obliki, 
vendar jih je treba ocenjevati v njihovi vsebinski usmeritvi. O kon- 
kretnih formulacijah bo mogoča razprava ob pripravi besedila 
osnutka amandmajev. 

I PREDLOG 

I. varianta: 
1. Razveljavijo se II. do X. razdelek temeljnih načel ustave SFRJ. 

II. varianta: 
1. Zajamčena je pravica do svobodnega političnega združe- 

vanja 
2. V družbenopolitičnem življenju enakopravno sodelujejo vse 

politične in druge organizacije, ki delujejo v skladu z ustavo. 
3. Sindikati so neodvisne delavske organizacije, ki jih delavci 

svobodno ustanavljajo in se vanje prostovoljno združujejo, da bi 
varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj, 
pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja. 

Sindikati delujejo v skladu s svojimi statuti in programskimi 
listinami. 

Delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z zakonom in statutom 
organizacij in skupnosti. 

4. Vse vrste lastnine, so glede pravic in dolžnosti, enakopravne. 
5. S 1., 2. in 3. točko se nadomesti VIII. razdelek temeljnih načel 

ustave SFRJ; z 4. točko se nadomestijo 1., 2 , 3. in 4. odstavek lil. 
razdelka temeljnih načel. 

Razveljavijo se peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, 

dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek III- 
razdelka temeljnih načel ustave SFRJ. 

Razveljavi se X. razdelek temeljnih načel ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

V I. varianti je predlagano črtanje vseh temeljnih načel ustav« 
SFRJ, razen I. razdelka, ki opredeljuje načela, na podlagi katerih 
so se narodi Jugoslavije združili v skupno državo in temelje 
skupnega življenja. Če bo takšen predlog sprejet, bo potrebno 
v normativni del ustave vključiti tudi določbe o enakopravnosti 
vseh političnih organizacij in o vlogi sindikata. 

V kolikor bi bilo ocenjeno, da črtanje vseh temeljnih načel, 
razen I. razdelka v tej fazi ustavnih sprememb ne bi bilo sprejem- 
ljivo, se predlagajo v II. varianti nujne spremembe in dopolnitve 
temeljnih načel, s katerimi se nadomeščajo sedanje določbe: 

- VIII. razdelka temeljnih načel, ki opredeljujejo vodilno vlog" 
Zveze komunistov Jugoslavije, vlogo Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Jugoslavije v družbenopolitičnem sistemu in naloge 
sindikata; 

- določbe III. razdelka temeljnih načel o prevladujoči vlogi 
družbene lastnine v socialističnih družbenoekonomskih odnosih, 
o delu kot edini podlagi za prilaščanje proizvodov družbenega 
dela in za upravljanje družbenih sredstev, o delitvi dohodka, 
o temeljni organizaciji združenega dela kot osnovni obliki združe- 
nega dela, o samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju ter planiranju, o denarnem in kreditnem sistemu, 
o minulem delu in družbeni reprodukciji, o svobodni menjavi dela 
na področjih družbenih dejavnosti, o ustanavljanju samoupravnih 
interesnih skupnosti, o tem, da imajo delovni ljudje, ki opravljajo 
dejavnost z osebnim delom v načelu enak družbenoekonomski 
položaj kot delavci v združenem delu, o lastninski pravici kmetov 
na obdelovalnem zemljišču in o vključevanju kmetov v sociali- 
stične samoupravne odnose; 

- določbe X. razdelka, ki določajo, da so temeljna načela 
podlaga in smer za razlago ustave in zakonov kakor tudi za 
delovanje vseh in vsakogar. 

Navedene določbe temeljnih načel se nadomeščajo z opredeli- 
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tvijo svobode političnega združevanja, enakopravnosti vseh poli- 
tičnih in drugih organizacij, ki delujejo v družbenopolitičnem 
življenju v skladu z ustavo ter z določbami o sindikatih kot neod- 
visnih delavskih organizacijah, v katere se delavci prostovoljno 
združujejo, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in 
socialni položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega 
razmerja (1., 2. in 3. točka predloga). 

Določbe o prevladujoči vlogi družbene lastnine se nadomeščajo 
z opredelitvijo enakopravnosti vseh oblik lastnine (4. točka pred- 
loga). 

II PREDLOG 

1. Socialistične republike kot države so v sestavi Socialistične 
federativne republike Jugoslavije na temelju trajne, celovite in 
neodtuljive pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki vključuje 
tudi pravico do odcepitve. 

2. S 1. točko se dopolni 1. člen ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem amandmajem se poudarja, da so socialistične republike 
kot države v sestavi SFRJ na temelju trajne, celovite in neodtuljive 
pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki jo priznavajo tudi 
mednarodni dokumenti o političnih in državljanskih pravicah in 
Helsinška listina iz leta 1975. 

S tem predlogom se ne posega v pravico narodov, da si sami 
urejajo svoj politični status in svoj ekonomski, socialni in kulturni 
razvoj, ki je naravna pravica vseh narodov v okviru njihove pravice 
do samoodločbe, temveč se tudi v normativnem delu poudarjajo 
temelji, na podlagi katerih so se narodi Jugoslavije združili 
v skupno državo. Pravico do samoodločbe si narodi vedno izvirno 
urejajo v svojih ustavah, uresničujejo pa v danih zgodovinskih 
okoliščinah ne glede na njeno ustavnopravno ureditev. 

III PREDLOG 

1. Družbena in gospodarska ureditev v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji temelji na svobodi opravljanja vseh vrst dovo- 
ljenih gospodarskih in drugih dejavnosti ter na enakopravnosti, 
glede pravic in dolžnosti lastnikov, ne glede na zvrst lastnine. 

2. Delo delavcev in sredstva, vložena v gospodarsko in drugo 
dejavnost, so podlaga upravljanju in prilaščanju rezultatov dela. 

3. Zakon določi pogoje in načine pretvarjanja sedanjih nelast- 
ninskih skladov družbene lastnine v lastnino. 

Kadar v skladu z zakonom upravičenci na nelastninskih skladih 
postanejo delavci, zaposleni v podjetju, je pri določanju njihovih 
individualnih upravičenj treba upoštevati načelo sorazmernosti 
s prispevkom delavca k njihovemu ustvarjanju. 

4. S 1. točko se nadomesti 10. člen ustave SFRJ; z 2. točko se 
nadomesti 11. člen ustave SFRJ, s 3. točko se dopolni 1. podpo- 
glavje I. poglavja drugega dela ustave SFRJ.« 

Obrazložitev 

S 1. točko tega predloga se opredeljuje, da je temelj družbeno- 
ekonomske ureditve v SFRJ enakopravnost opravljanja dejavnosti 
s sredstvi vseh oblik lastnine. 

Z 2. točko tega amandmaja se omogoča, da so tudi vložena 
sredstva oziroma kapital podlaga upravljanju in prilaščanju rezul- 
tatov dela. 

V ustavnem tekstu je treba predvideti tudi zakonsko ureditev 
Pretvarjanja nelastninskih skladov družbene lastnine v lastnino. 
Posebej je treba urediti tudi primer, ko upravičenci na nelastnin- 
skem skladu postanejo, v skladu z zakonom, delavci. Ustava naj 
Pri tem zavaruje načelo sorazmernosti prispevka k ustvarjanju 
družbene lastnine, kot enega od kriterijev za določanje individual- nih upravičenj delavcev (3. točka predloga). 

!V PREDLOG 

1. Razveljavijo se: prvi in drugi odstavek 12. člena, 1. odstavek 
člena, 14. člen. 17. člen, 20. člen, 21. člen, 22. člen, 45. člen in 

J6 člen; 1. in 2. odstavek 129. člena in 130. člen; 4. odstavek 104. Clena in 1. odstavek 3. točke amandmaja X k ustavi SFRJ. 

Obrazložitev 

V tem predlogu je povzeta 1. točka amandmaja XLIX, kot ga 
Predlaga Zvezni izvršni svet. V nadaljnjih razpravah bo potrebno Se Posebej proučiti vprašanje črtanja 22. člena ustave SFRJ, ki 
°Predeljuje pravico delavca do zajamčenega osebnega dohodka 

v višini oziroma obsegu, ki mu zagotavljajo materialno in socialno 
varnost. V kolikor bo 22. člen črtan, bo potrebno v poglavje 
o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana vključiti 
tudi pravico delavca do zaslužka, ki zagotavlja dostojno življenje 
njemu in njegovi družini v skladu s 7. členom Mednarodnega 
pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 

V PREDLOG 

1. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem in 
gozdnem zemljišču. 

2. S 1. točko se nadomestita 2. točka amandmaja XXIII k ustavi 
SFRJ in 4. odstavek 80. člena ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem predlogom se odpravlja zemljiški maksimum na kmetij- 
skih in gozdnih zemljiščih. 
Ob tem predlogu je bilo na seji Komisije za ustavna vprašanja 
odprto več vprašanj. Predlagano je bilo, da bi bila najbolj 
dosledna in načelna rešitev, po kateri bi ustava vsem občanom 
jamčila lastninsko pravico na vseh zemljiščih. Ob tem pa se 
pojavljajo številna vprašanja omejitev lastnine, ki so nujna zaradi 
zavarovanja javnih interesov, ki pa jih v kratkem času še ni 
mogoče v celoti proučiti. 

VI PREDLOG 

Razveljavijo se 9. točka amandmaja X; 3., 4 in 5. točka amand- 
maja XXIV; 107 člen ustave SFRJ; 6. točka II poglavja drugega 
dela ustave SFRJ in 7. točka II poglavja drugega dela ustave 
SFRJ 

Obrazložitev 

Š tem amandmajem se predlaga razveljavitev naslednjih določb 
ustave SFRJ: 9. točke amandmaja X, ki opredeljuje pogoje, pod 
katerimi se lahko začasno omeji razpolaganje delavcev v organi- 
zacijah združenega dela z delom sredstev družbene reprodukcije 
ali določi obvezno združevanje teh sredstev; 3., 4. in 5. točke 
amandmaja XXIV, ki opredeljuje sestavo delavskega sveta organi- 
zacije združenega dela in opredeljuje vlogo in pooblastila poslo- 
vodnega organa organizacije združenega dela. Te določbe 
v skladu s tržno zasnovo gospodarjenja in podjetništvom ne 
sodijo v ustavo; 107. člena ustave SFRJ, ki opredeljuje oblikovanje 
samoupravne delavske kontrole; 6. točke II. poglavja drugega 
dela, ki opredeljuje samoupravne sporazume in družbene dogo- 
vore, ki se z uveljavljanjem ekonomskih zakonitosti lahko nado- 
mestijo s prisilnimi predpisi družbenopolitičnih skupnosti, ki jih 
sprejemajo skupščine DPS ali s civilno pravnimi obveznostmi 
v skladu z obligacijskimi predpisi; 7. točka določa obliko in načine 
družbenega varstva samoupravnih pravic, in družbene lastnine, ki 
doslej niso bili učinkoviti in so omogočali vpletanje organov 
družbenopolitičnih skupnosti v poslovanje in odnose v organiza- 
cijah združenega dela. 

VII PREDLOG 

1. Delavci in drugi delovni ljudje imajo pravico, da po načelih 
prostovoljnosti in enakopravnosti neposredno ali prek svojih 
organizacij ali skupnosti ustanavljajo samoupravne interesne 
skupnosti ali druge oblike samoupravnega organiziranja, da bi 
zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe in interese ter s temi 
potrebami in interesi usklajevali delo. 

2. S 1. točko se nadomestijo 1., 2., 6., 7. in 8. točka amandmaja 
XVI k ustavi SFRJ; razveljavi se 3. podpoglavje II. poglavja dru- 
gega dela ustave SFRJ »Samoupravljanje v samoupravnih interes- 
nih skupnostih« in 4. odstavek 145. člena ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem predlogom se opredeljuje načelo prostovoljnosti in ena- 
kopravnosti samoupravnega interesnega organiziranja na vseh 
področjih ter razveljavljajo določbe o soodločanju skupščin SIS 
s pristojnimi zbori skupščin DPS. 

VIII PREDLOG 

1. Vse oblike opravljanja dejavnosti, ne glede na lastnino, so 
enakopravne. 

Z zakonom se lahko določijo posebni pogoji za opravljanje 
posameznih dejavnosti, kadar je to nujno zaradi zavarovanja živ- 
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Ijenja in zdravja ljudi ali zaradi varnosti in obrambne sposobnosti 
države. 

2. S 1. točko se nadomesti 1. točka amandmaja XXI. 
Razveljavi se 1. odstavek 5. točke amandmaja XXI in naslov 6. 

podpoglavja I poglavja drugega dela ustave SFRJ: »Samostojno 
osebno delo«. 

Obrazložitev 

S 1. točko tega amandmaja se izenačujejo pogoji za opravljanje 
vseh dejavnosti, ne glede na vrsto lastnine, in omogoča delovnim 
ljudem samostojno opravljanje vseh dejavnosti. Z zakonom pa se 
lahko predpišejo posebni pogoji za opravljanje posameznih dejav- 
nosti. 

IX PREDLOG 

1. Delovni ljudje in občani uresničujejo oblast in upravljajo 
druge družbene zadeve z odločanjem v skupščinah družbenopoli- 
tičnih skupnosti, na zborih, z referendumi in drugimi oblikami 
osebnega izjavljanja v podjetjih in drugih organizacijah, krajevnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
kot tudi z usmerjanjem in nadzorstvom dela organov, odgovornih 
skupščinam. 

2. S 1. točko se nadomesti 89. člen ustave SFRJ. 
Razveljavita se 88. člen ustave SFRJ in amandma I k ustavi 

SFRJ. 

Obrazložitev 

Z določilom tega amandmaja se poudarja, da delovni ljudje in 
občani uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve 
predvsem z odločanjem v skupščinah družbenopolitičnih skupno- 
sti in se odpravljajo načela posrednega odločanja iz sedanjega 
besedila 89 člena ustave SFRJ. 

Sedanji 88. člen ustave SFRJ določa, da so nosilci oblasti in 
upravljanja družbenih zadev delavski razred in vsi delovni ljudje; 
amandma I. pa opredeljuje načela za uresničevanje interesov 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v družbenoekonomskih 
in političnih odnosih socialističnega samoupravljanja in kolektiv- 
nega dela in odgovornosti. .. 

X PREDLOG 

1. Volitve v skupščine vseh družbenopolitičnih skupnosti so 
neposredne in tajne 

Kandidate za svoje predstavnike v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti predlagajo delovni ljudje in občani ter njihove 
organizacije. 

Število kandidatov mora biti večje od števila, ki se voli. 
Način določanja kandidatov in volitev ureja zakon. 
2. S 1. točko se nadomestijo amandma XXVI in 134., 135., 136., 

137., 138 , 139. in 141. člen ustave SFRJ; razveljavijo se 144. člen 
in 2., 3. in 5. odstavek 145. člena ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem amandmajem se določajo temeljna načela za volitve in 
kandidacijski postopek za volitve v vse družbenopolitične skupno- 
sti. S tem amandmajem se predlaga nadomestitev določil 
v poglavju o skupščinskem sistemu v ustavi SFRJ glede: oblikova- 
nja delegacij, kandidiranja prek Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in organizacij sindikata, način dela delegacij, sestave, 
načina oblikovanja in volitev v zbore skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, določbe o oblikovanju družbenopolitičnih zborov, in 
določbe o oblikovanju smernic za delegate v skupščinah družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

XI PREDLOG 

1. Svoboščin in pravic, zajamčenih z ustavo, ne sme nihče 
uporabljati, da bi nasilno rušil temelje z ustavo določene ureditve, 
da bi ogrožal neodvisnost države, kršil z ustavo zajamčene svo- 
boščine in pravice človeka in občana, ogrožal mir in enakopravno 
mednarodno sodelovanje, razpihoval nacionalno, rasno in versko 
sovraštvo ali nestrpnost, ali da bi spodbujal h kaznivim dejanjem; 
teh svoboščin tudi ne sme uporabljati tako, da bi se žalila javna 
morala. Zakon določa, v katerih primerih in pod katerimi pogoji 
ima ustavi nasprotna uporaba svoboščin za posledico njihovo 
omejitev ali prepoved njihove uporabe. 

2. S 1. točko se nadomesti 2. odstavek 203. člena ustave SFRJ. 

XII PREDLOG 

1. Občani so enaki v pravicah in dolžnostih, ne glede na narod- 
nost, raso, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugačno prepri- 
čanje, gmotne razmere, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 
katerokoli osebno ali drugo okoliščino. 

2. S prvo točko se nadomesti 1. odstavek 154. člena ustave 
SFRJ. 

XIII PREDLOG 

1. Zajamčena je pravica do svobodnega združevanja z drugimi, 
vključno s pravico ustanavljati društva, sindikate in politične orga- 
nizacije ali se jim pridruževati. 

2. S 1. točko se dopolni 167. člen ustave SFRJ. 

XIV PREDLOG 

1. Smrtna kazen se v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
ne sme predpisati. 

2. S 1. točko se nadomesti 2. odstavek 175. člena ustave SFRJ. 

XV PREDLOG 

1. Izpovedovanje vere je svobodno. 
Verske skupnosti smejo ustanavljati verske šole. 
2. S 1. točko se nadomestita 1. in 3. odstavek 174. člena ustave 

SFRJ. 

XVI PREDLOG 

1. Zajamčeno je varstvo osebnih podatkov. Zbiranje, obdelova- 
nje in namen uporabe osebnih podatkov določa zakon Prepove- 
dana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom zbi- 
ranja. 

2. S 1. točko se dopolni III. poglavje drugega dela ustave SFRJ. 

XVII PREDLOG 

1. Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali krutemu, nečlove- 
škemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Še posebej je 
prepovedano delati na kom brez njegove privolitve medicinske ali 
znanstvene poskuse. 

2. S 1. točko se dopolni 179. člen ustave SFRJ. 

XVIII PREDLOG 

1. Občanom je zajamčena svoboda gibanja in nastanitve, ki vklju- 
čuje 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, prepre- 
čilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval javni red ali če to zahte- 
vajo interesi obrambe države. 

2. S 1. točko se nadomesti 183. člen ustave SFRJ. 

XIX PREDLOG 

1. Nihče ne sme brez odločbe sodišča ali sodnika za prekrške, 
izdane na podlagi zakona, proti stanovalčevi volji vstopiti v tuje 
stanovanje ali v druge prostore, niti jih preiskovati. 

2. S 1. točko se nadomesti 2. odstavek 184. člena ustave SFRJ. 

XX PREDLOG 

1. Človekova zasebnost je neprekršljiva. 
2. Samo zakon lahko predpiše, da se sme na podlagi odločbe 

sodišča odstopiti od načela, da je tajnost pisem in drugih občil 
neprekršljiva, če je to neogibno za potek kazenskega postopka ali 
za varnost države. 

3. S 1. točko se dopolni 185. člen; z 2. točko se nadomesti 2. 
odstavek 185. člena ustave SFRJ. 

Obrazložitev k XI do XX predlogu 

Z navedenimi predlogi se širi varstvo svoboščin in pravic člo- 
veka in občana v skladu z mednarodnimi dokumenti s tega 
področja, ki jih je ratificirala tudi SFR Jugoslavija ter spoznanji 
razvoja demokratičnih družb. 
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PROGRAM DELA IN PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

zbor Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1990 

UVODNA POJASNILA 

Sprejeti ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije so izho- 
dišče za načrtovanje dela zborov Skupščine SR Slovenije 
v prihodnjem letu. Pri tem je potrebno poudariti, da mora 
družbenoekonomska ureditev temeljiti na enakopravnosti 
vseh oblik lastnine, na področju političnega sistema pa je 
treba omogočiti predvsem doslednejše spoštovanje pravic in 
svoboščin človeka, kakor to zahtevajo nove ustavne rešitve. 
Prav tako pa dajejo ustavne spremembe podlage za učinkovi- 
tejšo in bolj racionalno ureditev splošnih in družbenih intere- 
sov 

Glede na novo opredeljene ustavne spremembe skupščin- 
skega sistema bo treba v naslednjem mandatnem obdobju 
v poslovniku opredeliti nov koncept ter načine in metode dela 
zborov Skupščine SR Slovenije. To velja tudi za programiranje 
dela zborov, saj se bo marca 1990. leta iztekel mandat seda- 
njim delegacijam in delegatom v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti. Zbori slovenske skupščine se bodo po volitvah 
v 1990. letu konstituirali na podlagi novih ustavnih rešitev. Ob 
upoštevanju ustavnih sprememb na področju družbenopoli- 
tičnega sistema pa bo Skupščina SR Slovenije imenovala tudi 
nov Izvršni svet. Zaradi tega ne bi bilo umestno, da bi priprav- 
ljali in sprejemali tako program dela Izvršnega sveta kot tudi 
program dela zborov slovenske skupščine za leto 1990 na 
dosedanji način, ker bi tako oblikovana programa prejudici- 
rala delo novoizvoljene republiške skupščine in njenega Izvrš- 
nega sveta. 

Zbori Skupščine SR Slovenije naj bi torej po konstituiranju 
skupščine v prihodnjem mandatnem obdobju sprejeli pro- 
gram svojega dela na podlagi izhodišč, ki jih bodo določili 
v skladu z novimi pristojnostmi, ki izhajajo iz ustavnih amand- 
majev. Glede na to naj zbori do konca sedanjega mandatnega 
obdobja sprejmejo le delni program, ki bo hkrati tudi peri- 
odični delovni načrt za I. trimesečje 1990. leta. 

Ob zaključevanju tega petletnega srednjeročnega obdobja 
in upoštevaje sprejete amandmaje k ustavi SR Slovenije ter 
ustavni zakon za njihovo uveljavitev bo treba v programu dela 
zborov za leto 1990 opredeliti temeljne naloge, ki se nanašajo 
na: 

- ureditev lastninskih razmerij; 
- vzpostavitev sistema za prestrukturiranje slovenskega 

gospodarstva, tako da bi v SR Sloveniji sanirali zdrave dele 
gospodarstva, ki so bodisi napačno organizirani, vodeni ali 
nimajo ustreznih programov za vključitev v evropski in sve- 
tovni gospodarski prostor; 

- pospešitev razvoja samostojnega osebnega dela in enot 
drobnega gospodarstva, ki zagotavljajo nova delovna mesta; 

- vzpostavitev sodobno organizirane družbene nadstavbe, 
torej moderne javne uprave, podprte s sistemom javnih financ 
in 

- vzpostavitev učinkovitega in sodobnega davčnega 
sistema z mehanizmi za davčno politiko, ki bo vključeval 
razvojne, fiskalne in socialne sestavine. 

Zadnji dan leta 1990, ko poteče rok za uskladitev republiških 
zakonov z amandmaji k ustavi SR Slovenije, je ključnega 
pomena za 23 republiških zakonov, navedenih v 11. členu 
ustavnega zakona Ne glede na dejstvo, da so rešitve v novelah 
teh zakonov odvisne od zveznega zakona o zavodih in od 
rešitev v zveznih zakonih, ki bodo uredili velike tehnično-teh- 
nološke sisteme (ŽG, PTT, elektrogospodarstvo), bi morali te 
zakone sprejeti do konca 1990. leta, ker se sicer odpira vpraša- 
nje uresničevanja novega srednjeročnega planskega obdobja 

1991-1995. Ti zakoni in republiški zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije so ključ- 
nega pomena za izvedbo XIX. amandmaja k ustavi SR Slove- 
nije, ki govori o tako imenovanih nacionalnih programih, zah- 
teva pa tudi določitev načina zagotavljanja in upravljanja sred- 
stev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za 
uresničevanje z ustavo in zakonom določenih pravic delovnih 
ljudi in občanov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev druž- 
benega razvoja. Zaradi preglednosti so v prilogi posebej nave- 
deni ti zakoni kot prednostni in tudi nekateri drugi zakoni, ki bi 
jih bilo potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji. Predvidene 
so le prve faze obravnav. Ob sprejemanju programa dela za 
omenjeno obdobje pa se bo treba dogovoriti o obravnavi 
nadaljnjih faz, o združevanju posameznih faz obravnave in 
vsem drugem, kar sodit v programiranje dela. 

V letu 1990 bo treba čimprej pristopiti tudi k reviziji norma- 
tivne ureditve področij notranjih zadev in ljudske obrambe. 
Nove zakonske rešitve, ki bodo odvisne od sprememb zvezne 
zakonodaje na teh področjih, bodo temeljile na analizi norma- 
tivne ureditve notranjih zadev in ljudske obrambe, ki jo pri- 
pravlja Izvršni svet na podlagi sklepa Skupščine SR Slovenije, 
sprejetem ob obravnavi vmesnega poročila skupine delegatov 
za celovito proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani. 

Vrsta zakonov, ki jih bo sprejemala Skupščina SFRJ, bo 
terjala tudi usklajevanje republiške zakonodaje. Pri njeni pri- 
pravi mora biti temeljno izhodišče odstranitev ovir za razvoj 
tržno zasnovanega gospodarstva in omogočanje vključevanja 
v evropske integracijske tokove. To pomeni, da bo deregula- 
cija temeljila na umiku države z regulativne sfere povsod tam, 
kjer je to posledica dogovorne ekonomije in varstva družbene 
lastnine. Normativno pa bo treba urejevati vse tiste zadeve, ki 
jih zahteva življenje v moderni državi: odprli trg. preprečeva- 
nje monopola, mednarodni standardi itd. Ob obsežni norma- 
tivni dejavnosti v republiki naj bi bilo to tudi izhodišče za 
predlaganje novih republiških zakonskih rešitev, ki bi morale 
takoj slediti zveznim. Takšen primer je gotovo republiški 
zakon o cenah, sem pa sodi tudi opredelitev zadružnih prav- 
noorganizacijskih oblik v skladu z rešitvami, ki jih vsebuje 
zvezni zakon o zadrugah, ki je že v postopku obravnave. 

Izhajajoč iz navedenih usmeritev je zasnovan program dela 
za 1990. leto. V prvem delu, to je za I. trimesečje 1990. leta so 
predvsem na zakonodajnem področju opredeljene tiste 
naloge, ki so prioritetne za izvedbo ustavnih amandmajev in ki 
jih je treba uresničiti že do konca I. trimesečja 1990. leta. 
Mednje sodi tudi zakon o organizaciji in delovnem področju 
republiške uprave, ki mora biti usklajen z ustavnimi amand- 
maji do 31. marca 1990 Tudi zakon o delovnih razmerjih bi 
morali uskladiti čimprej, saj je zvezni zakon o temeljnih pravi- 
cah iz delovnega razmerja že sprejet. Vzporedno z zakonom 
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave bo 
Skupščina obravnavala tudi nov zakon o združevanju organi- 
zacij združenega dela v splošna združenja in v gospodarske 
zbornice. 

V periodičnem delovnem načrtu za I. trimesečje 1990 niso 
navedeni akti, ki jih bo v tem obdobju predlagal v soglasje 
Skupščini Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Glede na 
odprtost programa dela, bodo ti akti sproti vključeni v posa- 
mezne dnevne rede sej zborov. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so program dela in periodične 
delovne načrte za I. trimesečje 1990 sprejeli na sejah 27. 12. 
1989. 



SEJE ZBOROV 7. FEBRUARJA 1990 (SREDA) 

Predložitev gradiv do: 25.12.1989 
Rok za objavo gradiv: 27.12.1989 

1.INFORMACIJA O TEKOČIH AKTIVNOSTIH ZA URESNIČEVA- 
NJE PROGRAMA EKONOMSKE REFORME IN UKREPOV ZA 
NJEGOVO REALIZACIJO V LETU 1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, odbor ZZD za finance in kreditnomonetarno 
politiko, Odbor ZO za finance, Skupina delegatov za proučevanje 
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL in RS ZSS, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije 

2.INFORMACIJA O PREKINITVAH GOSPODARSKIH ODNO- 
SOV MED GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI IZ SR SRBIJE 
IN SR SLOVENIJE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL in RS ZSS, 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 
3. POROČILO O UPORABI RAZVOJNIH SREDSTEV 
Na podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora mora Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije pripraviti podrobnejše poročilo o korišče- 
nosti razvojnih sredstev (razvojni dinar) z oceno, kako se uresni- 
čujejo programi, pri katerih so bila udeležena razvojna sredstva. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMU JAVNE 
UPRAVE Z OSNUTKOM ZAKONA 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ORGANIZACIJI REPUBLI- 
ŠKE UPRAVE Z OSNUTKOM ZAKONA 

Na podlagi 16. člena ustavnega zakona je potrebna uskladitev 
obeh zakonov z ustavnimi amandmaji. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valerija Skerbec, predsednica Družbenopolitič- 

nega zbora 
6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O HIMNI SR SLOVENIJE 

Z OSNUTKOM ZAKONA 
Amandma XII k ustavi SR Slovenije določa, da je himna Sociali- 

stične republike Slovenije »Zdravljica«. Z zakonom je potrebno 
določiti besedilo slovenske himne. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelu|e|o: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

SRS 
7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRUŽEVANJU ORGANI- 

ZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNA ZDRUŽENJA IN 
V GOSPODARSKE ZBORNICE Z OSNUTKOM ZAKONA 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je sprejel kon- 
cept organiziranosti in vloge zborničnega sistema v tržnih pogojih 

gospodarjenja. V skladu s tem bosta Gospodarska zbornica Slo- 
venije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravila nov zakon 
o zbornici. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, Odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 
S. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 

Z OSNUTKOM ZAKONA 
Na podlagi 16. člena ustavnega zakona je potrebno ta zakon 

uskladiti z ustavnimi amandmaji. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristo|na delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela 

9. PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ENERGET- 
SKEM GOSPODARSTVU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Sku- 

pina delegatov za spremljanje uresničevanja planskih aktov, 
odbori za družbenopolitični sistem 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela 

10. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH S PREDLO- 
GOM ZAKONA 

11.PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Pri spremembah in dopolnitvah obeh zakonov gre v prvi vrsti za 
racionalizacijo postopka in zmanjšanje obsega upravno-strokov- 
nega in administrativnega dela. To naj bi dosegli predvsem z uki- 
nitvijo vsakoletne prevedbe denarnih prejemkov, to je vsakolet- 
nega ponovnega ugotavljanja pravice in določanja višine teh 
prejemkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristo|na delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za vprašanja borcev NOV, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Zveza 

združenj borcev NOV Slovenije 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

SRS 

SEJE ZBOROV 28. FEBRUARJA 1990 (SREDA) 
Predložitev gradiv do: 12.1.1990 
Rok za objavo gradiv: 16.1.1990 

1. INFORMACIJA O REŠEVANJU ODLAGANJA NIZKO IN 
SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV S STANJEM NA DAN 
31.12.1989 S PREDLOGI NADALJNJIH AKTIVNOSTI IN 
UKREPOV 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega oko- 

lja, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospo- 

darska zbornica Slovenije 
Koordinator: Jože Knez. podpredsednik SKupščine SR Slove- 

nije 

II poročevalec 



2. OSNUTEK ZAKONA O SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 
Predlagatelji: člani skupin delegatov za ZZD in ZO delegati DPZ 

Opomba: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi sklepov 
zborov predložil tudi področne zakone, ki bodo uredili možnost oprav- 
ljanja osebnega dela na posameznih področjih. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospo- 

darska zbornica Slovenije 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 
3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O PREKRŠKIH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Prlsto|ni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbora 

za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajnopravne 

SEJE ZBOROV 28. MARCA 1990 (SREDA) 
Predložitev gradiv do: 9.2.1990 
Rok za objavo gradiv: 13.2.1990 

1. POROČILO O STANJU IN PERSPEKTIVAH VARSTVA 
OKOLJA 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o stanju na 
Področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja v SR 
Sloveniji julija 1987 zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da poroča o stanju in spremembah na področju varstva okolja 
(praviloma vsako drugo leto, po potrebi pa tudi večkrat). V poro- 
čilu bodo prikazane spremembe in trendi v kvaliteti okolja ter 
v izvajanju dogovorjenih nalog v zadnjih dveh letih in opozorjeno 
ha problematiko varstva okolja z vidika sprememb družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema v SFRJ. Prav tako bo prikazano 
tudi izvajanje programa usklajenega inšpekcijskega nadzora za 
tanjšanje onesnaženosti okolja v SR Sloveniji. 

Poročilo mora vsebovati tudi izvajanje stališč in predlogov 
Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja 
j®r stališča do predlogov in pobud delegatov zborov Skupščine 
SR Slovenije, ki zadevajo varstvo in zboljševanje človekovega 
okolja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega oko- 

'ia, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 

nije 
2. VMESNO POROČILO SKUPINE DELEGATOV VSEH ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA PRIPRAVO POROČILA O VPLI- 
I'H IZKORIŠČANJA RUDNIKA URANA ŽIROVSKI VRH NA 
°KOUE 

Predlagatelj: Skupina delegatov 
Pflsto|ni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

.. Pristojna delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega oko- 
la, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 

* obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
r)ijKo|ordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 

NINFORMACIJA O IZVAJANJU UKREPOV ZVEZNEGA IZVRŠ- 
o?A SVETA V ZVEZI S PROGRAMOM EKONOMSKE REFORME Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 19.12.1989 obravna- 

v I ® Program ekonomske reforme in ukrepe za njegovo realizacijo 
1990. V stališčih, ki so jih zbori sprejeli je naloženo Skupš- 

s 
1 SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu, da morata sproti 

Premljati vse učinke izvajanja programa In v primeru odstopanj 
pr 

nie9a takoj sprejemati ukrepe, da se bodo vsi zastavljeni cilji 
skrrama dosledno uresničevali. Ob tem so zbori sprejeli tudi pri

ep' "a podlagi katerega naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ProV' 'n,ormacijo o prelivanju sredstev kot posledice sprejetega ograma Zveznega izvršnega sveta. 

'adlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
2h„ °jn': Zbor združenega dela 
g* občin 

u*benopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno 
politiko, odbor ZO za finance, Skupina delegatov za proučevanje 
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL in RS 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SRS 
4. POROČILO O IZVAJANJU USTAVNEGA ZAKONA, PRED- 

VSEM Z VIDIKA IZVAJANJA 12. ČLENA OZIROMA ŠESTEGA 
ODSTAVKA TEGA ČLENA IN ZAKONA O DOLOČITVI NALOG, KI 
JIH OD 1. 1. 1990 ZAČASNO OPRAVUAJO ORGANI SAMOU- 
PRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI IN O USTANOVITVI DOLO- 
ČENIH REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 

5. INFORMACIJA O MOREBITNIH PRESEŽKIH ALI PRIMANK- 
LJAJIH SREDSTEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH, NA POD- 
LAGI KATERIH BO PO POTREBI PREDLAGANA KOREKCIJA 
PRISPEVNIH STOPENJ 

Navedeno poročilo in informacija izhajata iz sklepov zborov, 
sprejetih na sejah 18. in 19. 12. 1989. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (točka 4.) 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 

(točka 4 ), odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 
ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko (točka 5.), Odbor 
ZO za finance (točka 5.), Skupina delegatov za družbene dejavno- 
sti, Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja planskih 
aktov 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL in RS 
Zveze sindikatov Slovenije 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 
SRS 

6. PREDLOG ZAKONA O SISTEMU JAVNE UPRAVE 
7. PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI REPUBLIŠKE 

UPRAVE 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valerija Skerbec, predsednica Družbenopolitič- 

nega zbora 
8. PREDLOG ZAKONA O ZDRUŽEVANJU ORGANIZACIJ 

ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNA ZDRUŽENJA IN GOSPODAR- 
SKE ZBORNICE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija. Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 
9. PREDLOG ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 
Predlagatelj: Izvršni svet SKupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbora za družbenopolitični sistem, 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela 

10.PREDLOG ZAKONA O HIMNI SR SLOVENIJE 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristo|na delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

SRS 
11.PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristofni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisja. Komi- 

sija za informiranje. Komisija za sistemska vprašanja, odbori za 
družbenopolitični sistem 

Poročevalec III 



V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Eva Naglič, predsednica Komisije za pravosodje 

12. PREDLOG ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPO- 
DINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR 
SLOVENIJI V LETU 1991 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, Komisija za narodnosti, odbora za družbeno- 
politični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, zaintere- 
sirane občinske skupščine 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 
13. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU VELJAV- 
NOSTI ZAKONA O SISTEMU OBRAMBE PRED TOČO S PREDLO- 
GOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet SKupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbora 

za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 

PRILOGA 

ZAKONI PREDVIDENI ZA 

OBRAVNAVO V ZBORIH 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V II., 

III. IN IV. TRIMESEČJU 1990, KI JIH 

BO NA PODLAGI USTAVNEGA 

ZAKONA POTREBNO V LETU 1990 

USKLADITI Z USTAVNIMI 

AMANDMAJI 

(Vrstni red zakonov je pripravljen na podlagi predvidene priori- 
tete za njihovo obravnavo. Predvidene so prve faze obravnav, to je 
predlogi za izdajo zakonov). 

- zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije 

- družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1991-1995 
- zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 

v SR Sloveniji 
- zakon o urejanju prostora 
- zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
- zakon o stavbnih zemljiščih 
- zakon o graditvi objektov 
- zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
- zakon o stanovanjskih razmerjih 
- zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 

v družbeni lastnini 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 

kmetijskih zejmljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem 

varstvu kmetov 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju 

kmetov 
- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 

nosti 
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- ?akon o zdravstvenem varstvu 
- zakon o univerzi 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 

izobraževanju 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok 
- zakon o socialnem skrbstvu 

- zakon o družbenem varstvu otrok 
- zakon o raziskovalni dejavnosti 
- zakon o kulturnih dejavnostih 
- zakon o cestah 
- zakon o energetskem gospodarstvu 
- zakon o PTT prometu 
- zakon o železnici in varnosti železniškega prometa 
- zakon o lukah 
- zakon o komunalnih dejavnostih 
- zakon o vodah 
- zakon o varstvu zraka 
- zakon o varstvu tal 
- zakon o registru prostorskih enot 
- zakon o ravnanju z odpadki 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih so- 

diščih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih zdru- 

ženega dela 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožil- 

stvu 
- zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči 
- zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 

strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 

knjigah 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 

imenu 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o geodetski 

službi 
- zakon o hidrometereološki dejavnosti, pomembni za SR Slo- 

venijo 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveš- 

čanju 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 

in zaposlovanju invalidnih oseb 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju 

in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nagradah in 
priznanjih Staneta Žagarja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o glasbenih 
šolah 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 
menjavi dela na področju telesne kulture 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izjemnem 
priznanju in odmeri starostne pokojnine osbam, ki imajo posebne 
zasluge 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčnem 
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organiza- 
cijah, ki poslujejo z izgubo 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
obrambe pred točo 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih v živi- 
noreji 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu, rastlin 
pred boleznimi in škodljivci 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem 
ribištvu 

- zakon os premembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

- zakon o zemljiški knjigi 
- zakon o letališčih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnem 

prometu 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 

delu 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 

kazenskih sankcij 
- zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1991 
- zakon 0 spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in 

kulturni dediščini 
- zakon o telekomunikacijah 
- zakon o varstvu pred požarom 
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XXI PREDLOG XXIII PREDLOG 

1. Z zveznim zakonom se določi, katera republika oziroma 
avtonomna pokrajina se v določenem planskem obdobju opredeli 
kot manj razvita. 

Republike in avtonomni pokrajini z dogovorom določijo obseg 
sredstev, ki ga bodo prispevale za gospodarski razvoj manj razvite 
republike oziroma avtonomne pokrajine. Z dogovorom se določijo 
tudi oblike, kriteriji in način nadzora uporabe teh sredstev. 

2. S 1. točko se nadomesti amandma XXXIV k ustavi SFRJ; 
v 2) podtočki 2. točke amandmaja XL k ustavi SFRJ se besedilo 

»kreditiranja in drugih oblik spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin« 
nadomesti z besedilom: »določanja, katera republika oziroma 
avtonomna pokrajina se v določenem planskem obdobju opredeli 
kot manj razvita«. 

Obrazložitev 

S tem predlogom se predlaga ukinitev posebnega sklada fede- 
racije za kreditiranje in druge oblike spodbujanja hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 
S tem se omogoča oblikovanje bolj fleksibilnih in učinkovitih oblik 
spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja v SFRJ na pod- 
lagi skupnih interesov vseh republik in pokrajin v SFRJ, hkrati pa 
zagotavlja ohranitev ustavne obveznosti republik in pokrajin za 
njihov razvoj. 

XXII PREDLOG 

1. Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije 
lahko razglasi izredne razmere na celotnem območju Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije oziroma na območju 
Posamezne republike ali avtonomne pokrajine na predlog Pred- 
sedstva SFRJ, če izjemna splošna nevarnost ogroža obstanek 
Socialistične federativne republike Jugoslavije oziroma njeno 
Ustavno ureditev. Predlog je v Predsedstvu SFRJ sprejet, če zanj 
9lasujejo vsi člani. 

Odločitev Skupščine SFRJ o razglasitvi izrednih razmer se 
spreime s soglasjem skupščin vseh republik in avtonomnih pokra- 
jin. Ce se skupščina posamezne republike ali avtonomne pokra- 
iine ne more sestati, se sme takšno odločitev sprejeti, če je z njo 
soglašalo predsedstvo socialistične republike ali socialistične 
Avtonomne pokrajine. 

2. Skupščina SFRJ, ob soglasju skupščin republik in avtonom- nih pokrajin z zakonom določi, kakšni ukrepi, s katerimi se lahko 
*ačasno omejijo posamezne ustavne pravice in svoboščine, se 
'ahko sprejmejo v izrednih razmerah. 

Uporabo izrednih ukrepov v izrednih razmerah odredi Skupš- C|na SFRJ ali po njenem pooblastilu Predsedstvo SFRJ, v soglasju 
s Predsedstvi republik in avtonomnih pokrajin. 

3. Med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti odredi izredne 
'®*mere in sprejme izredne ukrepe Predsedstvo SFRJ. Svoje odlo- 
čitve predloži v potrditev Skupščini SFRJ takoj, ko se ta lahko 
s®stane. 

4- Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin repu- 
°''k in skupščin avtonomnih pokrajin sprejme zakon, s katerim se 
a°ločajo ukrepi, ki se lahko sprejmejo v izrednih razmerah 
St?-S 1., 2. in 3. točko se dopolni I. poglavje četrtega dela ustave FRj; s 4. točko se dopolni 2) podtočka 3. točke amandmaja XL 
* Ustavi SFRJ oziroma 286. člen ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

n ® 'em predlogom se predlaga ureditev pogojev, postopka in 
®cin razglasitve izrednih razmer in uvedba izrednih ukrepov na 

v '°tnem območju SFRJ ali na posameznem delu. Ta vprašanja 
"stavi SFRJ doslej niso bila urejena. 

Razveljavita se 226. člen ustave SFRJ in besedilo »sodišča 
združenega dela« v 225. členu ustave SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem amandmajem se ukinjajo sodišča združenega dela, ne pa 
tudi druge oblike samoupravnih sodišč. 

XXIV PREDLOG 

1. Sodniki se volijo za nedoločen čas, občani, ki sodelujejo pri 
sojenju, pa se volijo za določeno dobo in so lahko ponovno 
izvoljeni. 

2. S 1. točko se nadomestita 3. in 4. odstavek 230. člena ustave 
SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem amandmajem se opredeljuje neomejen mandat sodnikov, 
s čimer se zagotavlja njihova večja samostojnost in neodvisnost. 

XXV PREDLOG 

1. Kadar je na dnevnem redu Zveznega zbora predlog zakona, 
drugega predpisa ali splošnega akta oziroma kakšno drugo vpra- 
šanje, ki je splošnega pomena za republiko oziroma avtonomno 
pokrajino in za enakopravnost narodov in narodnosti, se tak 
zakon ali drugo vprašanje iz pristojnosti zbora na zahtevo večine 
delegatov iz ene republike oziroma ene avtonomne pokrajine 
odloži z dnevnega reda zbora, dokler o njem ne sprejme stališč 
skupščina te republike oziroma avtonomne pokrajine. Skupščina 
mora sprejeti svoja stališča v roku, ki ne more biti daljši od 30 dni. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 2. odstavek 294. člena 
ustave SFRJ 

Obrazložitev 

S tem predlogom se podrobneje opredeljuje posebni postopek 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, ki doslej ni dovolj učinkovito 
varoval posebnih vitalnih interesov posameznih republik oziroma 
avtonomnih pokrajin. Posebni postopek se veže na obravnavo in 
sprejemanje stališč o tem vprašanju v prizadeti skupščini repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

XXVI PREDLOG 

1 Če se ne doseže soglasje skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin o predlogu zakona ali drugega splošnega 
akta, ki ga sprejema Zbor republik in avtonomnih pokrajin na 
podlagi soglasja teh skupščin, predlaga Zvezni izvršni svet Pred- 
sedstvu SFRJ naj se izda zakon o začasnih ukrepih, če je po 
njegovem mnenju nujno urediti materialne obveznosti in raz- 
merja, o katerih ni bilo doseženo soglasje skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin, ureditev pa je nujna, da se prepre- 
čijo ali odpravijo večje motnje na trgu in bi lahko nastala občutna 
škoda za družbeno skupnost. 

2. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 1. odstavek 301. 
člena ustave SFRJ; razveljavi se 2. odstavek 303. člena ustave 
SFRJ. 

Obrazložitev 

S tem amandmajem se opredeljuje, da se začasni ukrepi lahko 
sprejmejo le v zvezi z ureditvijo materialnih obveznosti in razmerij 
da se preprečijo ali odpravijo večje motnje na trgu in bi lahko 
nastala občutna škoda za družbeno skupnost. To tudi pomeni, da 
se kot začasni ukrep ne morejo sprejeti sistemski predpisi Z raz- 
veljavitvijo 2. odstavka 303. člena ustave SFRJ se onemogoča, da 
bi se postopek za sprejehi zakona o začasnih ukrepih večkrat 
ponovil. 
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Pismo Mirana Potrča predsednika Skupščine SR Slovenije Bogdani 

Glumac-Levakov predsednici Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

T nusriiirs 
Bogdana GLUMAC-LEVAKOV 
predsednica 
ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 
BEOGRAD 

V zvezi z vašim dopisom št. AS-961/1 Vam v prilogi pošiljam: 
- sklep k predlogu ZIS, da se začne postopek za spremembo 

ustave SFRJ, z mnenjem Komisije Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja k vsebini tega predloga. 

Hkrati Vam pošiljam: 
- predlog Skupščine SR Slovenije, da se začne postopek za 

spremembo ustave SFRJ, 
- poziv Skupščine SR Slovenije jugoslovanski demokratični 

javnosti v zvezi z ustavnimi spremembami. 
Skupščina SR Slovenije je navedene odločitve sprejela v prepri- 

čanju, da je z njimi: 
- ponovno izrazila polno podporo In pripravljenost sodelovanja 

pri uresničevanju gospodarskih reform, ki jih je predlagal ZIS, 
- poudarila svojo odločenost za temeljite reforme gospodarske 

ga iri političnega sistema, ki so pogoj za izhod iz krize, 
- dala pobudo, da se v vsej Jugoslaviji ustvarijo ustavnoprav ne 

podlage za uveljavljanje političnega pluralizma, za popolno svo- 
bodo in enakopravnost političnega organiziranja in delovanja ter 
za utrjevanje pravic in svoboščin človeka in občana. 

- izkazala svojo polno pripravljenost sodelovanja in skupnega 
dogovarjanja o tistih spremembah ustave SFRJ, ki so na podlagi 
skupnega dogovora možen in potreben pogoj za ustvar janje 
podlag za izhod iz krize, 

- prispevala k ustvarjanju pogojev, da se družbena protislovja 
v Jugoslaviji rešujejo z demokratičnimi sredstvi in v legalnih 
institucijah sistema, s tem pa preprečujejo možnosti nadaljnjih 
zaostritev, kakor tudi, da se s tem utrdi mednarodnopravni in 
politični ugled in stabilnost Jugoslavije, 

- poudarila nujnost, da se ustvarijo pogoji za začetek razprave 
o novih ustavah socialističnih republik in avtonomnih pokrajin in 
o novi ustavi SFRJ. 

Pričakujemo, da bo Zvezni zbor Skupščine SFRJ že na seji 17. in 
18. januarja naš predlog uvrstil na dnevni red in ga posredoval 
vsem skupščinam republik in avtonomnih pokrajin. O roku za 
dajanje soglasja naj se dogovorijo delegati v zveznem zboru. Naša 
želja je, da bi o našem predlogu čimprej zavzel svoje stališče tudi 
ZIS. Ob tem pa tudi pričakujemo, da Zvezni zbor na tej seji ne bo 
sprejel dokončne odločitve o predlogih ZIS in da bo dal ZIS 
možnost, da bo organiziral predhodno razpravo v republikah in 
pokrajinah o tem, kateri predlogi bi bili sprejemljivi že v tej fazi 
ustavnih sprememb, katere pa je treba pojasniti ali pripraviti 
v drugačni vsebini. Tako bi lahko prišli do predlogov, ki nam bi 
omogočili, da jih po soglasju v vseh skupščinah republik in 
avtonomnih pokrajin sprejmemo in s tem odpremo možnosti za 
skupno spoznane nadaljnje potrebne spremembe ustave SFRJ. 
S tem bi tudi omogočili, da se predlogi ZIS, predlogi Skupščine 
SR Slovenije in morebitni predlogi drugih skupščin republik ali 
avtonomnih pokrajin oz. delegatov obravnavajo sočasno v enem 
samem postopku za spremembe ustave SFRJ. 

Čas nekaj mesecev, ki nam je za to delo potreben, je vreden 
možnega uspeha, ki je predpostavka in cilj našega predloga. Zato 
Vas, tovarišica predsednica, prosim tudi za Vaše osebno prizade- 
vanje, da bi Zvezni zbor o našem predlogu razpravljal že na seji 17. 
in 18. januarja. Prosim Vas tudi, da s tem pismom in priloženimi 
gradivi seznanite vse delegate v Zveznem zboru in druge dejav- 
nike v federaciji ter skupščine socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin. 

S tovariškimi pozdravi! 
Predsednik 
Miran Potrč 

IZVLEČEK 

iz poročila 24. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 

vprašanja, ki je bila 10. januarja 1990 v zvezi z obravnavo predlogov za 

začetek postopka za spremembo ustave SFRJ 

Na seji je član komisije Jožef Školč predlagal, da se iz imena 
Socialistična federativna republika Jugoslavija črta beseda »soci- 
alistična«. Delovna skupina v sestavi: Rastko Močnik, Tone Jerov- 
šek. Tone Peršak in Jožef Školč, ki je bila imenovana na seji, je 
predlagala naslednji predlog: 

»1. V besedilu imena Socialistična federativna republika Jugo- 
slavija se črta beseda »socialistična«. 

V celotnem besedilu ustave SFRJ se uporablja ime Federativna 
republika Jugoslavija v ustreznih sklonih. 

Obrazložitev 
Ime države naj ne vsebuje ideoloških opredelitev družbe « 

Člani komisije so soglašali, da je to predlog, ki zasluži vso 
pozornost in o katerem mora ustavna Komisija v krajšem času 
sprejeti svoje mnenje. Ob razpravi o obrazložitivi tega predloga pa 
je večina članov komisije menila, da jo je treba celovito in jasno 
oblikovati, za kar, pa na tej seji ni imela zadostnih podlag. Opozor- 
jeno je bilo, da predlog, ki ima lahko sicer pomemben simbolni 
pomen, dejanskih odnosov, urejenih z ustavo, ne more spremi- 
njati. Zato se je komisija z večinsko opredelitvijo odločila, da ne 
vključi tega predloga med predloge za začetek postopka za spre- 
membe ustave SFRJ in predlaga, da se o tem predlogu opravi 
predhodna širša razprava v delovnih telesih in na zborih skupš- 
čine ter v javnosti. 

POZIV JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI 

Skupščina socialistične republike Slovenije ocenjuje, da so 
dozoreli pogoji za uveljavitev bistvenih sprememb v Jugosla- 
viji po demokratičnih in legalnih poteh. Zaradi tega je obliko- 
vala predlog, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFRJ, s katerim naj bi zagotovili: 

- svobodo političnega združevanja in polno enakopravnost 
vseh, v skladu z ustavo in zakonom ustanovljenih političnih 
subjektov, brez vodilne vloge ZK in v ustavi posebej zagotov- 
ljene pooblaščene vloge SZDL, 

- popolno enakopravnost vseh oblik lastnine glede usta- 
navljanja podjetij, pogojev opravljanja dejavnosti in pogojev 

poslovanja, 
- enakopravnost upravljanja in prilaščanja rezultatov dela 

na podlagi dela delavcev in sredstev, vloženih v gospodarsko 
ali drugo dejavnost, 

- ukinitev maksimuma lastninske pravice na kmetijskem in 
gozdnem zemljišču, 

- črtanje možnosti začasnega omejevanja razpolaganja 
z delom sredstev družbene reprodukcije oziroma njihovega 
obveznega združevanja, 

- svobodo samoupravnega interesnega organiziranja, 
- črtanje ideoloških opredelitev o vlogi delavskega razreda. 
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- najširše možnosti za urejanje sestave in načina volitev 
skupščin v republiških ustavah, 

- uveljavitev vsebine pravic in svoboščin človeka in občana, 
kakor so določene v mednarodnih paktih, ki smo jih ratificirali, 

- možnosti za utrditev neodvisnosti sodišč z odpravo 
določb o izvolitvi sodnikov za določen čas, 

- enotnost sodne funkcije z ukinitvijo sodišč združenega 
dela, 

- da se tudi v normativnem delu ustave SFRJ zapiše, da so 
socialistične republike države v sestavi SFRJ, in sicer na 
temelju trajne, celovite in neodtujljive pravice vsakega naroda 
do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve, 

- da se v Zboru republik in pokrajin brez soglasja vseh 
republiških in pokrajinskih skupščin kot začasni ukrepi lahko 
sprejemajo le zakoni, ki urejajo materialne obveznosti in raz- 
merja, ne pa tudi zakoni, ki urejajo sistemska vprašanja, 

- da se v Zveznem zboru okrepi vpliv skupščin republik in 
pokrajin glede vprašanj, ki so po oceni večine delegatov 
splošnega pomena za republiko oziroma avtonomno pokra- 
jino, 

- da se ukipe sklad federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin ter da se obseg sredstev ter oblike, kriteriji in nadzor 
uporabe sredstev za te namene določijo z dogovorom republik 

in avtonomnih pokrajin, 
- da se v ustavi SFRJ predvidijo pristojnosti Skupščine 

SFRJ za razglasitev izrednih razmer in uporabo izrednih ukre- 
pov, ki niso posledica vojne ali neposredne vojne nevarnosti, 
in sicer na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Poudarjamo, da je uveljavitev teh načel, ki so vsebina odno- 
sov v vseh demokratičnih družbah, katerih zapostavljanje je 
v daljšem obdobju bistveno prispevalo k naši krizi in h katerim 
danes težijo vsi ljudje v socialističnih družbah, pogoj za uspeh 
naših gospodarskih in političnih reform ter za naše enako- 
pravno vključevanje v Evropo. 

Pozivamo vse skupščine republik in avtonomnih pokrajin, 
vse politične organizacije, zveze in združenja občanov, vsa 
sredstva javnega obveščanja ter vso demokratično javnost, da 
se ne glede na vsa razhajanja v naših pogledih tokrat vsi 
skupaj osredotočimo le na zagotavljanje vsestranskih možno- 
sti, da bomo občani v vseh republikah in avtonomnih pokraji- 
nah ocenili, ali predlagane ustavne rešitve lahko prispevajo 
k reševanju jugoslovanske krize. 

To naj bo izhodišče za razmišljanje o naših predlogih. Pre- 
pričani smo, da lahko z demokratičnim, enakopravnim in 
strpnim dialogom najdemo ustrezne rešitve za vsakega med 
nami in za vse skupaj. 
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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVIH USTAV SR SLOVENIJE IN 

SFR JUGOSLAVIJE 

1 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 11. 
januarja 1990 podprli predlog predsednika Skupš- 
čine SR Slovenije iz uvodne besede, da naj delovna 
telesa zborov in Skupščine razpravljajo o Izhodiščih 
za novo slovensko In jugoslovansko ustavo, ki jih 

je pripravila posebna delovna skupina pri Predsed- 
stvu SR Slovenije. Delovna telesa naj bi navedeno 
gradivo obravnavala na sejah sredi meseca febru- 
arja. 

PREDSEDSTVO 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na seji, ki je bila 7. decembra 1989, se je Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije seznanilo z besedilom 
»Izhodišča za pripravo novih ustav SR Slovenije In SFR 
Jugoslavije - Demokraciji naj se odpro vsa vrata«. Besedilo 
je pripravila posebna delovna skupina. 

Razprava na seji Predsedstva, kot tudi te delo v Skupini, 
sta pokazala, da je glede bodoče ustavne ureditve ie veliko 
nedorečenih vprašanj, da so pogledi - tudi v samem Pred- 
sedstvu - pri nekaterih problemih zelo različni In da bese- 
dilo, ki ga je pripravila delovna Skupina, še ne daje, In ne 
more dati, popolnega In celovitega odgovora na vse dileme. 
Največ razlik In nejasnosti je - kot je pokazala razprava 
- glede samoupravljanja, »družbene lastnine«, občine ozi- 
roma lokalne samouprave In skupščinskega sistema ter 
načela enotnosti oblasti v republiki. Seveda je še marsikaj 

nedorečenega tudi pri naših pogledih na bodoče pristojnosti 
federacije In n/eno organizacijo, vendar pa so osnovne misli 
glede tega jasne In enotne. 

Ne glede na vse to pa je Predsedstvo ocehllo, da bodo ta 
Izhodišča zelo koristna osnova za začetek razprave v naši 
republiki o vsebini ustavne reforme. Pripomogla bodo tudi 
k oblikovanju stališč Skupščine SR Slovenije do predloga 
oziroma predlogov, da se začne postopek za spremembo 
Ustave SFRJ. Čeprav so sedanje politične In gospodarske 
razmere, predvsem pa odnosi v federaciji, vse prej kot pri- 
merni za tehtno In umirjeno razpravo o bodoči ustavni uredi- 
tvi, je po mnenju Predsedstva SR Slovenije prav zaradi 
dogodkov In konfliktov, ki so pred nami v boju za Izpeljavo 
politične In gospodarske reforme, potrebno v SR Sloveniji 
z najširšo razpravo opredeliti stališča naše republike In 
n/enlh državljanov do teh vprašanj. 

PREDSEDNIK PREDSEDSTVA 
SR SLOVENIJE 

Janez Stanovnik 

SPREMNA BESEDA 

Predsedstvo SR Slovenije je s sklepom z dne 16. 10. 1989 
imenovalo Skupino za pripravo izhodišč za novo Ustavo SR 
Slovenije in novo Ustavo SFR Jugoslavije. Za predsednika 
Skupine je imenovalo dr. Lojzeta Udeta, za člane pa: Gezo 
Bačiča, dr. Rada Bohinca, mgr. Toneta Jerovška, Andreja 
Marinca, dr. Matjaža Mule/a. Mojmira Ocvirka, Toneta Per- 
šaka, Mirana Potrča, dr. Miho Ribariča, dr. Cirila Ribičiča, 
Dušana Rebolja ter za sekretarja Mitjo Žagarja. 

Delovna skupina je pripravila izhodišča na podlagi usmeri- 
tev, ki so jih dali zlasti letošnji ustavni amandmaji k Ustavi SR 
Slovenije in gradiv, zbranih v ustavni razpravi, na podlagi 
opredelitev Temeljne listine in Majniške deklaracije, in na 
podlagi gradiva, ki ga je pripravila delovna skupina pri Pred- 

sedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, upoštevajoč 
pri tem strokovne in strokovno-politične razprave o novi 
ustavni ureditvi. 

Delovna skupina je skušala pri tem zajeti vsaj tisti del stro- 
kovnopolitičnih razmišljanj na Slovenskem, ki se med seboj ne 
izključujejo. 

Seveda je narava gradiva taka, število vprašanj, ki jih obrav- 
nava, pa tolikšno, da je bilo docela nemogoče o vseh vpraša- 
njih oblikovati skupno misel. Ta pravice in težke naloge si 
delovna skupina tudi ni lastila oziroma zadala. Zaradi tega 
seveda posameznih opredelitev v gradivu ni mogoče poistove- 
titi z mnenjem vsakega posameznega člana delovne skupine 
- ne strokovnim, ne političnim. 

PREDSEDNIK SKUPINE 
DR. LOJZE UDE 

PREDSEDSTVO 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO 
IZHODIŠČ ZA NOVI USTAVI 
SR SLOVENIJE IN SFR JUGOSLAVIJE 

DEMOKRACIJI NAJ SE ODPRO VSA VRATA 

Z novo ustavno ureditvijo moramo odpreti vsa vrata svobodi in 
ustvarjalnosti človeka ter demokratičnemu razvoju družbe. Odreči 
se moramo prepodrobnemu urejanju, ki zavira procese razvoja, 
sprostitvi ustvarjalne energije ter ustvariti pogoje za delovanje 
trga in podjetništva. Postaviti moramo demokratična pravila ureja- 
nja družbenih odnosov ter zagotoviti izražanje, pravice, soobstoj 
in svobodo različnosti ljudi, organizacij, narodov, ideologij. Naš 

cilj je zagotoviti učinkovit in ekološko ustrezen razvoj, kakovost 
življenja, svobodo in demokratične odnose ter vključevanje Jug"' 
slavije v razvito Evropo in svet. 

Nova ustavna ureditev mora oblikovati možnosti za reševanj® 
sedanje krize ter (vz)postaviti mehanizme (institucije in postopk®' 
za preseganje protislovij razvoja. 
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I DEL 

'• Ustavna ureditev SR Slovenije in njeno 
spreminjanje 
1.1. Suverenost republik je Izvirna 

Izvirna suverenost pripada narodu, njegovi republiki ter vsem 
pjenim državljanom. To pomeni, da federacija, ki so jo oblikovali 
jugoslovanski narodi preko svojih organov oblasti in izvoljenih 
odposlancev na podlagi pravice do samoodločbe, nima izvirne 
suverenosti in izvirnih pristojnosti. Federacija opravlja tiste funk- c'ie, ki jih republike z dogovorom prenašajo nanjo. 

To načelo izhaja iz Sklepov II. zasedanja AVNOJ in Deklaracije 
0 Potrditvi dela slovenske delegacije na II. Zasedanju AVNOJ, ki jo 
'e 19/2-1944 sprejel Slovenski narodnoosvobodilni svet. Predzad- 
nji odstavek I. 1. razdelka Temeljnih načel Ustave SFRJ ga vsebin- 
sko enako opredeljuje: »Delovni ljudje ter narodi in narodnosti 
Uresničujejo svoje suverene pravice v socialističnih republikah in 
socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustav- 
ami pravicami in - kadar to v skupnem interesu določa ta Ustava 
~ v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji«. 

Načelo izvirne suverenosti republik se izraža tudi v postopku za 
Spreminjanje zvezne Ustave, ki zahteva za sprejem ustavnih 
amandmajev soglasje vseh republik in pokrajin. 

^'2. Novi Ustavi - slovenska In jugoslovanska — naj se priprav- 
ita |n sprejemata hkrati 
. Smotrno bi bilo, da bi obe Ustavi pripravljali sočasno. V novi 
Jugoslovanski Ustavi naj bodo le vsebine, o kateri se bodo 
oglasno dogovorili vsi konstitutivni deli federacije, tako kot je to 

Predvideno v sedanji Ustavi SFRJ. Že v delovnih fazah priprave 
Pobude za sprejem nove jugoslovanske Ustave je potrebno uve- 
lavljati naše poglede na novo ustavno ureditev ter hrati omogočiti 
rugim, da uveljavljajo svoje interese. 
Izhodišča za novo slovensko Ustavo naj bodo tudi podlaga za 

ns^eman'e s,a''^' 0 novi zvezni ustavni ureditvi, kar je izraz 
i?h a ° izvirni suverenosti republik. To pa seveda terja, da riodijča za novo slovensko Ustavo obravnavajo tudi odnose 

'ederaciji. 
8 ne bo mogoče doseči soglasja republik in pokrajin o spre- 

embah zvezne Ustave, se bo SR Slovenija znašla pred 
v rnembno odločitvijo, ali in katere nujne spremembe vnesti 
? ?j° republiko Ustavo kljub temu, da bi bile v nasprotju 
Pom no Us,avo ®FR Jugoslavije. Takšna politična odločitev bi (jo| ®nila. da SR Slovenija uresničuje svobodo samostojnega 
Porti sv°i®9a političnega statusa in družbenega razvoja na 
vort i'Pravice slovenskega naroda do samoodločbe in bi lahko a"a do političnih zaostritev in konfliktov. 

Slo vs®bini nove ustavne ureditve Jugoslavije bi kazalo v SR 
0 

yeniji odločiti na referendumu - bodisi o izhodiščih, bodisi 
ogiasju k predlogu, da se začne postopek za spremembo 
^e Ustave. 

\rro«. logiki izrednih razmer 
k Dr n' amandrnaji - tako zvezni kot republiški - so odprli pot 
?a J^agovanju naše družbene krize. Prinesli so nastavke, zlasti 
q0 *°"orTisko reformo in stabilizacijo; sploh omogočajo reformo 

.Podarskega sistema. 
ustavcenami, da so ustavne določbe bistveni dejavnik krize in da 
ustVa

nf. do|očbe onemogočajo njeno razreševanje, želijo nekateri 
se ng'1 vzduš|e izrednega stanja. Pritiskati želijo na manjšino, ki 
nov0 strinjala z večinsko oblikovanimi mnenji in izhodišči za 
Za pr„

Ustavno ureditev, ter jo obdolžiti, da »blokira« prizadevanja 
^e »,,J?a9°vanie družbene krize, da povzroča, poleg vseh drugih, 

TakS ° krizo" ■ ■ • 
ocen in

nitl ocen ne sprejemamo. Opozarjamo pa, da nosilci teh 
bi|j2ac

n. zahtev po prisilnem poenotenju zavirajo ekonomsko sta- 
vor tiJ!° '"gospodarsko reformo, ter da dajejo podlago za izgo- 

'"*) ki bi bili reformo dolžni izvesti. 

K^ogj za sprejem novih Ustav in njun 

3.1 
KljubV? '*hot"*Ce: človek - državljan jih z|asf- emen'om demokratizacije v ustavah iz leta 1974., ki so 

iaja 
1 okrepili letošnji Ustavni amandmaji k slovenski Ustavi, 

celote 'avna ureditev še vedno izhaja iz interesov družbe kot 
Pr®tlstav|Zlr(Ana iz 'nteresov države, ki institucionalno družbo 

Nova ,,, ^'ovek _ državljan je, žal, v ozadju. v6ka, nien ureditev mora k°l svoje izhodišče opredeliti člo- 9ove temeljne pravice in svoboščine. 

2.2. Nova In moderna (splošna in kratka) Ustava 
Bistvena sestavina nove Ustave bodo (temeljne) človekove pra- 

vice in svoboščine, njihova zaščita in uveljavljanje. Ustava bo 
varovala človekov položaj in njegove pravice v odriosu do države 
- državnih organov in služb ter zagotavljala možnost za njegovo 
sodelovanje v političnem sistemu in mehanizme za vpliv na pro- 
cese političnega odločanja Na ravni federacije pa mora zlasti 
zagotavljati enakopravnost narodov in narodnosti ter njihovih 
držav. 

Nova Ustava naj vsebuje le tiste kategorije, ki so ključne za 
urejanje družbenih odnosov - npr : družbeni in politični plurali- 
zem kot temelj demokratičnega političnega sistema in demokra- 
tične mehamizme odločanja, pluralizem in enakopravnosti lastnin 
ter lastnino in delo kot podlagi za upravljanje in prilaščanje, 
temeljni odnosi v federaciji.., 

V novi Ustavi ne sme biti številnih določb iz sedanje Ustave, ki 
po svoji vsebini ne opredeljujejo ustavnih kategorij (dekonstituci- 
onalizacija). Sedanja ustavna ureditev vsebuje vrsto zelo konkret- 
nih določb o organiziranju gospodarstva, o samoupravnih sploš- 
nih aktih, o sistemu zagotavljanja sredstev za financiranje skupnih 
družbenih potreb (družbenih dejavnostih), ki bi morale biti vse- 
bina zakonov ali pa celo prepuščene avtonomnim dejavnostim 
subjektov. Prepodrobna ustavna ureditev posameznih področij je 
pogosto predstavljala oviro v razvoju, saj je ni bilo mogoče prila- 
gajati konkretnim potrebam. 

^ Nova Ustava mora biti zato bolj splošna in pregledna ter zlasti 
kratka. 

2.3. Čim manj ideologije v Ustavi 
Ustava mora biti pravni akt. Čeprav se ideološki pogojenosti 

ustav ni mogoče izogniti, naj nova Ustava ne vsebuje ideoloških 
norm, ker ideološke opredelitve pogosto le zavirajo demokratičen 
razvoj. Bistveno manj naj bo v Ustavi tudi programskih določb. 

Ustava naj zlasti opredeli in jamči temeljne človekove pravice in 
svoboščine ter formalne temelje demokracije - politični plurali- 
zem, ter mehanizme, procese demokratičnega odločanja in uprav- 
ljanja družbenih zadev in temeljne organizacije državne oblasti. 
2.4. Ustava pravne driave 

Ustava pravne države bo poleg položaja človeka in njegovih 
pravic in svoboščin urejala zlasti politični sistem ter le nekatere 
najsplošnejše temelje ekonomske ureditve. Ustava naj govori le 
o pristojnostih in omejitvah države (državnega aparata) ter o nje- 
nih pravicah in dolžnostih v gospodarskem sistemu in na 
področju družbenih dejavnosti (javne službe); opredeli naj le 
lastninske oblike ter meje dopustnih posegov v lastninsko pra- 
vico, ne bi pa naj vsebovala organizacijskih določb o gospodar- 
skem sistemu in družbenih dejavnostih in naj ne bi opredeljevala 
vsebine odnosov v njih. 

2.5. Kontinuiteta in dlskontinuiteta 
Ob oblikovanju nove Ustave se bo nujno potrebno opredeliti 

tudi do vprašanj kontinuitete in diskontinuitete v novi ustavni 
ureditvi. Začetek procesa diskontinuitete pomenijo leta 1989 spre- 
jeti Amandmaji k Ustavi SR Slovenije. 

Diskontinuiteta bo nujna pri lastninskih odnosih ter pri oprede- 
ljevanju samoupravljanja kot integralnega modela odločanja. 
Glavni subjekt političnega sistema bo človek kot državljan, človek 
kot delavec pa ostaja nosilec posebnih socialnih in ekonomskih 
pravic. 

Na drugi strani pa moramo ohraniti in utrditi kontinuiteto kon- 
cepta odnosov v federaciji, ki temeljijo na suverenosti narodov in 
na tej podlagi na soglasju republik in pokrajin o vseh bistvenih 
vprašanjih, ki zadevajo uresničevanje teh pravic preko skupnih 
organov v federaciji. Teritorialna integriteta in suverenost repu- 
blik sta predpogoj za obstoj federacije. Republike pa morajo 
zagotoviti polno enakopravnost narodov in narodnosti na svojem 
ozemlju. 
2.6. Federacija enakopravnosti In raznolikosti 

Uspešnost in učinkovitost jugoslovanske federacije je odvisna 
ne le od tega ali in koliko v skladu z interesi ljudi in narodov 
uresničuje skupno dogovorjene funkcije, temveč tudi od tega 
koliko spoštuje raznolikosti in soodvisnost republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

V sodobnem svetu sočasno potekajo procesi koncentracije in 
integracije ter decentralizacije; najboljša rešitev je v iskanju opti- 
malnega ravnotežja med temi procesi na vsakem konkretnem 
področju, ob vsakem konkretnem vprašanju in ob upoštevanju kar 
največjega števila dejavnikov, kar omogoča oblikovanje najbolj 
racionalnih in uspešnih rešitev. Enotnih in enostavnih rešitev ni. 
Ob tem je treba izhajati iz dejstva, da je Jugoslavija večnacionalna 
skupnost z različno razvitimi območji in tudi z različnimi tipi 
civilizacije. 
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Demokratične večnacionalne skupnosti pa brez konsenza 
- soglasja vseh članic federacije pri odločanju o njihovih posa- 
meznih in skupnih interesih ne morejo obstajati. Če konsenz ni 
uveljavljen se taka skupnost lahko spremeni v nasilje nad posa- 
meznim narodom in članico federacije. 

Zato se v Sloveniji zavzemamo za čim jasnejšo opredelitev 
funkcij federacije, pri čemer pa so odprte in legitimne vse opcije 
- med njimi tudi t. i. asimetrična federacija in konfederacija. 

II. NOVA USTAVNA UREDITEV - BISTVENE 
VSEBINE 

1. Temeljna načela naj nadomesti kratka 
preambula 

Ustavo je potrebno ideološko razbremeniti. Zato predlagamo, 
naj temeljna načela republiške in zvezne Ustave, ki vsebujejo 
pretežno le ideološke in programske opredelitve, nadomesti 
kratka in splošna preambula. 

1.1. Temelji ustavne ureditve 
Uvodne (normativne) določbe Ustave naj izhajajo predvsem iz 

naslednjih izhodišč: 
- da je Slovenija suverena država slovenskega naroda, italijan- 

ske in madžarske narodnosti ter vseh državljanov Slovenije, ki je 
nastala in temelji na celoviti, trajni in neodtujljivi pravici sloven- 
skega naroda do samoodločbe, katere vsebina je svobodno dolo- 
čanje političnega statusa in svobodno zagotavljanje ekonom- 
skega, socialnega in kulturnega razvoja, in ki vsebuje tudi pravico 
do odcepitve in združitve; 

- da so temelj ustavne ureditve človekove pravice in svoboš- 
čine ter da je človek - zlasti kot državljan - subjekt urejanja 
družbenih odnosov; 

- da naša ustavna ureditev temelji na načelih pravne države; 
- da temelji naš politični sistem na političnem pluralizmu, ki 

izhaja iz svobode in pravice do združevanja in organiziranja; 
- da so temelj tržnega ekonomskega sistema ustvarjalnost, 

pluralizem formalno enakopravnih oblik javne in zasebne last- 
nine. in njihovo prepletanje ter delovanje trga z ustrezno vlogo 
države; 

- da so delavcem - ustvarjalcem materialnih in duhovnih 
dobrin zagotovljene različne oblike upravljanja in soodločanja na 
socialno-ekonomskem področju; 

- da je samoupravljanje kot civilizacijska pridobitev princip 
samoorganiziranja ljudi in lokalnih avtonomij;1' 

- da je v sistem vgrajena solidarnost, ki zagotavlja ustrezno 
raven socialne in zdravstvene varnosti in zaščite, ki omogoča 
zlasti delovno nezmožnim, brezposelnim in pomoči potrebnim 
ustrezno raven življenja; 

- da družbeni sistem temelji na doslednem zagotavljanju pra- 
vic manjšinam v najširšem smislu - narodnostnim, mišljenjskim, 
verskim . . .; 

- da je temeljna dolžnost slehernega človeka in sistema varo- 
vati, ohranjati in bogatiti skupno naravo in kulturno dediščino, ki 
se ne sme izkoriščati tako, da bi bii ogrožen njen obstoj; 

- da se je slovenski narod na podlagi pravice do samoodločbe 
združil z drugimi narodi, narodnostmi v Jugoslaviji, ki je svobodna 
skupnost enakopravnih narodov in narodnosti v ustavni obliki 
federacije republik in avtonomnih pokrajin; 

- da slovenski narod in vsi državljani Slovenije uresničujejo 
svoje suverene pravice v republiki, skupaj z drugimi narodi in 
narodnostmi, pa se s sprejemom federalne Ustave odločijo, katere 
interese bodo uresničevali kot skupne na ravni federacije. 

V uvodnih določbah Ustave Jugoslavije naj bodo opredeljena 
skupna izhodišča članic federacije, Jugoslavija pa naj bo oprede- 
ljena kot skupnost prostovoljno združenih enakopravnih narodov 
in narodnosti ter njihovih republik, ki so se združili na podlagi 
svoje trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe. 

2. Temeljne človekove pravice in svoboščine 

2.1. Krog človekovih pravic In svoboščin se stalno širi 
Poleg, v Ustavi že uveljavljenih individualnih političnih pravic in 

svoboščin državljana, ki so bile vsebinsko izpopolnjene zlasti 
z Amandmaji k Ustavi SR Slovenije iz leta 1989 (XLII - LIV) ter 
prav tako že uveljavljenih ekonomskih in socialnih pravic, je treba 
tudi preučiti katere nove pravice, ki se oblikujejo z mednarodnimi 
pakti in postajajo del evropskih in svetovnih civilizacijskih pridobi- 
tev, bi veljalo vključiti v novo ustavo. Zlasti so to pravica do 
ustvarjanja in delovanja, pravica do miru, pravica do razorožitve, 
pravica do razvoja in pravica do varstva kulturne in naravne 
dediščine. 

V skladu s spremembami v ekonomskem sistemu bo treba med 
individualnimi pravicami opredeliti tudi pravico do lastnine in do 
pridobivanja na njeni osnovi. 

V opredelitvi posameznih pravic in svoboščin je treba upošte- 
vati tudi ureditev in doseženo raven razvoja pri nas, ki v nekaterih 
primerih presega mednarodne standarde (pravice narodnosti, 
pravica do samoupravljanja . . .). 

Zavzemamo se tudi za možnost, da bi za varstvo temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin že v ustavi (zvezni) predvideli 
jurisdikcijo mednarodnih sodišč in organov, ki bi zlasti v individu- 
alnih zadevah ocenjevali odločitve, ko bi bila izčrpana vsa pravna 
sredstva pri nas. 

2.2. Zvezna ustava določa skupni standard človekovih pravic 
Še posebej za temeljne človekove pravice in svoboščine je treba 

zavzeti stališče, da sta vsebina in obseg temeljnih pravic, ki ju 
določa zvezna ustava, standard, ki ga morajo kot skupni spora; 
zum zagotoviti vse republike in pokrajini. Republike in pokrajini 
lahko širijo obseg in vsebino človekovih pravic in svoboščin. Zato 
ni mogoče zahtevati omejitev v republiški ustavi priznanih pravic 
in svoboščin z argumentom, da jih zvezna ustava ne priznava ali 
da jih priznava v manjši meri. 

Ustava Jugoslavije pa mora seveda vsebovati vse tiste določbe 
o človekovih pravicah in svoboščinah, ki jih je SFRJ sprejela 
z mednarodnimi dokumenti. 
2.3. Omejitve človekovih pravic In svoboščin naj določa I' 
ustava 

Treba je zagotoviti sodno varstvo vseh temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Omejitve človekovih pravic so izjeme, ki jih na 
podlagi ustavnih določb in skladno z njimi določajo zakoni 

Če se posamezne pravice uresničujejo v upravnem postopku, je 
treba vedno in dosledno zagotoviti sodno kontrolo dokončnih 
upravnih določb. 

Pred ustavnimi sodišči pa je potrebno zagotoviti tudi varstvo 
individualnih človekovih pravic in svoboščin v primerih, ko so 
kršene s posamičnimi akti. 

3. POLITIČNI SISTEM 

3.1. Svoboda združevanja kot temelj demokratičnega sistem* 
Združevanje in organiziranje ljudi za uveljavljanje političnih 

interesov je njihova neodtujljiva ustavna pravica. Na podlagi te 
pravice se ljudje lahko združujejo v politične stranke; vendar pa je 

politični pluralizem širši od večstrankarskega sistema, saj stranke 
niso edini politični in družbeni subjekti ter ne morejo izraziti i" 
uveljaviti vseh interesov ljudi. V sodobnih družbah obstaja turi1 

povezovanje ljudi na podlagi specifičnih splošnih intereso" 
(mirovna in ekološka gibanja, gibanja za enakopravnost žensK. 
spolov, družbenih manjšin, gibanja za človekove pravice; skupine 

za uresničitev posameznih lokalnih interesov...) in z ustavo kate 

predvideti tudi vključevanje tovrstnih oblik povezovanja v proces® 
političnega odločanja (gre za oblike, t. i. funkcionalne demokra* 
cije). 

3.2. Tajne in poštene2 volitve so vir legitimnosti organov 
Za poslance (delegate) skupščin na vseh ravneh naj se uvelj®' 

vijo tajne, splošne, poštene in praviloma neposredne volitve. Pra' 
tako naj na istih načelih temelji njihov odpoklic. Praviloma volil"1 

izbirajo na volitvah med večimi kandidati. 
Posameznike lahko na podlagi njihovih lastnih programov pred' 

iagajo in določajo za kandidate državljani (volilci), ali pa stranke!'' 
druge oblike združevanja in organiziranja ljudi na podlagi svoji" 
volilnih programov. 

3.3. Lokalna samouprava: občine in mesta 
Ustava naj opredeli demokracijo lokalnih avtonomij. Smo li 

prenovljeno vsebino in razumevanje lokalne samouprave *o 
ravni, na kateri posameznik uresničuje del svojih pravic in svobo»' 
čin, in na kateri je mogoče najbolj učinkovito uporabljati in uve* 
Ijavljati neposredne oblike odločanja ljudi. j 

Občina naj ima poslej pristojnosti na področjih komunalne*) 
gospodarstva nekaterih družbenih dejavnosti (vzgoja in varst"0' 
del kulturnih dejavnosti in del socialnega varstva), gospodarjenj 
z zemljišči, prostorskega razvoja območij, ohranjanja okolja 1 

" V zvezi z opredelitvijo iamoupravl|en)a kot pomembne civilizacijske Prld,br Ive, ki pomeni pravico samoorganiziranja In eodelovan|a pri upravljanju drU*„ji 
nlh zadev, te zastavila vrata vpra»an| glede njegove vteblne In uresničen« 
tako v gospodarstvu kot v lokalnih skupnostih (avtonomijah). Delovna skup 
meni, da bodo ta vpraian|a gotovo pomembna sestavina javne razprave. 
2 Pojem »poltene volitve« obsega poleg znanih ustavnih kategorij tudi Prf.^ 
ved vplivanja na rezultate z določanjem volilnih območij In s prlre|an|em vo 
postopkov. 
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ekologije ter pri uresničevanju drugih neposrednih interesov in 
Potreb ljudi, ki jih je mogoče zadovoljevati na ravni občine. Pred- 
postavka, da je občina temeljna družbenopolitična skupnost in da 
I® pristojna za opravljanje vseh funkcij oblasti, če niso izrecno 
dane v pristojnost drugim družbenopolitičnim skupnostim, naj se 
°pusti; v okviru ustavne ureditve pa naj občina sama določa svojo 
organizacijsko strukturo in krog svojih dejavnosti. Občina mora 
razpolagati z lastnimi finančnimi sredstvi, proučiti pa je treba tudi 
uvedbo njihovih lastnih virov financiranja. 

Ustava naj opredeli tudi mesta z njihovimi originalnimi pristoj- 
nostmi, zlasti na področju načrtovanja prostorskega razvoja, 
Komunalne infrastrukture in opremljenosti itd. 

Predvidi naj tudi razne oblike regionalnega in drugega nepo- 
srednega povezovanja občin. 
3-4. Skupščina je najvišji organ oblasti 
..Ustava naj opredeli skupščinski sistem, v katerem bo demokra- 
icno izvoljena Skupščina najvišji organ oblasti v republiki in 
ederaciji. V skupščinskem sistemu je treba uveljaviti delitev funk- 

ol!,oblasti ,er samostojnost in odgovornost posameznih nosilcev °oiasti. Skupščina naj bo nosilka zakonodajne oblasti; usmerja in 
adzoruje naj Skupščini odgovorne nosilce izvršilne (in upravne) unkcije. Sodniki in sodišča so samostojni in neodvisni ter sodijo a Podlagi Ustave, zakonov in drugih pravnih predpisov.3 

3 ® v republiki enodomna Skupščina 
skupščinskemu sistemu in izhodišču, da je človek - državljan 
željni subjekt političnega sistema, najbolj ustreza enodomna 

j Publiška Skupščina.4 Oblikuje naj se z neposrednimi, splošnimi 
niih'n-'m' voli,vami Volilci naj med kandidati izbirajo na podlagi , novih lastnih volilnih programov in na podlagi programov poli- 

"'h strank in drugih organizacij, ki jih kandidirajo, 
ekn 3,0 pa k' oblikovati posvetovalno telo v Skupščini (socialno- (j °norT|ski svet), ki bi omogočalo ustvarjalcem materialnih in 
ner>0Vnitl dobrin. da vplivajo na politično odločanje o zadevah, ki Posredno zadevajo njihove specifične interese - predvsem na 
Cjjeja'n°-ekonomskem področju (oblika funkcionalne demokra- 
3 P V|ada kot nosilec izvršilne funkcije 
Ka„!!Publ'Ska skupščina naj izvoli vlado kot svoj Izvršilni organ. 
Pretil 3,0 za Predsednika vlade, ki ima položaj mandatarja in 
Pred dru9e 4lane vlade, naj predlaga predsedstvo oziroma stoin dnik republike. V okviru svojih pristojnosti je vlada samo- 
ql ' a in odgovorna skupščini, ki jo lahko vedno odpokliče ali suje o njeni nezaupnici. 
v '«'S<ri v vladi naj bi bili zadolženi za posamezne resorje in bi 
o'1 resorne upravne organe. Poleg odgovornosti upravnih 
°d

aanov vladi je treba vzpostaviti tudi neposredno povezavo in 
a°vornost upravnih organov republiški skupščini. 

Predsedstvo oziroma predsednik republike 
repuhl!edstvo oz'roma predsednik republike naj predstavlja 2 "sko državo, in ima z Ustavo določene pristojnosti. 
«lanornaDr'dmaii k slovenski ustavi (1989) je bilo zmanjšano število 
PristQV Predsedstva SR Slovenije, zožene so bile tudi njegove 
skeg'nos,i- Razpravljati pa kaže o tem, ali uveljavitvi skupščin- 
z0« ostema ne ustreza bolj individualni predsednik republike 
linij :'enimi in natančno določenimi integrativnimi, reprezentativ- 
drUge >pro,okolarnimi funkcijami (povezovanje, predstavniške in 
blikg n .tne funkcije). Predsedstvo oziroma predsednika repu- 
jih jj a| oi volili na neposrednih volitvah izmed kandidatov, ki bi 
Politih u9lednih javnih osebnosti (na predloge državljanov in 

Pri subjektov) določila republiška skupščina. 
PredSta 

oe'tvi o individualnem ali kolektivnem organu, ki naj n°s,j | vl'a suvereno republiko, in pri določanju njegovih pristoj- 
Predii^ et)a upoštevati tudi odnose v federaciji, zlasti odnose do usedstva SFRJ. 

Politični sistem in odnosi v federaciji 

VetJ,arC''e 'edert|cl|e naj bodo opredeljene določno 
W niei tem°ra'na zvezna država je lahko stabilna le, če odnosi nern spo^t6 na Prostovoljnosti, enakopravnosti in na dosled- ; lic federt 

van'u raznolikosti, specifičnosti in samostojnosti čla- 
118 sarnost01'6' ^uverena pravica narodov oz. članic federacije je, 
\3nia svo opredeljujejo svoj politični status in urejajo vpra- 
I terT1 molf^a ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. 

deraciie j/u se na zvezni ravni uresničujejo le tiste pristojnosti 
PreneSe ' na P°dla9i soglasnega dogovora vse republike 
|]0rTiskeqa nan'° (zunanja politika, obramba, skupni temelji eko- 
^°9ovorjen

l u'?0'i,'^.ne9a sistema, skupni trg in finaciranje skupaj 
1 avljani n kc'i)- Sicer pa vse zadeve urejajo in uresničujejo ■ narodi in narodnosti v republikah in pokrajinah 

1 '°®a Poročevalca 

Seveda pa se članice federacije lahko medsebojno dogovorijo, 
da bodo skupaj urejale in uresničevale tudi druga vprašanja iz 
svoje pristojnosti. 

4.2. Skupni temelji ekonomskega sistema In skupni trg 
Pri opredeljevanju ekonomskih funkcij federacije je treba izha- 

jati iz izhodišča, da federacija ni subjekt s svojim lastnim ekonom- 
skim interesom, ampak so republike avtentični in suvereni nosilec 
ekonomskega interesa za lasten razvoj in za skupen razvoj 
v dogovorjenem obsegu. Pri opredeljevanju skupnih temeljev 
ekonomskega sistema je treba upoštevati naslednje kriterije: 

- skupni trg blaga, storitev, kapitala in delovne sile in v okviru 
tega zagotavljanje svobode, enakopravnosti konkurence gospo- 
darskih subjektov na trgu, prepričevanje monopolov in drugih 
tržnih zlorab, onemogočanje zapiranja (delov) trga; 

- načelo da se z odločitvami na ravni federacije ne more 
opravljati prerazporejanje dohodka med podjetji in med članicami 
federacije. 

Na podlagi teh kriterijev se republike dogovorijo o elementih 
monetarnega, deviznega, carinskega in zunanje-trgovinskega 
sistema ter statusa gospodarskih subjektov. 

Vsi drugi temeljni elementi gospodarskega sistema so lahko . 
skupni v tolikšni meri, kolikor se republike o tem posebej dogovo- 
rijo. Tak dogovor vsebuje tudi pooblastila za realizacijo po 
ustavno določenem postopku v organih federacije. 

Federacija lahko financira razvojne naloge (zlasti na področju 
gospodarske infrastrukture) le po posebnem pooblastilu in na 
podlagi soglasja republik in pokrajin. Pri odločanju o teh vpraša- 
njih ni možen začasen ukrep. 

Temelj solidarnosti je prostovoljnost ter konsenz glede določa- 
nja kriterijev in obsega pomoči z vnaprejšnjim upoštevanjem 
ekonomske sposobnosti republike, ki pomoč daje. 
4.3. Dvodomna Skupščina Jugoslavije 

Skupščina Jugoslavije naj bo sestavljena iz dveh zborov: zbora 
državljanov in zbora republik in pokrajin. 

Zbor državljanov naj bo sestavljen paritetno. V njem naj se 
praviloma odloča z dvotretinsko večino; odločanje o katerikoli 
zadevi pa je treba odložiti, če to zahteva več kot 3/4 navzočih 
poslancev iz ene republike. 

Zbor republik in pokrajin naj sestavlja enako število poslancev 
iz vsake republike in ustrezno število poslancev iz vsake avto- 
nomne pokrajine. V tem zboru naj se odloča na podlagi soglasja. 

Pri delitvi pristojnosti je treba upoštevati načelo, da se o vseh 
ključnih vprašanjih sistema, razvoja in materialnih odnosov 
odloča s soglasjem članic federacije. Obstaja pa naj tudi možnost, 
da Zbor republik in pokrajin soodloča v zadevah iz pristojnosti 
Zbora državljanov, če tako sklene Zbor republik in pokrajin, ali če 
to zahteva katerakoli republiška Skupščina. Če se zahteva v tem 
zboru odločanje o določeni zadevi s soglasjem, pa soglasje ni 
doseženo, potem lahko Zbor državljanov tako odločitev sprejme 
s 3/4 večino vseh poslancev.5 

4.4. Demokratičnost posameznih načel v federaciji 
Ni sporno, da je načelo večinskega odločanja v enonacionalnih 

skupnostih demokratičen način odločanja. Vendar pa to ne velja 
za odločanje v večnacionalnih skupnostih, zlasti v večnacionalnih 
federativnih skupnostih. Sodoben razvoj demokracije terja upo- 
števanje narodov ter zaščito in varstvo manjšin preko vključevanja 
načela soglasja članic pri odločanju v federaciji. To pomeni, da je 
treba odločitve v federaciji, ki so bistvenega pomena za položaj in 
enakopravnost narodov (narodne skupnosti), sprejemati s soglas- 
jem, da bi bila odločitev demokratična. 

Zato ob upoštevanju ustreznega varstva manjšin - tako narod- 
nosti kot drugače mislečih - večinsko odločanje po načelu »en 
človek, en glas«, v republiki ali v avtonomni pokrajini ne more biti 
sporno. 

Nikakor pa tak princip ne more biti sprejet na ravni večnaci- 
onalne federacije, saj bi lahko vodil v (trajno) preglasovanje manj 
številnih narodov in republik. O zadevah, ki so za narode in za 
federalne enote vitalnega pomena, je zato nujno treba zagotoviti 
institut odločanja s soglasjem, če hočemo zagotoviti demokra- 
tično naravo federalne skupnosti in dejansko enakopravnost 
v njej živečih narodov in narodnosti. Odstopanje od tega načela 
lahko ogrozi sam obstoj večnacionalne skupnosti. 
1 V dosedanjih razpravah sa pojavl|a|o tudi razmliljanja o uvedbi "čistega" 
parlamentarnega alatema 

Dosedanje razprava v Slovenl|l na dajejo enoglasna podpore koncepciji eno- 
domna Skupičlne. Gotovo bo tlzlognomija Skupičlne SR Slovenije eno od 
pomembnih vpraianj za javno razpravo. 
S Namesto dveh, po paritetnem načelu sestavljenih zborov Skupičlne Jugosla- 
vije, bi lahko uvedli tudi enodomno Skupičlno, ki bi bila prav tako sestavljena po 
paritetnem načelu, in bi v zadevah Iz avoja pristojnosti odločala vedno, kadar bi 
to zahtevala Skupščina katerakoli republike, na podlagi soglasja. 
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4.5. Zvezna vlada 
Zvezno vlado naj voli Zvezna skupščina. Predsedstvo Jugosla- 

vije naj predlaga možne kandidate za predsednika vlade; ta ima 
položaj mandatarja in predlaga druge člane vlade. Pri sestavi 
vlade naj ne bo avtomatizmov, ki bi terjali, da se izvoli iz vsake 
republike enako število članov vlade - ministrov. Zvezna vlada je 
v okviru svoje pristojnosti samostojna in odgovorna skupščini 
Jugoslavije, ki jo v vsakem trenutku lahko odpokliče ali glasuje 
o njeni nezaupnici. 

Ministri bi bili zadolženi za posamezne resorne upravne organe 
in bi vodili njihovo delo. Obstajati mora tudi neposredna povezava 
in odgovornost zveznih upravnih organov Skupščini Jugoslavije. 

4.6. Predsedstvo Jugoslavije 
Predsedstvo Jugoslavije je kolektivni šef države, kar naj odraža 

federativno ureditev države. Člane Predsedstva Jugoslavije naj 
volijo republiške Skupščine, republiške Ustave pa lahko določijo 
tudi, da jih volijo državljani v republikah in pokrajinah nepo- 
sredno. Predsedstvo naj ima le ozko omejene in točno določene 
integrativne, reprezentativne in protokolarne funkcije. 

Predsedstvo naj praviloma odloča s soglasjem vseh članov 
(konsenz o vseh pomembnejših zadevah), le izjemoma - v prime- 
rih, določenih v Ustavi - pa s 3/4 večino. 

Zaradi specifičnega zgodovinskega razvoja in nacionalne 
sestave so SAP postale konstitutivni element federacije in je zato 
treba zagotoviti razvijanje njihove avtonomije. Ker pa Predsedstvo 
Jugoslavije predstavlja njeno državnost, naj ga sestavljajo le pred- 
stavniki socialističnih republik kot suverenih držav. 

4.7. Decentralizirane federacije 
. Posamezne zvezne institucije naj se razmestijo v različne kraje 
po vsej Jugoslaviji (skladno z možnostmi in potrebami ter glede 
na racionalno organizacijo dela.) Da bi zagotovili nemoteno delo 
zveznih organov naj se ozemlje, na katerem imajo sedež, izvzame 
iz pravnega režima republike in naj se zanj oblikuje poseben 
režim, razmisliti pa velja tudi o posebnem statusu in pravnem 
režimu glavnega mesta Jugoslavije. 

5. Samostojno in neodvisno sodstvo 

5.1. Sodna funkcija naj bo depolitizirana In trajna 
Sodniki naj bodo povsem neodvisni, sodna funkcija pa naj bo 

docela depolitizirana (sodniki ne smejo biti v vodstvih političnih 
organizacij). Vse profesionalne sodnike voli republiška Skupš- 
čina; njihov mandat naj bo trajen do upokojitve, zakon pa naj 
ureja možnost njihove razrešitve (upokojitev, lastna želja, težje 
kaznivo dejanje, zdravstveni razlogi, itd ). Sodnike porotnike naj 
za določeno mandatno dobo (4 ali 8 let) volijo Skupščine ustrez- 
nih družbenopolitičnih skupnosti; tudi sodnikom porotnikom 
lahko pred potekom mandata preneha funkcija le iz razlogov, ki 
so predvideni za profesionalne sodnike (razen v primeru upoko- 
jitve) 

Republika naj zagotavlja sredstva za delo vseh sodišč in drugih 
pravosodnih organov ter organizira sodstvo in druge pravosodne 
organe. 

5.2. Pristojnosti zveznega sodišča 
Zvezno sodišče naj bi bilo pristojno tudi za odločanje o izrednih 

pravnih sredstvih, kadar bi bila v kazenski zadevi izrečena kazen 
5 let zapora ali hujša kazen. V vseh teh primerih pa naj bi imel 
pravico vložiti izredno pravno sredstvo le obtoženec, kar seveda 
predpostavlja, da zvezno sodišče ne bo moglo izreči strožje kazni 
kot pristojno sodišče v republiki. 

5.3. Ustavna sodiiča naj varujejo tudi Individualne pravice 
Zagotoviti je treba varstvo individualnih pravic in svoboščin, če 

so kršene s posamičnimi akti, pred ustavnimi sodišči. Ker se 
individualne pravice praviloma varujejo v postopku pred rednimi 
sodišči, je treba urediti sistem selekcije, saj bi sicer prihajalo do 
kopičenja pravnih sredstev, ustavna sodišča pa bi postala 
nekakšna redna instanca. Ker je to vprašanje težko zakonsko 
ustrezno urediti, bi kazalo pooblastiti Ustavno sodišče, da - upo- 
števajoč pomen posameznega primera za varstvo človekovih pra- 
vic in svoboščin - odloči, o kateri zadevi bo presojalo. Tako bi se 
povečala odgovornost, s tem pa tudi pomen ustavnega sodstva. 
Po tem predlogu bi Ustavno sodišče Jugoslavije bilo pristojno za 
varstvo individualnih pravic in svoboščin, kadar bi bile te kršene 
s posamičnimi akti zveznih organov. 

6. Ekonomski sistem 

6.1. Pluralizem In enakopravnost oblik lastnin 
Ustava naj zagotavlja svobodo upravljanja gospodarske dejav- 

nosti na temelju pluralizma in enakopravnosti javnih in zasebni!1 

oblik lastnine. Lastnikom naj Ustava varuje in jamči pravico uprav- 
ljanja in prilaščanja v okviru omejitev, ki opredeljujejo lastnino kol 
družbeno funkcijo. 

Omogočiti je treba uveljavitev državne lastnine - še zlasti na 
področju gospodarske in družbene infrastrukture. Vendar pa je 

tudi na teh področjih treba omogočiti obstoj drugih oblik lastnine 
Eden od predpogojev za tržno gospodarstvo je preoblikovanj« 

sedanjih družbeno-lastninskih razmerij, ki temeljijo na nelastnin- 
skem konceptu družbene lastnine, v oblike lastnine z določeni!" 
nosilcem.6 

6.2. Redefiniranje samoupravljanja v gospodarstvu 
Samoupravljanje je potrebno tudi ustavno drugače opredeliti j" 

definirati. Na podlagi dela sodelujejo zaposleni pri upravljanji 
podjetja, katerega nosilci pa so predvsem vlagatelji sredstev 
Z gledišča posameznika ima samoupravljanje torej značaj sof; 
pravijanja oz. vpliva na upravljanje. Delo in rezultati dela, dosežen1 

z ustvarjalno sposobnostjo in inovativnostjo, so lahko samostojen 
temelj prilaščanja. 

6.3. Država naj se umakne iz gospodarskega življenja 
Zožiti je treba pristojnosti države v gospodarskem sistemu, ka' 

še zlasti velja za njena sedanja pooblastila pri vzpostavljanju f 
uresničevanju ekonomskih odnosov s tujino, na področju t. 1 

»družbene kontrole cen«, na področju omejevanja blagovneg' 
prometa... Država naj ima predvsem pristojnost in možnos' 
s posrednimi ukrepi (davčno politiko, carinami, uvoznimi taksah 
itd.) vplivati na gospodarske tokove. 

Državno planiranje mora biti indikativno, tako, da planski a*" 
ne vsebujejo neposredne obveznosti na gospodarske subjekt« 
Z davki naj ima država - republika možnost zbirati sredstva tud' 
za t. i. »razvojne sklade«, preko katerih lahko država po pravil'11' 
natečaja sofinancira različne gospodrske programe in tudi vpli"' 
na usmeritev razvoja. 

Uveljaviti je treba svobodo gospodarskih sub|ektov na trg" 
Država zagotavlja konkurenco na trgu s preprečevanjem mon^ 
polnega položaja ter s skrbjo za odvijanje zdrave in lojalne konK"' 
renče. Če država nastopa kot eden od gospodarskih subjekt" 
v določeni gospodarski dejavnosti, njen položaj formalno ne sC' 
biti privilegiran v odnosu do drugih gospodarskih subjektov,' 
v tej dejavnosti delujejo. 

6.4. Okolje - dejavnik razvoja 
Za kvalitetno življenje sedanjih in bodočih rodov je treba zag<J 

toviti naravi in človeku neškodljiv razvoj ter uravnovešen 
naravno in družbeno okolje: ekološkim kriterijem se mora prila9a 

jati izbira tehnologij; le tako je mogoče dolgoročneje zagotavlja 
uresničevanje ustavne pravice do zdravega naravnega in drui"- 
nega okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine člov 

štva. 
Poleg te temeljne pravice je potrebno ustavno-pravno zag"^ 

viti, da bo »zdravo okolje« kriterij in nujen element vseh proizv®" 
nih programov ter vodilo gospodarske in sploh razvojne politi^ 
tako da bo ta kriterij postal strošek poslovanja element davi" 
politike in vsebina standardov. 

Zrak, voda - vodotoki, morje in morska obala, plodna zemlj® 'J 
zemljišča, gozdovi, rudnine, naravna in kulturna dediščina, . 
Ilnski in živalski svet so dobrine splošnega pomena in zahteval 
posebno družbeno varstvo. 

6.5. Odpravi naj se agrarni maksimum J 
Iz ustave je treba odpraviti agrarni maksimum. Ekonomska 

razvojna politika, vključno z davčnim sistemom, pa naj prepih 
jeta neustrezno rabo zemljišč. 

6.6. Javno financiranje države In družbenih dejavnosti 
Družbene dejavnosti in država (vse družbenopolitične skupn f 

sti) naj se financirajo preko javnih financ z zbiranjem sreds 
z davki in prispevki v proračunu ali v javnih skladih. 

Preko proračuna naj se družbene dejavnosti finančni 
v obsegu t. i. nacionalnih programov, medtem ko naj za vl> 
raven posameznih družbenih dejavnosti zbirajo sredstva neR.( 
sredno zainteresirani uporabniki oziroma naj se te storitve nu° 
po tržnih načelih z neposrednim plačevanjem. 

' Določitev tltularja s*da| obstoječi družbeni lastnini |e povezana z vrsto 
vpratanj. Ocen|u|emo, da ae večji del strokovne javnoati v Sloveniji ' 
nagiba k retltvl, da morajo pod|etja dobiti laatnlka postopoma na podlagi''^r 
zakonitosti (s prodalo vrednostnih paplr|ev), za vmesno obdobje pa se p"° 
vajo kot noallcl razvojni In pokojninski skladi. 
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7. SKRB ZA MANJŠINE PRI NAS IN ZA 
SLOVENCE V TUJINI 

Kar zadeva status italijanske in madžarske narodnosti pri nas 
v Sloveniji, naj nova ustava sledi in razvija težnje uveljavljene 
z amandmajem LV k Ustavi SR Slovenije (1989). Dopolniti in 
razširiti pa je treba ustavne obveznosti SR Slovenije do slovenskih 
manjšin v sosednjih državah, zlasti na kulturnem, izobraževalnem 
in gospodarskem področju. Opredeliti velja še obveznosti naše 
republike za povezovanje vseh Slovencev v svetu v kulturno in 
gospodarsko skupnost. 

8. SISTEM OBRAMBE NAJ BO POD KONTROLO 
SKUPŠČIN 

B.1. Odgovornost za obrambo države 
Ustavno-pravno je treba definirati sistem obrambe. 
Ustavno-pravno je treba jasno opredeliti tudi, da sta JLA in 

teritorialna obramba le v funkciji obrambe neodvisnosti, suvere- 
nosti in ozemljske neokrnjenosti pred zunanjo agresijo. V miru 
oboroženih sil ni mogoče uporabiti proti jugoslovanskim naro- 
dom in narodnostim (varianta: na območju republike brez 
soglasja njene skupščine). 

Ustavno-pravni položaj JLA mora biti urejen tako, da ji ne 
omgoča uveljavljanja kot posebnega in avtonomnega političnega 
subjekta. 

V skladu s temelji sistema obrambe, ki so kot skupna funkcija 
urejeni v Ustavi SFRJ, ureja in organizira obrambo republika. 

Skupščine DPS morajo odločati o vseh pomembnih vprašanjih 
prganiziranosti delovanja in razvoja sistema obrambe. O uporabi 
'n razvoju JLA, kot tudi o razvoju vojaškega industrijskega kom- 
Pteksa, naj odloča Skupščina SFRJ na podlagi soglasja republik 
,n pokrajin. 

Predsedstvo Jugoslavije naj kot vrhovni poveljnik oboroženih sil predlaga osnove strategije in razvoja obrambe in skrbi za 
Uresničevanje sprejete obrambne politike. 
S'2. Polna enakopravnost v oboroženih silah 

V JLA je treba zagotoviti enakopravnost jezikov in pisav jugoslo- Vanskih narodov in narodnosti tudi pri poveljevanju in vojaškem 
Pouku. Bolj se morajo izraziti kulturne in druge posebnosti naro- 
dov in narodnosti ter položaj človeka v družbi. Zato naj se v čim Večji meri oblikujejo tudi jezikovno homogene enote. 

8.3. Ugovor vesti in služenje vojaikega roka v lastni republiki 
Med človekovimi pravicami in svoboščinami mora biti oprede- 

ljena tudi pravica do ugovora vesti in možnosti služenja vojaškega 
roka brez urjenja z orožjem. 

Zagotoviti je treba ustavno-pravno možnost, da bodo vojaški 
obvezniki pretežno služili vojaški rok na območju republike, kjer 
imajo stalno prebivališče. 

Vojaška sodišča ne morejo biti pristojna za sojenje civilnim 
osebam v miru (varianta: vojaška sodišča niso pristojna za sojenje 
v miru). 

9. ZUNANJA POLITIKA 

Kot vsebino zunanje politike bi kazalo opredeliti prizadevanja za 
mir, za aktivno miroljubno sožitje in enakopravno sodelovanje 
med narodi in državami ter prizadevanja za razorožitev. Ustavno- 
pravno pa bi kazalo izključiti možnost sklepanja vojaških paktov 
ali vključevanja v vojaške bloke. Neuvrščenost in druge opredeli- 
tve in prehodne usmeritve naše zunanje politike po naravi in 
vsebini ne morejo biti ustavno pravne kategorije. 

Omogočiti je treba republikam (in v določenem okviru avtonom- 
nima pokrajinama), da v okvirih zunanje politike, ki jo določa 
Skupščina SFRJ, sklepajo mednarodne pogodbe. 

10. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 

Postopek za spremembo ustave naj bo še naprej trofazen 
- odločanje o pobudi (iniciativi) za začetek postopka za ustavne 
spremembe, odločanje o osnutku sprememb in o predlogu spre- 
memb. Za sprejem ustavnih dopolnil ali nove republiške ustave 
naj bo pristojna republiška skupščina, ki odloča s kvalificirano 
večino. Skupščina lahko po svoji odločitvi, na zahtevo določe- 
nega števila poslancev ali na podlagi uveljavljene javne iniciative 
določenega števila državljanov prepusti odločanje o ustavnih 
spremembah državljanom na referendumu oziroma lahko že spre- 
jeto skupščinsko odločitev da volilcem v potrditev. 

Zvezno ustavo je mogoče spreminjati izključno na podlagi 
soglasja postopka. O soglasju SR Slovenije odloča njena skupš- 
čina s kvalificirano večino, pri čemer pži mora skupščina na 
zahtevo določenega števila poslancev oz. na podlagi uveljavljanja 
javne iniciative določenega števila državljanov prepustiti odloči- 
tev o soglasju državljanom na referendumu. 
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