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Skupščina Republike Slovenije je na sejah Družbeno- 
političnega zbora, Zbora občin In Zbora združenega 
dela dne 12. oktobra 1990 določila osnutek ustave 
Republike Slovenije. Ob tem so zbori glede obravna- 
ve osnutka nove ustave sprejeli naslednji 

SKLEP 

l Osnutek ustave Republike Slovenije se daje v /av- 
no razpravo skupaj z razlago. 
2. Javna razprava o osnutku ustave Republike Slove- 
nije traja do 30. novembra 1990 In se lahko podaljša 
ali v primeru spremenjenih okoliščin s posebnim 

sklepom Skupščine Republike Slovenije tudi skrajša 
oziroma prekine. 
3. Osnutek ustave Republike Slovenije z razlago se 
objavi v sredstvih javnega obveščanja in v Poroče- 
valcu. 
4. Udeleženci v javni razpravi posredujejo svoje p"' 
pombe in predloge k osnutku ustave Republike Slo- 
venije Komisiji Skupščine Republike Slovenije ** 
ustavna vprašanja. 
5. Po končani lavni razpravi bo Komisija za ustavne 
vprašanja predložila zborom Skupščine Republike 
Slovenije besedilo predloga ustave Republike Slove- 
nije. 
Pri pripravi predloga ustave Republike Slovenije ko- 
misija upošteva predloge Iz javne razprave in predlo- 
ge iz razprav o osnutku ustave v Skupščini Republike 
Slovenije. 

OSNUTEK USTAVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

(PREAMBULA) 
Zavedajoč se svetosti življenja in človekovega dostojanstva 
("VARIANTA: nedotakljivosti človekovega življenja in dosto- 
janstva); izhajajoč Iz: 
- temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 
- temeljne pravice vsakega naroda do samoodločbe in 
- temeljnega zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci z last- 
nimi močmi izoblikovali svojo narodno samobitnost in uvelja- 
vili svojo državnost; 
z namenom, da ob spoštovanju naše dediščine ("VARIANTNI 
DODATEK: in narodno osvobodilnega boja slovenskega 
naroda) zagotovimo kulturni, ekonomski, politični in socialni 
razvoj Slovenije, skupščina in državljani Slovenije spreje- 
mamo naslednjo 

USTAVO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Republika Slovenija je suverena država, ki temelji na neodtuj- 
ljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. 

2. člen 
V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo nepo- 
sredno, na volitvah in po načelu delitve oblasti prek zakono- 
dajnih, izvršnih in sodnih organov. 

3. člen 
Republika Slovenija varuje temeljne 

avice 

noMUUima oivvuinjci toiujo ioiiibijiiv Človekove P 
državljanske svoboščine kot izhodiščne in osreo> > sarn°' 
ustavne ureditve ter pravne in socialne države. Var ^n0tn"® 
stojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitos. eflCev, 
in nedeljivost države. Čuti se odgovorno za usod°ke z do1!!? 
ki živijo zunaj njenih meja, in pospešuje njihove stip^Te': 
vino. Varuje in zagotvalja pravice' ("VARIANTNI 
avtohtone italijanske in madžarske narodne manp ravn®9 
nih manjšin in etničnih skupin. Skrbi za ohranjanje a(Jen i 
in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za 
enakomeren civilizacijski in kulturni razvoj Sloven j 
      
Opomba: z zvezdico (*) so označeni členi, varian,e

koniisije,^ 
dodatki, ki so bili sprejeti na 8. in 11. seji ustavne

iDravila 5 

sprememba ali dopolnitev besedila, ki ga je pr p
ajanja 

kovna skupina in sprejela Komisija za ustavna vp 

4. člen omouPraVa 

V Republiki Sloveniji je zagotovljena lokalna sa 

5. člen 
Cerkev je ločena od države. 

Verske skupnosti so svobodne pri svojem delovani 

VARIANTA: Drugi odstavek se črta. 

6. člen Vnosih SP ^ in 
Republika Slovenija v svojih mednarodnih o narod° 
načela Ustanovne listine Organizacije zdruz 
druga načela mednarodnega prava. 

poroi če«*' 



P / . OIOII redpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z medna- 
odnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in s splošno 

rKrVn'rn' na^e'' mednarodnega prava. Državni organi upo- abljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno. 

R 8. člen ePublika Slovenija ima zastavo, himno in grb. Zastava je 
eio-modro- rdeča s tremi enakimi vodoravnimi polji. n|mno in grb predpiša ustavni zakon. 

^ARianta 1: 
Morebitnem simbolu na zastavi odloči javna razprava. 

^aRIANTA 2: 
"Tina Republike Slovenije je Zdravljica. 

G| 9. člen av"o mesto Republike Slovenije je Ljubljana. 

Uran 10- člen 

kie v 'ezik v RePub'iki Sloveniji je slovenščina. Na območju, 
iezit ' i,aliianska a|i madžarska narodna manjšina, je uradni lk tudi italijanščina oziroma madžarščina. 

Drj .. 11. člen 
Pijanstvo Republike Slovenije ureja ustavni zakon. 

Tui • 12- Cen 
Priu' lrna'° v Republiki Sloveniji vse s to ustavo zagotovljene 
listih'06'- - sk'adu z mednarodnimi pakti in zakonom, razen 
bliw2'oki ima)° P° ustavi in zakonu samo državljani Repu- *e Slovenije. 

t£Au,TA: 
2 rriprt 

a'° vse Pravice. določene s to ustavo, v skladu 
v en narodnimi pogodbami in zakoni, državljanske pa samo Skladu z zakonom. 

pravice, svoboščine in dolžnosti 
loveka in državljana 

'6nakost pred zakonom) 
Vsi r 
sp0l'u^ie imajo enake pravice ne glede na narodnost, raso, 
nje ''

ez'k. vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno sta- 
osebn'stV0, izobrazb°. družbeni položaj ali katerokoli drugo n° okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 

totieio* 14' č,en 
J»vanje in izvrševanje pravic) 

Pravio9 ^'oveka in državljana so omejene samo z enakimi p cami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. 
avicn Al 

izpolni c!oveka in državljana se uresničujejo ter dolžnosti JUjejo neposredno na podlagi ustave. 
^ Zakn 
Sevanji1 'e m°90če predpisati samo način njihovega izvr- 
sarn6 V,' kadar tako določa ustava ali če je to neizbežno zaradi narave posamezne pravice ali dolžnosti. 

Uačasn "en na razveljavitev in omejitev pravic) 
S tg 
razv6lia^° določene pravice je izjemoma dopustno začasno 
°9rožI 'u al! omejiti, kadar izjemna in splošna nevarnost 
^Vedeni V*' dr*ave. Sklep o taki nevarnosti in zaradi nje 

0biaviti^Sni razveliavitvi ali omejitvi pravic mora sprejeti 
razveliavi»- i- ni zbor Republike Slovenije. Pravice se smejo 
S,r°9o v omei',i le za čas dajanja take nevarnosti, vendar 
UkrePi ni 9U' ki 93 tako s,anje zahteva, in tako, da sprejeti rasi, nar'"la'0 za posledico zapostavljanja, ki bi temeljilo le na 
D°DATpk nos,ni PriPadnos,i. spolu, jeziku, veri ("VARIANTNI C|v političnem prepričanju) ali družbenemu položaju. 

'°čba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začas- 

nega razveljavljanja ali omejevanja pravic, dvvločenih v 16., 
19., 28., 29., 32. in 41. členu. 

16. člen 
Človekovo življenje je nedotakljivo. V Republiki Sloveniji ni 
smrtne kazni. 

17. člen 
(varstvo osebne svobode) 

Vsakdo ima pravico do osebne svobode. 

Nikomur se ne sme vzeti prostosti razen v primerih, ki jih 
določa zakon. Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti 
takoj v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, obveščen 
o razlogih za odvzem prostosti, v čimkrajšem času mu mora 
biti tudi pismeno sporočeno, česa je obdolžen. 

Odvzem prostosti mora biti omejen na najkrajši potrebni čas. 

Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ima pravico začeti posto- 
pek za sodno preverjanje in oceno zakonitosti in utemeljeno- 
sti pripora. Oseba, ki je priprta zaradi kaznivega dejanja, mora 
biti v najkrajšem času izročena sodišču ter brez nepotrebnega 
odlašanja obsojena ali oproščena. 

18. člen ^ 
(odreditev in trajanje pripora) 

Oseba, za katero je dan utemeljen sum, da je storila kaznivo 
dejanje, se sme pripreti samo na podlagi odločbe sodišče. 

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti 
priprtemu vročena obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima 
priprti pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 
urah. Odvzem prostosti sme trajati samo toliko časa, dokler 
so za to podani zakonski pogoji, vendar največ tri mesece od 
dneva odvzema prostosti in po posebni odločbi Vrhovnega 
sodišča še tri mesece. 

Če do izteka teh rokov ni vložena obtožnica, se obdolženec 
izpusti. 

19. člen 
(varstvo človekove osebnosti in dostojanstva v postopkih 
pred državnimi organi) 
Zajamčeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega 
dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih postopkih, med 
odvzemom prostosti, kakor tudi med izvrševanjem kazni. 

Prepovedano je vsako telesno in moralno nasilje nad ose- 
bami, ki jim je kakorkoli omejena prostost, ter kakršno koli 
izsiljevanje priznanj in izjav. 

20. člen 
(pravice obdolžencev in obsojencev) 

Obdolženci morajo biti praviloma ločeni od obsojencev in 
zanje mora veljati poseben red. Mladoletni obdolženci morajo 
biti ločeni od odraslih in o njihovih primerih je treba razprav- 
ljati in odločati kar najhitreje. 

•VARIANTA: Ta člen se črta. 

21. člen 
Vsakdo, ki je bil nezakonito priprt, ima pravico do odškod- 
nine. 

22. člen 
(enako varstvo pravic) 

Vsakdo ima pravico do enakega varstva svojih pravic 
v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odlo- 
čajo o njegovih pravicah, obveznostih in interesih. 

23. člen 

(pravica do zakonitega sodišča) 
Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, obveznostih in 
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča 
z zakonom ustanovljeno sodišče. 

Por°č eva/ec 3 



Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po naprej z zakonom 
ter sodnim redom določenih pravilih. 

24. člen 
Sodne obravnave so javne in sodbe se izrekajo javno. Omeji- 
tve izjemoma določa zakon. 

25. člen 
(pravica do pravnega sredstva) 

Vsakomur je zajamčena pravica do pritožbe ali drugega red- 
nega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovi pravici, 
obveznostih ali pravni koristi. 
Zakon sme izjemoma v določenih primerih določiti, da zoper 
odločbo državnega organa, organa lokalne skupnosti ali 
nosilca javnih pooblastil ni pritožbe ali drugega rednega 
pravnega sredstva, če je na drug način zagotovljeno varstvo 
pravic. 

26. člen 
(pravica do povračila škode) 

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi 
z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilcev javnih poobla- 
stil s svojim nezakonitim delom stori oseba ali organ, ki tako 
službo ali dejavnost opravlja. 

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva 
povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo storil. 

(domneva nedolžnosti) 
27. člen 

Kdor je obdolžen kaznivega dejanja velja za nedolžnega, 
dokler ni s pravnomočno sodbo ugotovljena njegova krivda. 

28. člen 
(načelo zakonitosti v kazenskem pravu in prepoved povratne 
moči zakona) 

Nihče ne sme biti niti sodno niti upravno kaznovan za dejanje, 
za katero ni zakon določil, da je kaznivo in zanj predpisal 
kazni še preden je bilo storjeno. 

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo 
po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi 
zakon milejši za storilca. 

29. člen 
(pravna jamstva kazenskih postopkov) 

Vsakomur, ki je obtožen kaznivega dejanja, morajo biti ob 
popolni enakopravnosti zajamčene še naslednje minimalne 
pravice: 

- da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe 
in da brez ovir komunicira z zagovornikom, ki si ga svobodno 
sam izbere; 

- da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne 
govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem; 

- da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani sam ali 
z zagovornikom po lastni izbiri, če nima dovolj sredstev za 
plačilo zagovornika, da ga dobi brezplačno, v skladu z za- 
konom; 

- da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič 
in da se doseže navzočnost in zaslišanje prič v njegovo korist 
pod enakimi pogoji, kot veljajo za obremenilne priče; 

- pravico ne biti prisiljen, da bi izpovedoval zoper sebe ali 
priznal krivdo. 

VARIANTA: 
Ta člen se črta. 

30. člen 
(pravica do odškodnine in rehabilitacije) 

Če je pravnomočna kazenska sodba kasneje razveljavljen® j[] 
je bil obsojenec oproščen, ima pravico do odškodnin 
rehabilitacije. 

VARIANTA: u je 
Kdor je bil neopravičeno obsojen za kaznivo dejanje aH f". 
bila neutemeljeno odvzeta prostost, ima pravico do rehaD 
cije, do povrnitve škode in druge pravice po zakonu. 

31. člen jvega 
Nihče ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi kazn,vrlo- 
dejanja, za katero je bil oproščen krivde ali obsojen s Pra 

močno sodbo. 

32. člen 
(prepoved mučenja) u ali 
Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečlovesKei g. 
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. Še posebej je P e a|i 
vedano delati na kom, brez njegove privolitve, medicin 
znanstvene poskuse. 

(svoboda gibanji 
33. člen 

oblike i Državljani se smejo svobodno gibati po ozemlju rep 
si prosto izbirati prebivališče. 

in Državljani imajo pravico svobodno zapustiti državo ■' jti 
začasno ali za stalno naseliti v tujini in se kadarkoli 
v državo. 

Te pravice se smejo z zakonom vvmejiti, vendar sarr^0}.e^la 
je to potrebno zaradi zavarovanja javnega reda ali zdra 

če to zahtevaj interesi nacionalne in javne varnosti 

te 

VARIANTA: 
Te pravice se smejo omejiti z zakonom, vendar samo, 6 Lg, 
potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega P°s Jj a\\ 
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval javni 
če to zahtevajo interesi obrambe države. 

• "h dol^^ Tujci uživajo te pravice v obsegu in pod pogoji, ki )'n 

zakon. 

34. člen 
(pravica do osebnega dostojanstva in do varnosti) 

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in va^0fr,u 
Nikogar ni dovoljeno žaliti, nezakonito škodovati njeg 
ugledu ali ga neutemeljeno vznemirjati. 

35. člen tj> zag0' 
(varstvo pravic zasebnosti in drugih pravic osebnosvi jn 
tovljena je pravica do spoštovanja človekovega za®e° tj 
družinskega življenja in varstvo drugih pravic osebno 

tO 

36. člen 
(nedotakljivost stanovanja) 

Stanovanje je nedotakljivo. 

Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti siar>°v^af0\s^0' 
voli' 

ali 

Nince ne sme Drez oaiocDe soaisca piuu _rei: 
vstopiti v tuje stanovanje ali v druge prostore, niti J 
vati. 

Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, £'9ar slf^g 0z\ro^ 
prostori se preiskujejo, ali pa član njegove druz 
njegov zastopnik. 

Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh P ^ 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradnžL°ovanje fl 
odločbe pristojnega organa vstopiti v tuje s jS|<avO' ? 
v tuze prvvstore in brez navzočnosti prič °prav'J Pjvega d®la 

je to neogibno, da neposredno prime storilca k 

poroče» 



"ia ali da se zavarujejo ljudje in premoženje, ali če je očitno, 
aa se drugače ne bi mogli zavarovati dokazi v kazenskem 
Postopku. 

, 37. člen 
(Pravica pisemske tajnosti) 
Čl °vekova zasebnost je neprekršljiva. 

tajnost pisem in drugih občil je neprekršljiva. 

Sam° zakon lahko predpiše, da se sme na podlagi odločbe 
t°dišča za določen čas odstopiti od načela neprekršljivosti 
n ln°sti pisem in drugih občil (VARIANTNI DODATEK: in od 

Prekršljivosti človekove zasebnosti), če je to neogibno rebno za potek kazenskega postopka ali za varnost države. 

(varstvo 
38. člen 

osebnih podatkov) 

^ajamči 
nie in 

eno je varstvo osebnih podatkov. Zbiranje, obdelova- 
namen uporabe osebnih podatkov določa zakon. Pre- rv. ,v-" ' 'o i upuiauc uocui M M puuainuv V_IV_/I wv-.a tai\ui i. i ic 

vedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z name- 
m hiranja. 

izražanja) 
39il,n 

f^ena je svoboda izražanja misli, svoboda govora in 
obvP3 nastoPaniat svoboda tiska in drugih oblik javnega 
lem an'a 'n izražania Vsakdo lahko svobodno išče, spre- a m širi vesti in mnenja. 

ča
S
s

a
n

k<>0 ima pravico biti nepristransko, celovito ter pravo- n° obveščen o vseh pomembnih vprašanjih. 

ZarjJ,ravice ie mogoče omejiti samo z ustavnim zakonom 
Zdrav' *avar°vanja nacionalne varnosti, javnega reda ali la ter javne morale. 

^'ANTA: Črtajo se besede »ali zdravja ter javne morale«. 

'Pravic* h , 4° čler\ lv-a do popravka in odgovora) 
2ai 
s kat

mčena je pravica do popravka objavljenega obvestila, 
ni sta prizadeta pravica ali interes posameznika, orga- 
infor ''e ali organa ter pravica do odgovora na objavljeno 
ljenornac''0, s katerim se bistveno dopolnijo dejstva iz objav- ln'ormacije. 

(sv. 41. člen 
°boda vesti) 

'ZDo*? j ima Pravico do svobode vesti, verske opredelitve in edovanja vere. 
Af,|ANta k 1. odstavku: 

ysakdQ ir*. 
''Poveri Pravico do svobode vesti in verske opredelitve, 
tiodno an'e vere v zasebnem in javnem življenju je svo- 

Starjj 
s^o |n

lrTla'0 Pravico, da svojim otrokom zagotovijo tako ver- 
PreDriA tT10ra,no vzgojo, ki je v skladu z njihovim lastnim 

'canjem. 

(Pr, avica h . 42- člen 
° °o zbiranja in združevanja) 

^izriana i« a ie pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. 
si ij 

V ta nam'rT,a'° Pravic°. da se svobodno združujejo z drugimi. 
franke1116" lahl<o svobodno ustanavljajo društva, politične vkljL|guj' S|ndikate in druge organizacije ter se vanje svobodno 

)el° in iz njih izstopajo. 
ak°nsko H omejitve teh pravic so dopustne, če to zahtevajo 

interesi nacionalne in javne varnosti ter za varovanje javnega 
reda, zdravja in morale. 

"VARIANTNI DODATEK: črtajo se besede »javnega reda«... »in 
morale«. 

Z zakonom se lahko omeji izvrševanje teh pravic poklicnim 
pripadnikom oboroženih sil (VARIANTNI DODATEK: in poli- 
cije). 

"VARIANTNI DODATEK: 

(politične stranke) 
42.a člen 

Politične stranke so udeležene pri oblikovanju politične volje 
državljanov. 

Politične stranke so dolžne javno razgrniti vire in način 
porabe svojih sredstev in premoženja. 

Stranke, ki si s svojimi cilji in ravnanjem prizadevajo za 
nasilno spremembo ustavne ureditve ali ogrožajo obstoj 
Republike Slovenije, so v nasprotju z ustavo. O vprašanju 
protiustavnosti odloča ustavno sodišče. 

43. člen 
(volilna pravica in sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) 

Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, ima pravico: 

- sodelovati neposredno ali po svobodno izvoljenih predstav- 
nikih pri upravljanju javnih zadev; 
- voliti in biti voljen na neposrednih, splošnih, svobodnih in 
tajnih volitvah. 

"VARIANTA: Črtajo se besede »na neposrednih, splošnih in 
tajnih volitvah«. 

Državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki, imajo 
volilno pravico pod pogoji, ki jih določi ustavni zakon. 

(pravica do peticije) 
44. člen 

Vsak državljan ima pravico zahtevati in dobiti odgovor na 
svoje peticije, predloge in druge pobude splošnega pomena, 
ki jih je dal državnim organom, lokalnim organom ter nosil- 
cem javnih pooblastil. 

45. člen 
(dolžnost vojaške službe in pravica do ugovora vesti) 

Vojaška služba je za državljane obvezna v mejah in na način, 
ki ga določa zakon. 

Državljanom, ki zavoljo svojih verskih ali naravnih nazorov 
niso pripravljeni sodelovati pri izvrševanju vojaških dolžnosti 
v okviru vojske Republike Slovenije, mora Republika omogo- 
čiti, da na drug način izpolnijo svojo državljansko dolžnost. 

(izročitev) 
46. člen 

Državljana Republike Slovenije ni dovoljeno izročiti tuji 
državi. Tujega državljana je dovoljeno izročiti samo v prime- 
rih, ki so predvideni z mednarodnimi sporazumi; v nobenem 
primeru pa ga ni dovoljeno izročiti zavoljo političnih kaznivih 
dejanj. 

47. člen 
(pribežališče) 

V mejah zakona je priznana pravica pribežališča tujim držav- 
ljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi 
zavzemanja za svobodo in pravice človeka. 

48. člen 
(pravica do zdravstvenega varstva) 



Vsakdo ima pravico do (VARIANTNI DODATEK: zdravja in) 
zdravstvenega varstva. 

Nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. 

Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki 
jih določa zakon. 

Zakon določa, v katerih primerih imajo državljani, ki niso 
zavarovani, pravico do zdravstvenega varstva države. 

49. člen 
(pravice invalidov) 

Republika ustvarja pogoje za usposobitev ter ustrezno zapo- 
slitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo. 

Invalidni otroci in drugi težje prizadeti državljani imajo pra- 
vice do usposobitve za življenje in delo. 

Vojaškim in delovnim invalidom so zagotovljene invalidske 
pravice in druge oblike invalidskega varstva ter usposobitev 
za delo, ustrezno njihovim delovnim zmožnostim. 

50. člen 
(družina in zakonska zveza) 
Republika varuje materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino 
ter podpira za to potrebne ustanove. 

Zakonska zveza je urejena na podlagi enakopravnosti zakon- 
cev in se sklepa s svobodno privolitvijo. Zakonsko zvezo in 
pravna razmerja v njej in v družini ureja zakon. 

"VARIANTNI DODATEK: Izvenzakonska skupnost ima enake 
pravne posledice kot zakonska zveza. Zakon lahko določi, 
kdaj izvenzakonska skupnost nima enakih pravnih posledic 
kot zakonska zveza. 

Republika varuje družino in ji pomaga predvsem pri njeni 
ustanovitvi in v času, dokler je ta odgovorna za preživljanje in 
vzgojo otrok. 

51. člen 
(pravice in dolžnosti staršev) 

Starši so dolžni vzdrževati, izobraževati in vzgajati otroke ne 
glede na to, ali so bili rojeni v času trajanja zakonske zveze ali 
zunaj nje. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake 
pravice kot otroci, rojeni v njej. 

Ženske imajo v zvezi z nosečnostjo in rojstvom otroka pravico 
do socialne varnosti v obsegu in trajanju, določenem v skladu 
z zakonom. 

52. člen 
(svoboda odločanja o rojstvu otroka) 

Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otroka. 

Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. 

'VARIANTA k 1. in 2. odstavku: Starši imajo pravico do svo- 
bodnega načrtovanja družine. Drugi odstavek se črta. 
V zvezi z uresničevanjem te pravice zagotavlja Republika 
ustrezno izobrazbo, socialno skrbstvo in zdravstveno pomoč 
v skladu z zakonom. 

Otroci so v pravicah in svoboščinah izenačeni t^r jih je 
vedano razlikovati glede na osebne lastnosti ali okoliš 
njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov. 

Otroci in mladoletniki, ki nimajo staršev, za katere s'a»^ajff 
skrbijo ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uZ 

posebno varstvo Republike. Njihov položaj ureja zakon- i 

54. člen 
(pravica do izobrazbe in šolanja) 

Vsakdo ima pravico, da pod enakimi, z zakonom določ® 
inifl1' 

i i* 
pogoji, pridobiva znanje in izobrazbo na vseh stopnja/^g. 
braževanja, v vseh vrstah šol ter v drugih vzgojno-iz0D 

Zak°r 
valnih organizacijah. 

Osnovno izobraževanje je obvezno in brezplačno, 
določa trajanje osnovnega šolanja otrok. 

'VARIANTNI DODATEK: Osnovno, srednje in visoko iz° 
vanje je brezplačno. 

Pogoje za ustanavljanje in delo šol ter drugih .-rtM 
izobraževalnih organizacij zagotavlja Republika v 

z zakonom. 
• hrait>e 

Republika omogoča uresničevanje pravice do iz°noor8"11 

šolanja s štipendijami ter z družinskimi in'druginni poaP 

Izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v telesn 

duševnem razvoju je brezplačno. 

Zakon zagotavlja pravice do izobraževanja in uspoS' 
odraslih oziroma zaposlenih. 

55. člen 
(svoboda znanosti in umetnosti) 

Zajamčena je svoboda znanstvenega in umetniškega us 
nja in pouka. 

56. člen 
(univerzitetna avtonomija) 

Univerze in druge visoke šole ('VARIANTNI D<pRgIf sVl" 
avtonomne in) v mejah zakona samostojno doio 
notranjo ureditev. 

■ s" 

(avtorske pravice) 
57. člen 

iz*1' ti I*' 
Zajamčeno je varstvo moralnih in materialnih ^®r'l|či 
rajo iz znanstvene in umetniške dejavnosti. Us,v. 'njfi 
stvenih, raziskovalnih in umetniških del terznans . na sV' 
tij in tehničnih izumov ne smejo uresničevati Pra n0vi zfa 

stvaritvah v nasprotju s splošnim interesom, da s 
stveni dosežki in tehnični izumi uporabljajo. ^r. 

Obseg, trajanje, omejitev, prenehanje in varstvo5 

jalca na lastnih stvaritvah ter pravice organizacij, 
bile te stvaritve dosežene, določa zakon. 

58. člen 
(pravica do udeležbe v kulturi in znanosti) Tfj| 

(<vaP|AN1K« 
Vsakdo ima pravico udeleževati se kulturnega t e 
DODATEK: in športnega) življenja ter uporaD'1 
znanosti. 

(pravice otrok) 
53. člen 

Otroci uživajo vse pravice in svoboščine, razen tistih, ki so 
omejene z njihovo starostjo. 

Pri uresničevanju pravic otrok je temeljno načelo njihova 
največja korist. 

k adnos' sVoi 

59. člen 
(izražanje narodnostne identitete) 

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža Pjl^pora&li3 5 

jemu narodu, da goji in izraža svojo kulturo 
jezik in pisavo. 

Nihče se ni dolžan izjavljati, kateremu narodu 

  



manjšini pripada in tudi ne opredeliti se za pripadnost k dolo- 
čenemu narodu ali narodni manjšini. 

60. člen 
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave) 

Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in 
dolžnosti ter v postopku pred državnimi in drugimi organi in 
?rganizacijami, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik 
in pisavo in da ga tisti, ki vodi postopek, seznani z gradivom in 
s svojim delom v njegovem jeziku in na način, ki ga določa 
zakon. 

"VARIANTA: Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih 
pravic in dolžnosti ter v postopku pred državnimi in drugimi 
0r9ani, ki opravljajo javno službo, v skladu z zakonom i/po- 
rablja svoj jezik. 

Neznanje slovenščine ne sme nikogar ovirati pri obrambi in 
uresničevanju svojih pravic. 

61. člen 
(Pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku) 

Pripadniki narodnih manjših ("VARIANTNI DODATEK: in 
etničnih skupin) imajo v Republiki Sloveniji v skladu z zako- 
nom pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. 
(VARIANTNI DODATEK: z zakonom pa se lahko uvede tudi 
dvojezična vzgoja in izobraževanje). 

62. člen 
(Prepoved nacionalne diskriminacije in nestrpnosti) 

Protiustavno in kaznivo je kakršnokoli propagiranje ali izvaja- 
li® nacionalne neenakopravnosti kot tudi kakršnokoli razpi- 
hovanje nacionalnega, rasnega ali verskega sovraštva in 
nestrpnosti. 
, * 63. člen 
(Posebne pravice italijanske in madžarske narodne manjšine) 

'ejljanom in Madžarom je kot pripadnikom avtohtonih narod- 
ih'1 skupnosti v Republiki Sloveniji zajamčena pravica, da 

v°bodno uporabljajo svoj jezik, izražajo in razvijajo svojo 
acionalno kulturo ter v ta namen ustanavljajo organizacije in 
Porabljajo svoje narodne simbole; da razvijajo gospodarske 

^javnosti in dejavnosti na področju javnega obveščanja in 
*a|ožništva, da oblikujejo in razvijajo svoje šolstvo ter da 
9°jijo odnose s svojima matičnima narodoma. Republika jih pn tem gmotno in moralno podpira. 

* zakonom se določijo način uresničevanja pravic italijanske 
Paroma madžarske avtohtone narodne skupnosti, območja, 
*{?r živita, ter tiste pravice, ki jih pripradniki narodnih skupno- 

"resničjujejo tudi zunaj teh območij. Pravice pripadnikov allianske in madžarske narodne skupnosti so zajamčene ne 
9 ede na njihovo število. 

Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti lahko 
stanovijo na območjih, kjer avtohtono živijo, svoje samou- 
avne narodnostne skupnosti. Republika pooblasti te skup- 
ki za opravljanje določenih nalog iz pristojnosti države. 

3r
a'jianska in madžarska narodna skupnost morata biti nepo- eano zastopani v lokalni samoupravi in v državnem zboru. 

^RIAnta k členu 63: 
v potnem besedilu tega člena se izraz »narodna skupnost« 
jina

strpznem sklonu nadomesti z izrazom »narodna manj- 

V n prvem odstavku se črta besedilo za podpičjem. 
Črt a se zadnji odstavek. 

'• ekonomska in socialna razmerja 

Drža 64 člen 

Qr. Va spodbuja in varuje vse oblike dela ter zagotavlja nje- 
yOVo zakonsko varstvo. 

65. člen 
(pravica do lastnine) 

Lastnina je zasebna in javna. 

Zakon določa način pridobitve in uživanja lastnine tako, da je 
zagotovljena njena družbena (VARIANTA: socialna) funkcija. 

Zakon prepoveduje zlorabo lastninske pravice. Zakon dploča 
način in pogoje dedovanja ter pravice države na dediščinah. 

66. člen 
Vsakdo ima pravico do zasebne lastnine in dedovanja. 

Ustavni zakon lahko določi, da tujci lahko pridobivajo lastnin- 
sko pravico na nepremičninah ter določi pogoje za njeno 
pridobitev. 

VARIANTA 1: 
Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah 
pod pogoji, ki jih določi ustavni zakon. 

'VARIANTA 2: Na zemljiščih imajo lahko lastninsko pravico 
samo državljani Slovenije. 

67. člen 
(javno dobro) 

Na javni lastnini, ki predstavlja javno dobro (VARIANTA: 
dobrine v splošni rabi), ne more nihče pridobiti lastninske 
pravice. Javno dobro uživa posebno zakonsko varstvo. 

■ Na javnem dobru se lahko pridobi pravica uporabe, izjemoma 
pa tudi lastninska pravica pod pogoji, ki jih določi zakon. 

•VARIANTA: V tem odstavku se črtajo besede »izjemoma pa 
tudi lastninska pravica.« 

Zakon določi pogoje, pod katerimi se sme izkoriščati naravno 
bogastvo. 

Ustavni zakon lahko določi, da smejo naravno bogastvo izko- 
riščati tudi tuje osebe in določi pogoje za izkoriščanje. 

68. člen 
(razlastitev) 

Zasebna lastnina se lahko zaradi javne koristi (VARIANTA: 
splošnega interesa) razlasti ali omeji proti odškodnini v višini 
njene tržne vrednosti. 

69. člen 
(varstvo zemljišč) 

Zaradi smotrne uporabe zemlje lahko zakon kmetom in dru- 
gim zemljiškim posestnikom določi posebne pogoje za obde- 
lovanje in drugo uporabo zemljišč. 

"VARIANTA: Zaradi smotrne rabe naravnih bogastev se 
z zakonom določijo posebni pogoji za njihovo izkoriščanje. 

Namembnost kmetijskega zemljišča je dovoljeno spremeniti 
samo v skladu z zakonom. 

Zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč. 

Republika in lokalne skupnosi skrbijo za razčoj družinskih 
kmetij ter kmetijstva na gorskih in hribovitih območjih. 

70. člen 
(zdravo življenjsko okolje) 

Republika skrbi za zdravo življenjsko okolje ("VARIANTNI 
DODATEK: in za neoporečnost zemlje, zraka vode, podtalnice 
in morja). V ta namen lahko z zakonom določi pogoje za 
opravljanje določenih gospodarskih in drugih dejavnosti. 

Kdor uporablja naravne dobrine, mora to delati tako, da ne 
poruši naravnega ravnovesja. 

Poro čevalec 7 



71. člen 
(varovanje naravne dediščine) 

Vsakdo je dolžan varovati naravne znamenitosti in redkosti ter 
kulturne spomenike v skladu z zakonom. 

72. člen 
(podjetčištvo) 

Zasebna gospodarska pobuda je svobodna. 

Podjetniška pobuda se ne sme izvajati v nasprotju z javno in 
nacionalno koristjo ali tako, da bi škodila naravi, varnosti, 
svobodi ali človeškemu dostojanstvu. 

Republika in lokalne skupnosti lahko ustanavljajo podjetja. 

Če zahteva javna korist, lahko zakon določi, da podjetja, ki 
opravljajo javne storitve, energetske dejavnosti in druga 
podjetja javnega pomena, ustanavlja samo republika ali 
lokalne skupnosti. 

Republika preprečuje nelojalno konkurenco in dogovore, ki 
ustvarjajo monopolen položaj na trgu. 

73. člen 
(soupravljanje delavcev) 

Zakon določa pogoje za ustanavljanje podjetij in njihovo 
upravljanje. 

Zakon lahko določi, da imajo delavci pravico sodelovati pri 
upravljanju podjetij, v katerih so zaposleni. 

VARIANTA 1 k drugemu odstavku: Delavci imajo pravico 
sodelovati pri upravljanju podjetij, v katerih so zaposleni. 
Omejitve in način izvrševanja te pravice določi zakon. 

i 
VARIANTA 2 k drugemu odstavku: Zakon določi, kdaj imajo 
delavci pravico sodelovati pri upravljanju podjetij, v katerih so 
zaposleni, in način izvrševanja te pravice. 

74. člen 
(prosta izbira poklica) 

Vsakdo lahko prosto izbira poklic in zaposlitev. Vsakomur je 
pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. 

75. člen 
(pravica do dela) 
Vsakdo ima pravico do dela, do ustreznih pogojev za delo, ki 
zagotavljajo pravičen zaslužek in dostojno življenje, higien- 
sko in tehnično varstvo pri delu, enake možnosti napredova- 
nja, počitek, plačan dopust in nadomestilo za praznične dni, 
ter do ustrezne omejitve delovnega časa. 

Mladina, matere in invalidne osebe uživajo pri delo posebno 
varstvo. 

Republika ustvarja pogoje za uresničevanje pravice do dela. 

76. člen 
(sindikalna svoboda) 

Delavci imajo pravico ustanavljati sindikate. 

Sindikatom je mogoče predpisati le pogoje za registracijo. 

77. člen 
(pravica do stavke) 

Delavci imajo pravico do stavke. Način uresničevanja te pra- 
vice določi ustavni zakon. 

78. člen 
(pravica do stanovanja) 

Državljani imajo pravico do primernega stanovanja. Repu- 
blika ustvarja pogoje za uresničevanje te pravice. 

•VARIANTA: Republika ustvarja pogoje, da si držvljani lahk° 
pridobijo primerno stanovanje. 

79. člen 
(davki) 

Republika z zakonom predpisuje davke, carine in druge daj^ 
tve, lokalne skupnosti pa ob pogojih, ki jih določa ta ustav 
zakon. 

Upravni organi smejo prevzemati finančne obveznosti in Prl 

dobivati sredstva samo v skladu z zakonom. 

80. člen 
(proračun) 

Vsi državni dohodki in izdatki morajo biti zajeti v \eWefl] 

proračunu. 

Proračun predlaga vlada, sprejme pa ga državni zbor. 

Če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je P0^^- 
začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz P 
čuna, financirajo po prejšnjem proračunu. 

81. člen 
(krediti v breme države) 

AQ\J0' 
Krediti v breme države in poroštvo države Za kredite so za 
Ijeni le na podlagi zakona. Krediti se lahko najemajo 
izredne izdatke proračuna. 

82. člen 
(računsko sodišče) 

Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnm j0 
nov, državnega proračuna in celotne javne porabe, 
financira država, ter javne porabe v lokalnih skupnost. 

Položaj, sestavo in pristojnosti računskega sodišča d° 
zakon (VARIANTA: ustavni zakon). 

83. člen katere'1"1' 
Člane računskega sodišča imenuje državni zbor, n0 
odgovarja za svoje delo. Sodišče je od vlade neodvis 

84. člen 
(Narodna banka) 

Republika ima Narodno banko Slovenije. 

Narodna banka je ustanova denarnega sistema 
Pristojna je za izdajanje denarja in za emisijsko pol 

Položaj, organizacijo, način upravljanja ter di"u9e.Pr'jLn). 
Narodne banke določi zakon (VARIANTA: ustavni 

imenU)® 
"VARIANTNI DODATEK: Guvernerja Narodne ban«e 
državni zbor. „ 

drža*"1 

O izvrševanju svojih nalog Narodna banka poroča 
zboru neposredno. 

IV. DRŽAVNA UREDITEV 

DRŽAVNI ZBOR 

85. člen 
(sestava in volitve državnega zbora) 

Državni zbor sestavljajo poslanci dr^a^fat
n

l^
/
n0slaflc 

Državni zbor ima 120 poslancev (VARIANTA: v ^ ^ 

•VARIANTNI DODATEK: V državnem zboru imata it«^etni400 

madžarska narodnost po 5 (8) poslancev m |anca 
skupnost, ki jo določi ustavni zakon, po enega p ^ 

Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim 
glasovanjem. 



Volitve se uredijo z ustavnim zakonom. 

'VARIANTA za 85. člen 
(dvodomni parlament) 

Parlament sestavljata državni zbor in zbor regij. Zbora sta 
enakopravna. Vsak zbor ima 60 poslancev. 
p°slanci se volijo s splgšnim, enakim, neposrednim in tajnim 
9lasovanjem. 

Molitve se uredijo z ustavnim zakonom. 

Opomba: Če bo sprejeta ta varianta, bo potrebno ustrezno 
Prilagoditi tudi druge določbe poglavja o državni ureditvi. 

, 86. člen 
(nezdružljivost poslanske funkcije) 

^ ustavnim zakonom se določi, kdo ne more biti izvoljen za 
Poslanca ter nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funk- C|jami. 

variantni DODATEK: Poslanci so predstavniki vsega Ijud- 
,Va in niso vezani na nobena navodila. 

j^ržavni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odločitvi držav- 
na zbora je v skladu z ustavnim zakonom možna pritožba 
a ustavno sodišče. 

, 87. člen 
andatna doba državnega zbora) 

^r*avni zbor se voli za štiri leta. 

v® se mandatna doba državnega zbora izteče med vojno ali C®SU trajanja izrednih razmer, se njegov mandat izteče šest 
(VaSrC0v P° Prenehanju vojne oziroma izrednih razmer. ^RIANTA: Samo v primeru vojne.) 

^oiitve razpiše predsednik republike. Novi državni zbor se 
oii najprej tri mesece (VARIANTA: dva meseca) in najkas- 

_ le 15 dni pred potekom dobe štirih let od prve seje prejš- 
?bn 3 2'30ra- se državni zbor razpusti, se izvoli novi državni 
ra?[ najkasneje v dveh mesecih po razpustu prejšnjega zbo- 
s _Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča 
naiT'0 se'° nove9a zbora, ki jo skliče predsednik republike Jkasneje v 20 dneh po izvolitvi. 

Član H 88' člen 

čenJ r^avnega zbora dobivajo nagrado ali plačo, ki je dolo- "a z zakonom. 

'p°slanska imuniteta) 
^lan H gia 

dr*avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje in 0vanje pri opravljanju svoje poslanske funkcije. 

^NTA: Član državnega zbora ni kazensko odgovoren za 
v ^ 93 'e izrazil v državnem zboru, ali za glasovanje 

na!mnec ne sme bi,i PriPrt ni,i se z°Per njega, če se sklicuje nja "?Ur'iteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovolje- 
je ohu°ra'razen *-e ie zaloten pri kaznivem dejanju, za katero 
*arin en Pr'Por. (VARIANTA: za katero je predpisana kazen MOra nad pet let.) 
nanton' ,zk°r sme vzpostaviti imuniteto tudi poslancu, ki se 
fun|L

ni skliceval, če je to potrebno za opravljanje njegove 'J6. 

Držav . 90-t,en 

Posla 2bor ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov 'ancev, ki so glasovali. 

91. člen 
(zasedanja zbora) 

Državni zbor dela na rednih in izrednih zasedanjih. 
Na prvi redni seji državni zbor odloči, kdaj bodo redna zase- 
danja. 

"VARIANTA: Ta odstavek se črta. 

Redna zasedanja sklicuje predsednik državnega zbora. 

Predsednik republike skliče državni zbor na izredno zaseda- 
nje, če to zahteva najmanj četrtina poslancev zbora ali na 
lastno pobudo. 

92. člen 
(odločanje v zboru) 

Zakone in druge odločitve sprejema zbor z večino glasov 
navzočih poslancev. Zbor lahko sklepa, če je na seji navzoča 
večina poslancev. 
Ustavne zakone ('VARIANTNI DODATEK: in določbe drugih 
zakonov, ki imajo naravo ustavnega zakona,) sprejema zbor 
z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. 

VARIANTNI DODATEK 1: Z ustavnim zakonom se razčlenju- 
jejo ustavne določbe na področju varstva človekovih pravic in 
svoboščin, volilnega sistema, zakonodajne iniciative, referen- 
duma, sodstva, lokalne samouprave in v drugih primerih, ki so 
določeni v ustavi. 

"VARIANTNI DODATEK 2: Zakoni in odločitve, ki opredeljujejo 
uresničevanje pravic in položaj narodnosti in ki zadevajo 
uresničevanje teh pravic ali položaj narodnosti, ne morejo biti 
sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnosti. 

'VARIANTNI DODATEK 3: Državni zbor in pristojni organi 
lokalnih skupnosti volijo in imenujejo nosilce javnih funkcij ali 
dajejo soglasje k njihovemu imenovanju z dvotretjinsko 
večino navzočih članov. 

93. člen 
(zakonska iniciativa) 

Zakon lahko predlaga vlada in vsak član državnega zbora.Za- 
kon lahko predlaga tudi najmanj dvajset (VARIANTA:trideset) 
tisoč volilcev. 

Ustavni zakon lahko predlaga vlada, najmanj deset poslancev 
in predsednik republike ali najmanj trideset tisoč volilcev. 

94. člen 
(zakonodajni postopek) 

Zakonski predlog, predložen državnemu zboru, proučijo 
v skladu s poslovnikom najprej pristojne komisije zbora, ki 
svoja poročila predložijo državnemu zboru. Ta predlog obrav- 
nava najprej po posameznih členih, zatem pa še v celoti.VARI- 
ANTA: Ta odstavek se črta. 

Zakon se sprejema v večfaznem postopku, ki ga določi 
poslovnik. Poslovnik določi tudi, kdaj se zakon izjemoma 
lahko sprejme po skrajšanem postopku. 

VARIANTNI DODATEK: Z ustavnim zakonom se lahko določi, 
da poslanci ali organi lokalnih skupnosti iz posameznih 
območij republike lahko zahtevajo izvedbo posebnega 
postopka, s katerim se zagotovi upoštevanje posebnih intere- 
sov posameznih območij republike. 

95. člen 
(zakonodajni referendum) 

Državni zbor lahko o zakonu ali drugi odločitvi razpiše refe- 
rendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva 
trideset tisoč (Varianta: petdeset tisoč) volilcev. 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi državljani, ki 
imajo pravico voliti poslance državnega zbora. 



Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volilcev, ki so glasovali. 

Državni zbor je vezan na izid referenduma. 

96. člen 
(razglasitev zakona) 

Zakone razglaša predsednik republike v 15 dneh (VARI- 
ANTA1: takoj; VARIANTA2: v mesecu dni.) po sprejemu za- 
kona. 

Predsednik republike lahko pred razglasitvijo zakona zahteva, 
da državni zbor o njem še enkrat razpravlja, vendar mora svoj 
predlog utemeljiti. Če državni zbor ponovno odloči, da se 
zakon sprejme, ga je predsednik republike dolžan razglasiti 
takoj. 

VARIANTA: Drugi odstavek tega člena se črta. 

97. člen 
(parlamentarna preiskava) 

Državni zbor lahko odredi preiskave o zadevah javnega 
pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev 
zbora. V ta namen imenuje komisije, ki imajo v zadevah 
poizvedovanja in proučevanja smiselno enaka pooblastila kot 
pravosodni organi. Ugotovitve komisije ne obvezujejo pravo- 
sodnih organov pri opravljanju njihovega dela. 

98. člen 
Državni zbor ima svoj poslovnik, ki ga sprejme najmanj z dvo- 
tretinjsko večino navzočih poslancev. 

VARIANTI DODATEK: 

DRŽAVNI SVET 

98.a člen 
Državni svet ("VARIANTA: senat) sestavljajo člani, ki predstav- 
ljajo lokalne, socialne, gospodarske in kulturne interese. 

"VARIANTNI DODATEK 1: Državni svet ima 60 (75) članov 
('VARIANTA: senatorjev). 

"VARIANTNI DODATEK 2: Za državnega svetnika (senatorja) je 
lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je dopolnil trideset let. 

Sestavo in volitve državnega sveta določi ustavni zakon. 

98.b člen 
Državni svet ima pravico predlagati zakone državnemu zboru. 

Državni svet ima pravico dati mnenje državnemu zboru o vseh 
zadevah iz njegove pristojnosti. 

Pred razglasitvijo mora biti zakon predložen državnemu 
svetu. Ta lahko zahteva, da državni zbor o njem še enkrat 
odloča. 

'VARIANTNI DODATEK: Kadar državni svet izrecno naspro- 
tuje zakonskemu predlogu, je zakon v državnem zboru spre- 
jet, če zanj glasuje večina vseh poslancev. 

PREDSEDNIK REPUBLIKE 

99. člen 
(volitve predsednika republike) 

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splošnih in 
tajnih volitvah. Volilno pravico imajo državljani Slovenije. 

Predsednik republike je izvoljen z večino glasov vseh volilcev, 
ki so glasovali. 

VARIANTA: Predsednika republike voli državni zbor z dvotret- 
jinsko večino glasov vseh poslancev. 

Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let ( V $e 
ANTA: štirih let), vendar največ dvakrat zaporedoma. ^ ,j 
mandatna doba predsednika republike izteče med vol" t 
v času trajanja izrednih razmer, se mu mandat izteče 0 

mesecev po koncu vojne oziroma izrednih razmer. 
.. kj d o 

Za predsednika je lahko izvoljen državljan Slovenije, 
dneva volitev dopolni najmanj 35 let. 

Volitve za predsednika republike razpiše predsednik 
nega zbora. Predsednik republike mora biti izvoljen na'ed- 
neje 30 dni pred potekom mandatne dobe prejšnjega P 
sednika. 

100. člen h drž®"' 
Pred nastopom funkcije da predsednik republike pred 
nim zborom naslednjo prisego: 

. Ha b o"! 
Prisegam, da bom spoštoval in varoval ustavni red,u 0črtii 
vselej delal po svoji vesti in deloval z vsemi svojim1 

v dobrobit Republike Slovenije. 

101. člen lianje"1 

Funkcija predsednika republike je nezdružljiva z opravi) 
druge javne funkcije in poklica. 

102. člen 
(nadomeščanje predsednika republike) 

naei^ 
V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega asno 
prenehanja funkcije do izvolitve novega predsednika 
opravlja funkcijo predsednika republike premo2a nove?® 
nega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za hanlu 

predsednika republike najkasneje v 15 dneh po Pre 

funkcije. 
pf0d- 

Predsednik državnega zbora začasno opravlja ,ur\kcj'|{a rePu* 
sednika republike tudi v času zadržanosti predsedn 
blike in v primeru iz 105. člena. 

zaeasn" 
Dokler je predsednik državnega zbora zadržan, ^av- 
opravlja funkcijo predsednika republike predsedn 
nega sodišča. 

103. člen ciovenii0 iP 

Predsednik republike predstavlja Republiko 
njeno (VARANTNI DODATEK: nacionalno) enotnosi- 

104. člen 
(pristojnosti predsednika republike) 

: z«- 

bliK« 

Predsednik republike: 
- razpisuje volitve v državni zbor; 
- razglaša zakone; iočen° 
- imenuje državne funkcionarje, kadar je to dol 
konom; ike repW 
- postavlja in odpokliče veleposlanike in poslanipreds 

in sprejema poverilna pisma tujih diplomatsk 
nikov; 
- izdaja listine o ratifikaciji; 
- odloča o pomilostitvah za kazniva dejanja; jZ 
- podeljuje odlikovanja in častne naslove; vDra$an' 
- daje državnemu zboru mnenja o posameznm 
njegove pristojnosti; 
- opravlja druge s to ustavo določeve zadeve. 

Predsednik republike je vrhovni poveljnik njenih ob 
sit. 

ne 

105. člen 
(uredbe z zakonsko močjo) 

Kadar državči zbor zaradi izrednih razmer a''Y£ln
na p'e^ 

opravljati svojih nalog, lahko predsednik repuD 
vlade izdaja uredbe z zakonsko oočjo. a- 

očejii0 p 

Z uredbo z zakonsko močjo se lahšo izjenr>orr^ 
mezne pravice v skladu s 15. členom te usta 



p 106. člen 
(j.j^dnik republike razpusti (VARIANTA: lahko razpusti) 
Dr:®yn' zbor na predlog predsednika vlade (varianta: ali na ealog samega državnega zbora). "VARIANTNI DODATEK: in 

So9lasju državnega sveta. 

Vsak 107' člen 

0.1 akt predsednika republike sopodpiše predsednik vlade r°ma pristojni minister. 

^RlANTA: Ta člen se črta. 

(odn 108' člen 

9°vornost predsednika republike) 

1.f. Predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije huje 
J. V^Rianta: beseda »huje« se črta) krši ustavo ali zakon, ga 
DrBHVni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev na 
nia 9 ene četrtine poslancev lahko obtoži. Za presojo deja- nje pristojno ustavno sodišče. Če ustavno sodišče ugotovi, 
bliJ6 obt°žba utemeljena, lahko odvzame predsedniku repu- 
tini Ln|eg°v° funkcijo. O tem odloči ustavno sodišče z dvotre- 
lerf večino svojih članov. Potem ko prejme sklep držav- 
Seri Zbora 0 obtožbi, lahko ustavno sodišče odloči, da pred- 
sJnik republike do odločitve začasno ne more opravljati 

'e 'unkcije. 

(p. 109. člen 
p etovalna organa predsednika republike) 
sevalna organa pri predsedniku republike sta ekonom- 
pr6(j 

et in svet nacionalne varnosti. Sveta sklicuje in jima eduje predsednik republike. 

s6dni^rns^' svet sestavlja dvanajst članov, ki jih imenuje pred- 
k°Vcj^ rePublike izmed uglednih znanstvenikov, predstavni- 

el°dajalcev, delavskih sindikatov in gospodarstvenikov. 
Svet >a 
ni|< v,a nacionalno varnost sestavljajo po položaju predsed- 
*aclevB ' P^dsednik državnega zbora, minister za zunanje 
tJriav®' *a obrambo in za notranje zadeve, direktor uprave za 
AMTNinVarnost in trije člani, ki jih imenuje predsednik (VARI- 

°ODATEK: in člani, ki jih imenuje predsednik). 
R'ANTA 1: Ta člen se črta. 

vARiANt. 
^stai/oil 2: v primeru uvedbe državnega sveta se črta drugi 

* tega člena. 
R'ANtA 3: Črta se 2. odstavek tega člena. 

v^ada 

A: členi 110, 111, 111.a, 111.b (parlamentarni 
2 rePrezentativno vlogo šefa države) 

v'ad0 110. člen sv°jih 
sestavljajo predsednik in ministri. Vlada je v okviru 

^Oru Pris,ojnosti samostojna in odgovorna državnemu 
Državnj p0sianc *"?r voli predsednika vlade z večino glasov vseh ra*res 

ev in s tajnim glasovanjem, ministre pa imenuje in )e Predsednik republike na predlog predsednika vlade. 

DODATEK: 

Pristoj!?1'*a rninistre se morajo pred imenovanjem predstaviti na njihn k°misijam državnega zbora in morajo odgovarjati 
'bor, vprašanja. Komisija lahko predlaga državnemu 
Pečino klonilno mnenje o kandidatu. Če državni zbor 
Predsen 9'asov vseh poslancev sprejme odklonilno mnenje, 
^inistrg^ rePublike takega kandidata ne more imenovati za 

^6dserinx 111. člen uPin n rePublike po posvetovanjih z voditelji poslanskih 
X'ade prec|laga državnemu zboru kandidata za predsednika 

' kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko pred- 

""""^va/ec  

sednik republike po ponovnih posvetovanjih predlaga v štiri- 
najstih dneh drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako 
pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali 
najmanj deset poslancev. Če je bilo v tem roku vloženih več 
predlogov, se glasuje o vsakem posebej, in sicer najprej 
o kandidatu predsednika republike, če pa ta ni izvoljen, še 
o drugih kandidatih, in sicer po vrstnem redu vložitve predlo- 
gov. 

Če noben kandidat ni izvoljen in če državni zbor ne določi 
dodatnega roka za vlaganje dodatnih ali ponovnih kandida- 
tur, se državni zbor razpusti, razen če v oseminštiridesetih 
urah z večino glasov navzočih poslancev sklene izvesti volitve 
predsednika vlade, kjer za izvolitev zadošča večina navzočih 
poslancev. Na njih se glasuje o posameznih kandidatih po 
vrstnem redu dobljenih glasov pri prvem glasovanju, nato pa 
lahko o novih, do volitev vloženih kandidaturah, med katerimi 
ima spet prednost morebitni kandidat predsednika republike. 

Če tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne 
večine glasov, mora predsednik republike razpustiti državni 
zbor in razpisati nove volitve. 

t 111.a člen 
Državni zbor lahko izreče vladi nezaupnico le tako, da na 
predlog predsednika republike ali desetih poslancev držav- 
nega zbora z večino glasov vseh poslancev izvoli novega 
predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razre- 
šen, mora pa skupaj z ministri opravljati tekoče posle do 
prisege nove vlade. 

Med vložitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade 
in volitvami mora poteči najmanj oseminštirideset ur. 

111 .b člen 
Če predlaga glasovanje o zaupnici predsednik vlade in pred- 
log ne dobi večine glasov navzočih poslancev (VARIANTA: 
večine glasov vseh poslancev), mora državni zbor v tridesetih 
dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dosedanjemu pred- 
sedniku pri ponovljenem glasovanju izglasovati zaupnico, 
drugače predsednik republike državni zbor razpusti in razpiše 
nove volitve. 

Med predlogom za glasovanje o zaupnici in glasovanjem 
mora preteči najmanj štiriindvajset ur. 

OPOMBA: Komisija za ustavna vprašanja se je opredelila za 
VARIANTO A. V primeru sprejetja VARIANTE A je treba črtati 
106. člen (ker so v VARIANTI A ta vprašanja drugače urejena) 
in 109. člen, ker pri čisti parlamentarni varianti ekonomski 
svet in svet nacionalne varnosti pri predsedniku republike ne 
bi bila primerna. 

VARIANTA: k členom 110, 111, 111 a, 111.b 
(Kombinirani parlamentarno-predsedniški sistem z moč- 
nejšo vlogo šefa države) 

110. člen 
Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. Vlada je 
v okviru svojih pristojnosti samostojna in odgovorna držav- 
nemu zboru ter predsedniku republike. 

Predsednik republike imenuje predsednika vlade in na njegov 
predlog ministre. Vlada se mora v desetih dneh po svojem 
imenovanju s svojim programom predstaviti državnemu 
zboru. Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi z naj- 
manj dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

111. člen 
Glasovanje o zaupnici vladi lahko kadarkoli zahteva desetina 
poslancev ali predsednik vlade. Vlada ne dobi zaupnice, če 
proti zaupnici glasujeta najmanj dve tretjini navzočih poslan- 
cev. Med vložitvijo predloga za glasovanje o zaupnici in glaso- 
vanjem mora poteči najmanj oseminštirideset ur. 

Če je vladi izglasovana nezaupnica, je dolžna odstopiti. Do 
imenovanja nove vlade opravlja posle vlada v odstopu. 

11 



112. člen 
Predsednik vlade in ministri podajo po izvolitvi oziroma ime- 
novanju prisego, določeno v členu 100., pred državnim zbo- 
rom (VARIANTA: ministri pred predsednikom republike). 

113. člen 
Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne 
usmeritve vlade ter povezuje delovanje ministrov. Ministri so 
skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za delo 
svojega ministrstva. 

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po 
volitvah sestane nov državni zbor, funkcija ministrov pa tudi 
z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade, 
vendar morajo opravljati tekoče posle do izvolitve oziroma 
imenovanja svojih naslednikov. 

Sestav in delovanje vlade, število, pristojnosti in organizacijo 
ministrstev ureja zakon. 

114. člen 
Predsednika vlade in ministre lahko državni zbor obtoži za 
hujše ('VARIANTA: beseda »hujše« se črta) kršitve ustave in 
zakona, storjene pri izvrševanju njihovih funkcij. 

115. člen 
Najmanj desetina poslancev državnega zbora lahko sproži 
v zboru interpelacijo, da se obravnavajo posamična vprašanja 
glede dela vlade ali posameznega ministra. 

UPRAVA 
116. člen 

Organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja 
njenih funkcionarjev uredi zakon. 

Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno, v okviru in 
na podlagi ustave in zakonov. 

Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil je zagotovljeno spdno varstvo pravic in zako- 
nitih interesov državljanov in organizacij. 

117. člen 
(naloge upravnih organov) 

Naloge uprave se opravljajo neposredno prek ministrstev ali 
republiških upravnih organov za ožja območja. Z zakonom se 
lahko da javno pooblastilo lokalnim in drugim samoupravnim 
skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam ter posamez- 
nikom za opravljanje funkcij državne uprave. (VARIANTA: 
Z zakonom se lahko opravljanje funkcij državne uprave iz 
republiške pristojnosti prenese na lokalne skupnosti ali da 
javno pooblastilo samoupravnim skupnostim, podjetjem in 
drugim organizacijam ter posameznikom.) 

118. člen 
Dostop v upravne službe je mogoč samo z natečajem, razen 
v primerih, ki so določeni z zakonom. 

VOJSKA 
119. člen 

Vojska Republike Slovenije varuje nedotakljivost in celovitost 
ozemlja, na podlagi odločitve državnega zbora pa tudi 
ustavno ureditev Republike Slovenije. 

120. člen 
Organizacijo in delovanje vojske ter vojaško obveznost ureja 
zakon. 

'VARIANTA k 119. in 120. členu: 

119. člen 
Republika Slovenija nima vojske. 

Z ustavnim zakonom se določi postopen prehod k ukinitvi 
vojske. 

Opomba: v primeru sprejetja te variante se črta 45. člen. 
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SODSTVO 
121. člen 

(sodna oblast) 
Sodno oblast izvajajo sodniki. Izvršujejo jo splošna in upravni 
sodišča. Ni dovoljeno ustanavljati izrednih sodišč, v mirnem 
času pa tudi ne vojaških sodišč. 

122. člen , 
Ureditev in pristojnost sodišč določa ustavni zakon. VAn" 
ANTA: in zakon. 

(neodvisnost sodnikov) 
123. člen 

Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni • 
vezani samo na ustavo in zakon. 

124. člen 
(udeležba laikov pri sojenju) 

Ustavni zakon ureja oblike neposredne udeležbe državljan^ 
pri izvajanju sodne oblasti in primere, ko sodišče sodi D< 
njihove udeležbe. 

'VARIANTA: Črtajo se besede »in primere, ko sodišče s od 
brez njihove udeležbe « 

125. člen 
(upravna sodišča) 

Upravna sodišča so pristojna za zaščito zakonitih PravicJo 
pravnih koristi posameznikov in organizacij v razmerju 
organov uprave in samouprave, v zakonsko določenih zao* 
vah pa tudi za zaščito človekovih pravic, če ni določeno drug 
sodno varstvo. 

126. člen 
(trajnost sodniške funkcije) 

Funkcija sodnika je trajna. Trajno se sodnik imenuje, KO )® 
dopolnil z ("VARIANTA: ustavnim) zakonom določeno sta 
ter je po zakonsko določeni dobi opravljanja sodniške tu 
cije ali drugega ustreznega dela s svojo osebnostjo in z d° 
danjim delom izkazal, da mu je mogoče trajno zaupati op 
Ijanje sodniške funkcije. 

Zakon lahko določi starostno mejo, pri kateri se sodnik up0 

koji. 

(imenovanje sodnikov) 
127. člen 

voli 
Sodnike imenuje predsednik republike ("VARIANTA 0 
državni zbor) na predlog sodnega sveta. Predsednik repu v0. 
lahko vrne predlog sodnemu svetu v ponovno °^ra^a\ili- 
Predlog, ki ga je svet sprejel pri ponovnem odločanju s K ^ 
cirano večino, določeno z zakonom, je predsednik 
sprejeti in kandidata imenovati. 

(sodni svet) 
128. člen 

sed- 
Sodni svet sestavljajo štirje člani, ki jih na predlog P \e- 
nika republike izvoli državni zbor izmed univerzitetni 0 
sorjev prava in odvetnikov, pet članov pa izmed sel *LeCjriika 

sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Prea 

izberejo člani sveta izmed sebe. 
,avrii 

VARIANTA: Sestavo in način oblikovanja sveta določi u 
zakon. 

129. člen 
(prenehanje in odvzem sodniške funkcije) 

t« 
Sodniku začasno ali trajno preneha sodniška funkcil 
nastopijo razlogi, ki jih določi ustavni zakon. 

Če sodnik pri opravljanju sodniške funkcije hudo krši 

poroče va!ec 



®! zakon, lahko ustavno sodišče na predlog državnega zbora 
®" sodnega sveta z dvotretjinsko večino odredi, da se sodnik 
Prerr»esti na druge dolžnosti ali upokoji. 

^ Primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo 
°dne oblasti, ugotovljenega s sodno odločbo, ustavno 
°dišče z dvotretjinsko večino sodnika upokoji, premesti na 
ru9o delovno dolžnost ali mu odvzame sodniško funkcijo. 

(d. 130. člen 
disciplinska odgovornost sodnika) 

Hh H0r sodn'ka ie dovoljen disciplinski postopek pod pogoji, ki n določa zakon. O tem odloča sodni svet. 
VaRIANTA k 129. in 130. členu 

^ 129. t|enu se črtata 2. in 3. odstavek. 130. člen postane 2. 
dstavek 129. člena 

(n 131. člen 
združljivost sodniške funkcije) 

Punkcij® sodnika je nezdružljiva s funkcijami v zakonodajnih 
fun£Vr.?"n'h organih in v organih političnih strank in z drugimi 
dr, ip'iarr>i in dejavnostmi, ki so po ustavnem zakonu nez- '"Žlii •'1've s sodniško funkcijo. 

(irtii Ur,iteta sodnika) 
132. člen 

N'he, ga 
Cei ki izvršuje sodno funkcijo, ni odgovoren za mnenje, ki 

&0Da C'a' Pr' soieniu in ne more biti priprt ("VARIANTNI DftLA niti np mnm hiti 7nnfir nipna 7ačfit kazenski nosto- 
p K) brez i 
ljan!0Pek zaradi suma storjenega kaznivega dejanja pri oprav- 
beslji s°dne funkcije ("VARIANTNI DODATEK: črtajo se ®de »prj opravljanju sodne funkcije«). 

P6k:-'^EK: niti ne more biti zoper njega začet kazenski posto- 
ri«.: bfez dovoljenja sodnega sveta, če se zoper njega uvede 

J4VN0 TOŽILSTVO (VARIANTA: DRŽAVNO TOŽILSTVO) 

(lav* tožilec) 
Javni tožilec i 

133. člen 

je samostojen državni organ. 

^Zak ,0*ilec vlaga in zastopa kazensko obtožbo in ima druge *°nom določene pristojnosti. 
Organi 
naprpl2®0'!0 in pristojnosti javnih tožilstev, imenovanje, 
tožila nje, premeščanje in prenehanje funkcije javnega 

® ureja ustavni zakon. 

9irni"fS,0'nost tožilca in nezdružljivost tožilske funkcije z dru- Unkcijami ureja ustavni zakon. 

°DVETNlŠTVO IN NOTARIAT 

Od- ̂ tništ 
zakon. 

N0tari 

134. člen 
Ur6j-^tv° je samostojna in neodvisna javna služba, ki jo 

"ariat le javna služba, ki jo ureja zakon. 

Samouprava 
L°kalna! SAMOUPRAVA 

'obči 
°bčj 

•na) 
ina 

135. člen 

°brn0A ,e samoupravna skupnost prebivalcev na določenem 
ela občjrf las,no oblastjo in pristojnostmi. Območje mesta je • 

(Dri to)nosti občine) 

POr°^®va/ec 

136. člen 

Občina je sama pristojna za urejanje in opravljanje zadev, ki 
posegajo v koristi in pravice prebivalcev na njenem območju. 
(VARIANTNI DODATEK: razen tistih, ki so urejene z zakonom.) 
Z ustavnim zakonom se lahko natančneje določijo pristojnosti 
občine. 

(ustanovitev občine) 
137.člen 

Občina se ustanovi z zakonom, ki določi tudi njene meje. 
Zakon se sprejme po predhodno izvedenem referendumu, 
s katerim se ugotovi volja prebivalcev ,območja, na katerem 
naj bi bila ustanovljena občina. 

(dohodki občine) 
138.člen 

Občina se financira z lastnimi dohodki. Republika lahko 
svojih sredstev prispeva za financiranje potreb občine. 

Republika je dolžna v skladu z zakonom zagotavljati dodatna 
sredstva tistim občinam, ki zaradi manjše gospodarske razvi- 
tosti ne morejo ustvarjati zadostnih sredstev za opravljanje 
svojih nalog. 

Davščine predpisuje občina v skladu z zakonom. 

139. člen 
(širše lokalne skupnosti) 

Sosednje občine se lahko povezujejo za opravljanje skupnih 
zadev prebivalcev njihovega območja v širše lokalne skupno- 
sti. Take skupnosti se lahko ustanovijo tudi z ustavnim za- 
konom. 

140. člen 
(javna pooblastila občine) 

Zakon lahko pooblasti občino (VARIANTA: prenese na 
občino) za urejanje in opravljanje posameznih zadev na dolo- 
čenem področju iz pristojnosti republike, če za to zagotovi 
tudi sredstva. 

DRUGA SAMOUPRAVA 

141. člen 
(samouprava javnih služb) 

Z zakonom se lahko uvede samouprava na področjih javnih 
služb in drugih področjih, na katerih ljudje zadovoljujejo 
svoje skupne potrebe. 

t 
Republika lahko (VARIANTA: Beseda »lahko« se nadomesti 
s »praviloma«) prispeva sredstva za zadovoljevanje teh 
potreb. 

VARIANTA: Drugi odstavek se črta. 

"VARIANTNI DODATEK: Zadovoljevanje skupnih potreb ljudi 
se lahko uresničuje po načelih samouprave. 

VI. USTAVNOST IN ZAKONITOST 

(veljavnost predpisov) 
142. člen 

Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis 
začne veljati osmi dan po objavi, če ni v njem drugače dolo- 
čeno. 

(objavljanje predpisov) 
143. člen 

Predpisi države se objavljajo v uradnem listu republike, pred- 
pisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga določijo. 

(prepoved retroaktivnosti) 
144. člen 
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Predpisi ne morejo imeti učinka za nazaj, če bi s tem posegli 
v že pridobljene pravice. 

145. člen 
(postopek za oceno ustavnosti) 

Če državni organ pri uporabi predpisa meni, da ta ni v skladu 
z zakonom, ustavnim zakonom oziroma z ustavo, je dolžan 
dati pobudo oziroma začeti postopek pred ustavnim so- 
diščem. 

146. člen 
(zadržanje izvršitve predpisa) 

Državni zbor lahko zadrži izvršitev predpisa vlade do odloči- 
tve ustavnega sodišča, če meni, da je tak predpis v nasprotju 
z Jstavo, ustavnim zakonom ali zakonom. 

147. člen 
Vlada lahko razveljavi ali odpravi predpis ministra oziroma 
kakšnega drugega upravnega organa, če ugotovi, da je 
v nasprotju s predpisi vlade, z zakonom, ustavnim zakonom 
oziroma z ustavo. 

148. člen 
(upravni spor) 

O zakonitosti končnih posamičnih aktov, s katerimi državni 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
odločajo o pravicah ali obveznostih in pravnih koristih posa- 
meznikov in organizacij, odloča v upravnem sporu sodišče, če 
za določeno stvar ni z ustavnim zakonom ali zakonom predvi- 
deno drugo sodno varstvo. 

149. člen 
(nespremenljivost pravnih razmerjih) 

Pravna razmerja, ki so postala z odločbo državnega organa 
pravnomočna, je mogoče odpraviti, razveljaviti ali sprememiti 
le v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

150. člen 
(branilec človekovih pravic) 

Za varovanje človekovih ('VARIANTA: črta se beseda »člove- 
kovih«) pravic se z zakonom ustanovi branilec človekovih 
pravic, ki kot samostojen in neodvisen organ na zahtevo 
posameznikov in organizacij ali na lastno pobudo predlaga 
odpravo nezakonitosti, nepravilnosti, ovir in zamud pri odlo- 
čanju o človekovih pravicah pred državnimi organi, organi 
lokalne samouprave ter nosilci javnih pooblastil. 

Z zakonom se lahko ustanovijo tudi drugačne organizacijske 
oblike za opravljanje funkcije branilca človekovih pravic. 

VII. USTAVNO SODIŠČE 

151. člen 
(pristojnosti ustavnega sodišča) 

Ustavno sodišče odloča: 

- o skladnosti ustavnega zakona z ustavo; 
- o skladnosti zakonov in podzakonskih predpisov z ustavo 
in ustavnim zakonom; 

- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in ustav- 
nim zakonom in zakonom; 
- o skladnosti splošnih aktov organizacij in služb, ki jih izdaja 
zaradi izvrševanja javnih pooblastil z ustavo, ustavnim zako- 
nom in zakonom; 
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skup- 
nostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi; 
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi držav- 
nimi organi; 
- o sporih o pristojnostih med najvišjimi organi republike 
- in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali 
ustavnim zakonom; 
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Z ustavnim zakonom se lahko določi, da ustavno sodišče 
odloča tudi o kršitvah človekovih pravic, določenih s to 
ustavo, če je izčrpano njihovo pravno varstvo. O tem, ali 
pobudo sprejme, odloči ustavno sodišče na podlagi meril, ki 
jih določi ustavni zakon. 

152. člen 
(sestava in izvolitev ustavnega sodišča) 

Ustavno sodišče je sestavljeno iz devetih sodnikov, od katerih 
jih izvoli pet državni zbor, dva izvoli sodni svet in dva imenuje 
predsednik republike. 

Predsednika ustavnega sodišča izvoli izmed sodnikov ustav- 
nega sodišča na njihov predlog državni zbor za dobo treh let 
(VARIANTA: Sodnike ustavnega sodišča voli državni zbor na 
predlog predsednika republike). 

Sodniki se izvolijo izmed priznanih pravnih strokovnjakov. 

VARIANTNI DODATEK: Kadar ustavno sodišče odloča 
o obtožbah zoper predsednika republike, predsednika vlade 
in ministre lahko ustavni zakon določi, da se sestava ustav- 
nega sodišča razširi. 

153. člen 
(mandat sodnikov) 

Sodniki ustavnega sodišča so izvoljeni oziroma imenovani za 
dobo devetih let tako, da se nikoli ne zamenja celotna sestava 
ustavnega sodišča. Ustavni sodniki ne morejo biti nep°" 
sredno po izteku mandata ponovno izvoljeni. 

154. člen 
(nezdružljivost funkcije) 

Funkcija sodnika ustavnega sodišča je nezdružljiva s fun,k<^ 
jami v zakonodajnih in izvršnih organih in v organih politicn 
strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki so P 
ustavnem zakonu nezdružljive s sodniško funkcijo. 

155. člen 
(imuniteta) 

Sodniki ustavnega sodišča uživajo enako imunite,° 
poslanci državnega zbora. O imuniteti odloča lisi 
sodišče (VARIANTA: državni zbor). 

156. člen 
(postopek pred ustavnim sodiščem) 

Postopek pred ustavnim sodiščem ureja ustavni zakon. 

Pravne posledice odločitve ustavnega sodišča in 
suspenza akta, zoper katerega je bil sprožen Pos,op Jjjče 
ustavnim sodiščem, določi ustavni zakon.Ustavno so ^ 
sprejema odločbe in sklepe z večino glasov vseh svoji ^ 
nov, če ni za posamezne primere z ustavnim zakonom 
gače določeno. 

157. člen ' 
(začetek postoka) 

Vsakdo lahko da pobudo za oceno ustavnosti in zak°" pred- 
Zahjevo za oceno ustavnosti in zakonitosti pa lahko J-jje, 
sednik republike, državni zbor, vlada, Vrhovno .. a. 
Upravno sodišče, Računsko sodišče, Branilec člove* č)ena- 
vic in lokalna skunosx v primerih iz četrte alinee 1t> 

VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 

158. člen 
(predlog za spremembo ustavo) 

)aHko 
Predlog, da se začne postopek za spremembo uS^V^'etrtioa 
da predsednik republike, državni zbor, vlada 
(VARIANTA: petina) poslancev. 

Predlog lahko da tudi najmanj petdesettisoč volilcev 
 poročevalec 



čihPr®dlo9u odloči državni zbor z dvotretjinsko večino navzo- h Poslancev. 
Če 
diwred'°9 "i sprejet, enakega predloga ni mogoče uvrstiti na ni red državnega zbora prej kot v šestih mesecih. 

re^ej-0 zavmjen predlog volilcev, se o njem odloči na 
Predi umu' Referendum se razpiše tudi o katerem koli 
nj (j0?^u 'z prvega odstavka tega člena, ki v državnem zboru 
ali (. " Potrebne večine glasov, če tako sklene državni zbor ,0 zahteva najmanj petdesettisoč volilcev. 
Če je viti nr 

re'er6ndumu predlog zavrnjen, ga ni mogoče pono- M ei kot v enem letu po referendumu. 
VAR|, lAN|TA: Peti in šesti odstavek tega člena se črtata. 

°Citev osnutka) 
(d0|**;. 159. člen 

p 
"avzoA'?9i sprejetega predloga državni zbor z večino glasov 
v javn Poslancev določi osnutek sprmemb ustave in ga da 

0 razpravo. 

(sp. Teiem ustave) 
160. člen 

®di 
$ko v°9. sprememb ustave sprejme državni zbor z dvotretjin- 

sko vseh poslancev. 

(fa; 
^9'asitev 

161. člen 
ustave po referendumu) 

Dr*avnj . ra?g| zt)or lahko sklene, da se sprejeta sprememba ustave 
v°lilc ' sele, ko je na referendumu sprejeta z večino glasov 
°dda|j J so glasovali (VARIANTA: Z večino volilcev, ki so Veljavne glasovnice). 
, r*atni ,h ndum * mora sprejeto spremembo ustave dati na refe- 
^i^ani' ,0 naikasneje v dveh mesecih po sprejetju zahteva 

6 Po' ^e'deseMisoč volilcev. Sprememba ustave se razglasi 
^rnu Pre,eku tega roka oziroma ko je sprejeta na referen- 

ce v 
°SPn ?avnem zbwru sprejeta nova ustava, be referendum 

(VARIANTA: Ta odstavek se črta). 
>krer>i 
'Dor^ a ustave začne veljati z razglasitvijo v državnem 

Če na referendumu sprememba ustave ali nova ustava ni 
sprejeta, enake ustavne spremembe ni mogoče predložiti 
državnemu zboru prej kot v enem letu po referendumu. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

162. člen 
(ustavni zakon za izvedbo ustave) 

Sprejme se ustavni zakon za izvedbo ustave, s katerim se 
uredi postopen prehod k uporabi določb te ustave. 

Predlog ustavnega zakona določi komisija za ustavna vpraša- 
nja. Sprejmejo ga zbori Skupščine Republike Slovenije na 
skupni seji vseh zborov z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev. 

Ustavni zakon se sprejme in razglasi po razglasitvi ustave. 

Za spremembe in dopolnitve tega ustavnega zakona je-pristo- 
jen državni zbor (VARIANTA: Skupščina Republike Slovenije). 

163. člen 
(nastop veljavnosti ustave) 

Ta ustava začne veljati z razglasitvijo na skupni seji vseh 
zborov Skupščine Republike Slovenije, potem ko je bila potr- 
jena na referendumu. 

164. člen 
(ustavna osamosvojitev slovenske države) 

Z razglasitvijo te ustave postane ('VARIANTA: je) Slovenija 
samostojna država, ki (VARIANTA: besede »postane samo- 
stojna država, ki« se črtajo) v celoti prevzema nase izvrševa- 
nje vseh suverenih pravic, tudi tistih, katerih izvrševanie je 
prenesla na Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. 
(VARIANTNI PREDLOG: katerih izvrševanje je ob ustanovitvi 
federativne Jugoslavije ali kasneje prenesla nanjo.) 

Način in roki prevzema izvrševanja teh suverenih pravic se 
uredijo z ustavnim zakonom za izvedbo ustave ter v skladu 
z njim z morebitno konfederalno pogodbo ali z drugimi med- 
državnimi pogodbami. 
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RAZLAGA 

I. UVODNA POJASNILA 

1. Osnutek ustave je zaradi preglednosti razdeljen na poglavja 
in podpoglavja. Nadaljnji razmislek naj pokaže, ali bo ustavo- 
dajalec ohranil tako razčlenjeno in opisano zgradbo ustave. 
Sestavljala tega osnutka so poskušali v čim več primerih 
nasloviti tudi posamezne institute oziroma člene, (kot npr. 
Temeljni zakon Zvezne republike Nemčije, ali nekateri naši 
zakoni). Tudi te naslove oziroma oznake bo ustavodajalec kot 
sestavine veljavnega teksta lahko črtal ali ohranil. 

2. Sestavljalci tega osnutka so se oprli na naslednja gradiva: 

a. na »Izhodišča Predsedstva SRS za pripravo novih ustav SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije - Demokraciji naj se odpro vsa 
vrata«; 

b. na Delovni osnutek nove slovenske ustave Zbora za ustavo 
z dne 23. marca 1990 in na številne odzive slovenske javnosti 
v Sloveniji in v tujini na ta osnutek (slednji so v dokumentaciji 
strokovne skupine) 

c. in na Predlog za razpravo o novi ustavnopravni ureditvi 
zagotavljanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin z januarja 1990. 

3. Pri oblikovanju posameznih določb je bil upoštevan sedanji 
način normativnega izražanja ki je uveljavljen v dosedanji 
ustavi ter v naši pravni kulturi, ob skrbnem preverjanju določb 
iz mednarodnih aktov oziroma iz primerjalnega prava, ki so 
bile doslej premalo upoštevane ali sploh zanemarjene. Pravi- 
loma pa ohranja tiste jezikovne značilnosti, ki ustrezajo usta- 
ljenemu domačemu pravnemu izrazoslovju, očiščenemu 
nepotrebnih ideloloških primesi. 

Upoštevana so bila merila opredeljevanja temeljnih človeko- 
vih pravic, pravic narodnih manjšin, socialne varnosti in 
lokalne samouprave, ki jih vsebujejo zlasti naslednji medna- 
rodni dokumenti: 

a. Ustanovna listina OZN, 

b. Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 

c. Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 

d. Pakt o državljanskih in političnih pravicah, 

e. Sklepna Helsinška listina, 

f. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin, 

g. Evropska socialna listina, 

h. Evropska listina o lokalni samoupravi. 

4. Upoštevane so bile veljavne ustavne ureditve in konkretne 
ustavne formulacije številnih držav. Posebna pozornost je bila 
posvečena ustavnim dokumentom naslednjih skupin držav: 

a. kontinentalne evropske države s parlamentarno ustavno 
ureditvijo (Ustava Republike Italije, Temeljni zakon ZR Nem- 
čije, Zvezni ustavni zakon Republike Avstrije, Ustava svo- 
bodne države Bavarske); 

b. tri mediteranske evropske države, ki so po drugi svetovni 
vojni z zamudo opravile ustavni prehod iz diktature v demo- 
kracijo (Ustava Španije, Ustava Republike Portugalske in 
Ustava Grčije); 

c. dve vzhodnoevropski državi, ki sta se tega prehoda lotili 
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vzporedno s Slovenijo (Ustava Republike Madžarske, osnutek 
ustave socialistične republike Srbije); 

d. dva vodilna in velika ustavna modela, ki sta vplivala n& 
večino drugih ustavnih ureditev v svetu: parlamentarni sistern 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske lP 

predsedniški sistem ZDA; 

e. kombinirani predsedniško predstavniški sistem (Pete) Fran 
coske republike; 

f. v zvezi s posameznimi ustavnimi inštituti (npr. Šved^' 
ombudsman) aH v celoti (npr. zanimiva ustava republike Ur 

gvaj) so bile upoštevane tudi ustavne ureditve drugih drža 

II. ZGRADBA USTAVE 
i 

Temeljna sestavina tega osnutka je formulacija slovenj 
državne suverenosti. Spejetje ustave na ta način Prectst L 
že samo po sebi akt razglasitve slovenske osamosvojiti- 
bo Republika Slovenija za tem stopila v kakršnekoli o I 
mendarodne povezave (npr. v jugoslovansko konfederaci 
če bo do nje prišlo), je vprašanje prehodnih določb. 
Kot bistveno različnost predlaganega osnutka slovens^ 
ustave je na prvem mestu treba poudariti, da ne izh#' v 
ideoloških izhodišč in da zato ne ponuja modela ne^e,,av- 
določene družbene ureditve, niti ne predpisuje okvirov 
nosti posameznika pri zasledovanju njegovih ciljev, še tn ' 
da bi mu te cilje predpisovala, razen če gre za enake Pra^a- 
drugih. Gre torej za vrnitev h konceptu družbene samoreg ^ 
cije, ki je v nasprotju z dirigizmom države. Vendar r 
obnavljanje liberalistične države iz preteklosti. Upoštevan ^ 
tudi izkušnje moderne države v njeni aktivni vlogi pri za^.eali- 
Ijanju dejanskih možnosti posameznika za njegovo sarrl?Lf1 jn 
zacijo v okviru njegovih političnih, ekonomskih, s0C' nanjU 
kulturnih pravic, pa tudi v njeni aktivni vlogi pri usts/ letni- 
družbene blaginje: npr. socialna funkcija lastnine in P° Jrstvo 
štva, posebno varsto zemlje in naravnih bogastev, v regj- 
okolja, varstvo družine, podpiranje gospodarskega m 
onalnega razvoja. ^ 
Kot je značilno za moderne ustave, je težišče tega osn^!f/fartf 
zavarovanju pravic posameznika kot človeka in kot drza ^ato- 
- tudi pred državo samo. Država z regulativno in or9 '0t,ode 

rično funkcijo je nujno omejevalec posameznikove sv2pjK 
in njegovih siceršnjih pravic. Svoje pravice izvaja posai 
neposredno iz ustave, ne šele iz zakonov, kajti zakon ^ 
ureja le izvajanje ustavnih pravic v njihovi koliziji z .^0( je 
pravicami drugih in je njih omejevanje možno te, ^ 
taka omejitev utemeljena že v ustavi sami. V tem °jrllgih 
predloženo besedilo opira na podobne določbe v 
modernih ustavah in mednarodnih aktih. V nasprotju s oStirTi 
je bilo potrebno predložiti našim potrebam in m0* splo$~ 
prilagojeno državno ureditev - tudi ob izhodiščnem ri)Vo- 
nem načelu delitve oblasti na zakonodajno, sodno m 

Delovni osnutek ustave predstavlja skupaj s strategov £jjtVe. 
realizacije konkreten program slovenske osalll.^ave 
Pomeni ustavno pot do samostojne slovenske o ngr0dn° 
stičišče prizadevanj za ustavno suverenost in me /</ b° 
priznanje slovenske države. Posebni ustavni za,'vgn$l<0 

konkretiziral prehodne in končne določbe nove ^g(jo 
ustave, bo povedal, kateri zvezni in republiški za] „atorf>8 

z novo ustavo delno ali v celoti razveljavljeni (o sprejWe 

klavzula), vseboval bo pooblastila parlamentu, ,er 

ustrezne akte zaradi uresničevanja nove us,avne
ktov 

čas in morebitne smernice za sprejem takšnih aK 

III. PREAMBULA jn 

Vsaka nova ustava praviloma izhaja iz ustavne '^gjb^10 

novih znamenj časa. Temu pravilu sledi s svo/o p 
tudi osnutek ustave Republike Slovenije. 
  —porote^ 



D o d a t n a p r i 1 o g a k 
P o r o č e v a 1 c u S t e v. .1 7, 
2 dne, 19.10.1990 

V POROČEVALCU ŠTEV. 17,, Z DNE 19.10.1990 SO 2 GRADIVOM ZA NOVO 
SLOVENSKO USTAVO OBJAVLJENA TUDI LOČENA MNENJA ČLANOV STROKOVNE 
SKUPINE KOMISIJE ZA USTAVNA VPRAŠANJA K POSAMEZNIM REŠITVAM V 
DELOVNEM OSNUTKU USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, PRI ČEMER NI BILA 
OBJAVLJENA ZADNJA VERZIJA TEH LOČENIH MNENJ. IZPADLA SO LOČENA 
MNENJA ČLANA STROKOVNE SKUPINE MATEV2A KRIVICA K NASLEDNJIM 
DOLOČBAM OSNUTKA USTAVE: 

K_ 7£i_. __ j. n__, 7 5_. _ č j. e nuj 

74. člen naj se preoblikuje takole: 

"Republika ustvarja pogoje za uresničevanje pravice do dela.. ki 
obsega pravico do možnosti zaslužka s svobodno izbranim ali 
sprejetim d e 1 o m . V s a i? d o 1 a h k o p r o s t o i z b i r a poklic. V s a k o m u r j e 
pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto." 

Iz 75. člena naj se črtata pravica do dela in ves tretji 
odstavek. 5 prenosom tega dvojega na zgoraj predlagani način v 
7'+. člen bi se izognili praznemu deldar iranju "pravice do dela", 
ki je žal ni mogoče ekonomsko zagotoviti (kar indirektno sicer 
pove tretji odstavek, ki pa s tem razvrednoti prvega). 
Por mu1ac i j o, k a j ota sega prav ica d o de1a, sem d obesedno povzeI iz 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 

formulacija, da republika samo "ustvarja pogoje za 
uresničevanje" te pravice, pa je v skladu z E. členom tega pakta, 
Po katerem se z njim države zavezujejo samo, da bodo "skrbele, da 
bi bilo postopoma doseženo polno uresničenje pravic, ki so 
P r i z n a n e v t e m p a k t u " . 

-.2.4 „č L©nu t_ 

P r c-) ver iti, ali je drugi odstavek v skladu s konvencijo St. 87 o 
s i n d i k a 1 n i h s v o b o š č i n a h in v a r s t v u s i n d i kal n i h p r a v i c:. 

8 2_. _ č JL e n u j 

^ besedilu bi bilo treba jasno povedati, da ne gre le za kontrolo 
Zakonitosti oziroma skladnosti s predpisi, ampak tudi za kontrolo 
s m ° t r n o s t i i n g o s p o d a r n o s t i u p o r a b e j a v n e> g a d e n a r j a .. T a k o je vsaj 

institucija postavljena v Avstriji in v Nemčiji 
^ Recrhnungshof) . 

LenuL 

^rugi odstavek naj se črta, če pomeni prejudiciranje morebitne 
'onfederalne pogodbe v tem smislu, da bi vnaprej izključeval 
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možnost monetarne unije oziroma enotnega denarja v konfederaciji 
- rasen če je strokovno in politično ta trenutek že povsem jasno., 
da taka varianta za Slovenijo v nobenem primeru ne more priti v 
poštev. Morebitne prenagljene odločitve na tem področju, ki bi 
jih bilo kdaj morda treba "jemati nazaj", lahko Sloveniji zelo 
Škodijo - večja skopost in elastičnost ustavnih določb pa najbrž 
ne. 

K_ JL JL 9_. _ j. n 1Sp_. _č_l e n u j 

Namesto izraza "vojska" naj se kot splošne j iS i izraz uporablja 
raje izraz "oborožene sile" (če se bodo te delile npr. na redno 
vojsko, teritorialno obrambo itd.). 

Drugi del 119. člena naj se dopolni s podčrtanim besedilom: "na 
podlagi odločitve državnega zbora pa se v_£rj.merj.h_j.n_na__načjlli 
i:i_jih dojoča ustavni zakorij lahko uporabi tudi za varstvo 
ustavne ured i tve„ kpj;_pomoč prji yarovanju_ nojtranjega reda j. n 
varnostj _t er_ v pr ji?eru_ rtaravnj;h_ nesrečj_' (povzeto po avstr i jsk i 
ustavi). 

K_ n a s jI ovu_ V_. _ pogj a v j a_ j. rt_ Jk 135. čl e nu _s 

Med lokalno in funkcionalno ("drugo") samoupravo je tolikšna 
razlika, da se mi zdi neprimerno oziroma celo nekoliko vsebinsko 
zavajajoče spraviti obe pod skupni naslov "Samouprava" in v isto 
poglavje, temveč naj se tu uredi samo lokalna samouprava, 3 41. 
Člen pa naj se uvrsti v III. poglavje "Ekonomska in socialna 
razmerja". Pri lokalni samoupravi gre vendarle za urejanje 
lokalnih zadev s sredstvi državne oblasti (izdajanje predpisov, 
upravno delovanje pri izvrševanju teh predpisov itd.), le da tega 
ne dela centralna oblast, ampak lokalna oblast - demokratična in 
decentralizirana. Ce nekdo želi pojem države omejiti le na 
centralno oblast, je to teoretično sporno, ker sta tudi struktura 
in delovanje lokalne oblasti pač del celotnega državnega 
mehanizma, delovanja oblasti oziroma države v širšem smislu. 

Definicija v 135. členu, da je občina samoupravna skupnost z 
lastno oblastjo, je večkratno problematična. Ce je občina 
samoupravna skupnost (kar naj bi bilo nekaj od države povsem 
različnega), ne pa teritorialna enota države s t.i. lokalno 
samoupravo kot demokratičnim načinom urejanja lokalnih zadev v 
državi, potem se sprašujem, v čem naj bi bila kvalitativna 
razlika med občino kot samoupravno skupnostjo in republiko kot 
^'"žavos v obeh predpise sprejema demokratično izvoljen 
Predstavniški organ ali pa ljudje neposredno na referendumu, 
izvršujejo pa jih s prisilnimi sredstvi pristojni upravni organi. 
Sta republiška davkarija in policija državna organa, občinska 
davkarija in občinsko redarstvo pa "samoupravna" organa (kolikor 
1n kjer bo republika sploh imela na terenu svoje lastne, od 
c't>činskih ločene upravne organe - doslej jih, razen UNZ, ni 
imela)? Zame gre v obeh primerih za organe državne oblasti (prav 
"ako pri centralnem parlamentu in pri lokalnih predstavniških 
°rganih), le na različnih ravneh. V central iziranih državah se je 
Vse upravljalo iz centra, v modernih decentraliziranih državah pa 

65 odločanje decentralizirano, a še vedno pretežno s sredstvi 
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državne oblasti (originarna lokalna samouprava - do neke mere 
je obstajala le v srednjem veku., ob šibki in disperzni državni 
oblasti). Danes gre v bistvu vendarle :a enoten sistem urejanja 
družbenih zadev, kar dokazuje tudi vsestranska povezanost 
centralnega in lokalnega mehanizma odločanja (vsaj njunega 
oblastvenega dela) v enoten pravni s istem., z enotnimi, centralno 
predpisanimi postopki, z enotnim, centralno predpisanim in 
organiziranim sodnim varstvom (današnja lokalna samouprava nima 
več svojega sodstva kot srednjeveška) itd. Zato se seveda tudi ne 
strinjam z dikcijo 135. člena o tem, da ima občina .lastrio oblast. 

Predlagam drugačno besedilo 135. člena (k 136. členu pa 
pripominjam, da je brez variantnega dodatka nesmiseln — v pravice 
prebivalcev v občini vendar po definiciji posega tudi 
republika!): 

"Republika je razdeljena na občine, lahko pa tudi na druge 
1okalne enote, do ločene z us ta vn i m za konom. 

V lokalnih enotah prebivalci samostojno in na demokratičen način 
v skladu z ustavo in zakoni urejajo zadeve lokalnega pomena. 
Demokratično izvoljeni predstavniški organ v lokalni enoti 
sprejema lokalne predpise, lokalna uprava pa skrbi za njihovo 
izvrševanje oziroma jih neposredno izvršuje. 

Na lokalno upravo se lahko z zakonom (ustavnim zakonom?) prenese 
tudi izvrševanje zakonov in drugih predpisov republike« Za 
izvrševanje teh prenesenih nalog mora republika lokalnim enotam 
zagotoviti potrebna sredstva." 

K _ 140. č l_enu : 

Pojem "javno pooblastilo" se je doslej uporabljal pri prenašanju 
pooblastil za odločanje od državnih organov (centralnih ali 
lokalnih) na nedržavne ustavove (šole, podjetja itd.) ne pa za 
prenašanje pristojnosti od centra na lokalne enote, kjer smo 
govorili o decentralizaciji in dekoncentraci j i. Predlagam, da po 
nepotrebnem ne vnašamo zmede v ustaljeno strokovno terminologijo. 
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Uvodni stavek, ki je z vidika novih znamenj časa najpomemb- 
postavlja na prvo mesto svetost življenja; ne le svetost 

človeškega življenja, marveč svetost življenja vseh živih bitij. 0 je v skladu z novim duhom časa, z novo duhovnostjo, ki 
**nika na prelomu med moderno, se pravi antropocentrično, 
n Postantropocentrično oziroma postmoderno dobo. 

ravni mednarodnih dokumentov se je ta zavest začela a*ati ie sredi sedemdestih let. 

Svetost življenja je pred človekovo svobodo, če svobodo 
a*urnemo iz avtonomnosti subjekta. Zato je to pojem, ki 
®ei>u/e ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti, se pravi 
a9ovornost. Odgovornost do narave in življenja. Ta odgovor- 
it ima celo prednost pred pravicami. V tem kontekstu torej 

gre za običajno frazo o neločljivosti pravic in dolžnosti, alti tu pravice niso v vlogi predpostavke, marveč so izvedene. 
Sp*merje med dolžnostjo (dolgom) in pravicami ni poljubno, 

°e dogaja kot dialektični feed-back znotraj krožnega 
^ocesa na isti ravni. Človek ni odgovoren samo zase, temveč 

Vsa živa bitja. 

onS?da svetost sama po sebi ni religiozna, kaj šele konfesi- "a'na. Je pred razliko med teizmom in ateizmom.To je 
pSeda, ki je starejša od vseh religij, in jo razume vsak človek, 

zato je nenadomestljiva. Lahko jo sicer pojasnimo 
°es<>dami, kot so «nedotakljivost«, »enakopravnost«, »edin- 
enosf,,, itd., toda z njimi zajamemo le del pomenske vse- 
6 svetosti. 

(lo9a s'nta9ma- besedna zveza iz prvega stavka preambule je l>l*6l<0vo dostojanstvo. Z njo je poudarjena človekova 
(u®m"os/. Človek je živo bitje, je bitje med bitji, vendar je 
l«rt' b"'e s posebnostjo. Ni le naravno in družbeno, ampak 
ith' ^uf,°vno bitje. Po zahodnem izročilu oseba. Prav iz tega 
n0

a/8 ,udi njegova odgovornost za vsa živa bitja, odgovor- 
oma *a svet°st življenja. Na naslednji, višji ravni je to 
^°:orn°st do samega sebe, tudi do lastnega telesa. Na 
onfbeni ravni pa je dolžnost države, da spoštuje, brani 
siv °ma varuie človekovo dostojanstvo, se pravi dostojan- 
"eo floveka kot takega in v celoti: kot naravnega (teles- 
no??'' družbenega (občestvenega) in duhovnega (oseb- nega) bitja. 

oru 
s*0f*e rečeno: na ravni človeka se svetost življenja izraža 
/a„ ' človekovo dostojanstvo oziroma, spoštovanje dosto- 
čdinffčjoveka pomeni spoštovanje človeka v njegovi tro- 
družb naravnega, družbenega in duhovnega bitja. Kot 
»Voye

en° zlas,i duhovno bitje človek ni le v razmerju do 
sve, ®a življenja, marveč tudi do svoje smrti. Pri človeku je 
0°*' življenja zato neločljiva od posvečenosti mrtvih. 
na n.ianstvo človeka se ne nanaša le na žive, marveč tudi mrtve ijudi. 

*ar8(iit*lvVenla 'n dostojanstvo človeka sta predpostavki. 
3 ne izhaiamo iz "/'/"> marveč se ju zavedamo. V 

'e")e/; • ' n°ve slovenske ustave izhajamo namreč iz treh 
^ lnlh postavk. 

postavka so temeljne človekove pravice in 
a s° bTSke svoboščine, ki izhajajo sicer iz narave človeka, 
Svojo rf izrecr>o formulirane šele v novoveški, moderni dobi. 
^°VekaVo ustavno potrditev so dobile v Deklaraciji pravic 
Sp'erre državljana, kakor jo je predlagal Maximilien Robe- 
Se ie nek3 Za^etl<u francoske revolucije. Na mednarodni ravni v'h p *ai podobnega zgodilo s Splošno deklaracijo človeko- 
skupš£j'°' ki jo je 10. decembra 1948 razglasila generalna 
S"3 OZN. Potem je bilo sprejetih še več izjav, med njimi n'h SVq^Konvencija za zaščito človekovih pravic in temelj- 

°ruga 
Sat>Q0(^

rnellna postavka je pravica vsakega naroda do r*cijo °čbe,ki jo lahko dokumentiramo z (ameriško) Dekla- 
2ar°da "eodvisnosti iz leta 1776. Samoodločba na ravni 

*vt0n
er"lcira pravico novoveškega človeka kot subjekta 

°S( nar°rnnosti. Samoodločba vključuje obstoj in samostoj- 
na, zagotovila pa naj bi tudi samostojen razvoj. 

*°r°čeval(}c 

Človekove pravice, državljanske svoboščine in pravica naroda 
do samoodločbe spadajo med načelna izhodišča. Temeljno 
zgodovinsko dejstvo, da smo Slovenci z lastnimi močmi izo- 
blikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo 
državnost, pa je empiričen podatek. Je empiričen dokaz, da 
smo zmožni nacionalne suverenosti, ki nam sicer kot narodu 
pripada po naravnem pravu in da smo na tisti stopnji zgodo- 
vinskega razvoja, ko se kot narod z lastno državo lahko 
izenačimo z drugimi nacijami in si z ustavo, ki si jo postav- 
ljamo, pravno zavarujemo suverenost v polnem pomenu 
besede ter si hkrati javno naložimo odgovornost zanjo. 

Nacionalna suverenost ni sama sebi namen; je cilj, dokler ni 
popolna, toda obenem porok nadaljnjega razvoja sloven- 
skega naroda in Slovenije. 

Narod, ki si je upal izoblikovati suvereno državo, postane 
nacija v modernem pomenu besede, se pravi subjekt notra- 
njepolitične ureditve in subjekt zunanjepolitičnih odnosov. 
Dokler Slovenci še nimamo (še nismo imeli) svoje države, 
nismo nacija. Nimamo nacionalne suverenosti. Šele suverena 
država zagotovi narodu nacionalno suverenost. Narod, ki 
nima suve~ene države, nima vrhovne oblasti; narod, ki ima 
suvereno državo, pa nima nobene (višje) oblasti nad seboj. 
Zato ima le svojo ustavo in ni podrejen nobeni drugi ustavi. 
Vse to pom ?ni, da si šele s pričujočo ustavo zagotavljamo na 
ustavnoprai ni ravni slovensko nacionalno suverenost. 

Delitev na kulturni, ekonomski, politični in socialni razvoj 
sledi členitvi družbe na njene štiri nosilne sisteme. 

Dediščina, pri čemer gre tako za naravno kot kulturno dediš- 
čino, je navedena iz dveh razlogov. Prvi se nanaša na kon- 
tekst, ki smo ga izpostavili v zvezi s svetostjo življenja in 
dostojanstvom človeka; človek mora naravo zaščititi pred 
samim seboj, upoštevati pravico okolja. Okolje je navsezadnje 
naša domovina in naravna dediščina slovenskega naroda ni 
samo okolje, marveč smo to tudi vsi živi Slovenci, s svojo 
zunanjo in notranjo naravo. Drugi razlog se nanaša na prise- 
ljence, na goste in vse tiste, s kterimi se Slovenci povezujemo 
pri zagotavljanju kulturnega, ekonomskega, političnega in 
socialnega razvoja. Tokrat je poudarek na kulturni dediščini. 
Vsekakor je naloga Republike Slovenije, da skrbi tak za dediš- 
čino slovenskega naroda kot za dediščino narodnih manjšin 
in etničnih skupin. Po svojih močeh in v okvirih, ki jih dolo- 
čajo mednarodne listine, pa Republika Slovenija srbi tudi za 
Sovence in slovensko dediščino zunaj njenih meja. O tem 
govorijo Splošne določbe ustave Republike Slovenije. 

IV. SPLOŠNE DOLOČBE 
Ustava je temeljni zakon države. S tega vidika so vse določbe 
v ustavi temeljne določbe. Zato v ustavi nima smisla razliko- 
vati med temeljnimi in drugimi določbami. Pač pa je smiselna 
razlika med splošnimi določbami, ki se nanašajo na državo 
kot tako in v celoti, in drugimi, posebnimi določbami, ki se 
nanašajo na dele države oziroma na njene posamične funk- 
cije. 

Splošne določbe - za razliko od preambule - že spadajo 
v normativni del ustave. Določajo, kakšna je oziroma mora biti 
država po tej ustavi. 

1. Tako je v 1. členu zapisano, da je Republika Slovenija 
(Slovenija je torej republika, ne pa kaka druga državnostna 
oblika, na primer monarhija) suverena država, ki temelji na 
neodčujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. 
S tem je konkretizirana temeljna, trajna pravica vsakega 
naroda do samoodločbe, na katero se sklicuje preambula. 
Neodtujljivost pomeni, da te pravice narodu nikoli nihče ne 
sme odvzeti. Da ta pravica nikoli ne zastara in da zato narod 
z njo razpolaga vsak čas. Samo od njega je odvisno, ali hoče 
živeti povsem samostojno in neodvisno ali pa se želi združiti 
s kakim drugim narodom v zvezo držav oziroma se odcepiti 
od takšne zveze držav. S splošnw določbo, da je Republika 
Slovenija suverena država, je povedan, da smo se odločili za 
svojo lastno državo in da zato ne pride v poštev več nobena 
zvezna država, nobena federacija. Suverena država dopušča 
vključitev kvečjemu v zvezo držav, se pravi v konfederacijo. 
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2. Republika Slovenija je suverena država slovenskega 
naroda. Slovenski narod je izvirni pobudnik in temeljni nosi- 
lec svoje nacionalne suverenosti oziroma državne suverenosti 
Republike Slovenije. Vendar v Sloveniji ne živijo samo Slo- 
venci. Vsem ljudem pa pripadajo, kakor je razvidno iz pream- 
bule, temeljne človekove pravice in (državljanske) svoboš- 
čine. Zato Republika Slovenija ne more biti država le sloven- 
skega naroda, marveč je država vseh ljudi v njej. Seveda ne 
vsakogar, kogar po naključju zanese v našo domovino, mar- 
več tistih, ki so si pridobili slovensko državljanstvo. Vsem 
ljudem, ne glede na njihovo državljanstvo, pripadajo v Repu- 
bliki Sloveniji temeljne človekove pravice, temeljne državljan- 
ske pravice oziroma svoboščine pa le njenim državljanom. 

3. To, da ima v Republiki Slovenij oblast ljudstvo, pomeni, da 
nima oblasti nima kak posameznik ali kaka skupina ljudi,mar- 
več jo imajo vsi ljudje. Prav to pomeni tudi izraz republika (res 
publica). Svojo oblast izvaja ljudstvo neposredno, na referen- 
dumu oziroma plebiscitu, ko odloča kar samo in ne šele prek 
predstavnikov, posrednikov, kar so poslanci. Na volitvah pa 
ljudstvo voli svoje predstavnike, ki bodo njegovo oblast 
potem izvrševali, kar pomeni, da ljudstvo svojo oblast izvaja 
prek njih, posredno. 

V moderni dobi oblast ljudstva ni neka obča ljudska oblast, 
temveč se deli na tri posebne oblasti: na zakonodajro, izvršno 
in sodno oblast. Ta delitev preprečuje absolutizaci.o in s tem 
možnost zlorabe oblasti. Zakonodajalec (tisti, ki postavlja 
zakone) ne more biti hkrati tisti, ki izvršuje te zakone, deluje 
po njih. Od obeh pa se mora razlikovati nosilec sodne oblasti. 

4. Medtem ko prva člena določata ustroj Republike Slovenije, 
se tretji nanaša na njegove glavne, najpomembnejše naloge. 
Te na normativni ravni zajemajo temeljna napotila iz pream- 
bule, obenem pa vključujejo dodatne zelo pomembne dolžno- 
sti, kot so skrb za Slovence, za slovensko občestvo zunaj meja 
Republike Slovenije (za slovenske narodne manjšine v Italiji, 
Avstriji in na Madžarskem, za zdomce oziroma izseljence po 
vsem svetu), varovanje pravic italijanske manjšine in madžar- 
ske manjšine pri nas, varovanje pravic etničnih skupin 
(Romov...), itn. 

S to določbo je cerkev ločena od države, s čimer se poudarja, 
da cerkev ne more opravljati funkcij, ki so pridržane državi 
oziroma dražvnim organom (kot npr. sklepanje zakonskih 
zvez, vodenje matičnih knjig, izdajanje javnih listin itd.). S tem 
pa se ne omejuje dejavnost cerkve na nekaterih področjih, 
npr. na področju karitativne dejavnosti, izobraževanja itd., 
kjer lahko cerkev ob enakih pogojih kot državljani opravlja te 
dejavnosti. To tudi ne preprečuje vključevanja nekaterih 
instucij cerkve v razne javne institucije, npr. vključevanje 
teoloških fakultet v univerze, seveda ob upoštevanju zakono- 
daje na ustreznih področjih. 

5. Republika Slovenija želi postati enakopraven član (subjekt) 
mednarodnih odnosov, zato je normalno, da se zavezuje, da 
bo spoštovala načela mednarodnega prava. Ta načela ne 
krnijo suverenosti države, marveč jo krepijo, saj se je država 
avtonomno sama odločila zanje. 

6. S predhodnim členom se Republika Slovenija zavezuje kot 
subjekt mednarodnih odnosov, odnosov med državami. S tem 
členom pa aplicira splošno veljavna načela mednarodnega 
prava, zapisana v mednarodnih pogodbah, na svoj lastni 
pravni red, na svoje zakone, itd. To je poudarjeno z določbo, 
da državni organi, na primer sodišča, uporabljajo objavljene 
mednarodne pogodbe, v njih zapisana načela neposredno. Se 
pravi, v primeru nejasnosti imajo ta načela prednost pred 
domačimi predpisi. 

7. Glede zastave, himne in grba kaže, da je najmanj nejasnosti 
v zvezi s himno, saj v glavnem obstaja soglasje, da je to 
Zdravljica. Največ nejasnosti je glede grba. Vendar oboje, 
tako himno kot grb, lahko predpiše šele zakon, tako da so 
podrobnejša določila o njima iz ustave lahko izpuščena. Dru- 
gače ja z zastavo. Glede njene osnove, da gre namreč za 
belo -modro- rdečo zastavo s tremi enakimi vodoravnimi 
polji, ni pomembnejših nesoglasij. 
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Obstaja pa vprašanje dodatnega simbola. Ali naj bo zastava 
brez dodatnega simbola ali naj dodatni simbol predstavlja 
takšna ali drugačna zvezda, lipov list, znamenje Triglava aH 
kaj drugega, o tem naj odloči javna razprava o osnutku ustave 
Republike Slovenije. Odločili bodo seveda poslanci ob spreje- 
manju predloga ustave, toda na podlagi javne razprave. 

8. O tem, da je glavno mesto Republike Slovenije Ljubljana, 
obstaja splošno soglasje in dodatna pojasnila zato niso po- 
trebna. 

9. Uradni jezik v Republiki Sloveniji je slovenščina, tj. sloven- 
ski jezik. To je izhodiščno načelo. Izjemi sta italijanščina 
madžarščina, ki tudi veljata kot uradni jezik, a le na območju, 
kjer živi ali italijanska ali madžarska narodna manjšina. Poleg 
slovenščine, italijanščine in madžarščine v Republiki Slovenij1 

ni torej nobenega drugega uradnega jezika. 

10. Podrobnejša določila o državljanstvu Republike Slovenija 
so prenesena na zakon. Zakon bo predpisal, kdo ima sloven- 
sko državljanstvo, kako se ga pridobi in kdaj se ga izgubi 
V njem bo tudi razrešeno vprašanje dvojnega državljanstva. ^ 
si ga želi vrsta Slovencev po svetu, zlasti tistih zdomcev, ki so 
morali zapustiti Slovenijo po drugi svetovni vojni. 

11. Tujci so ljudje, ki nimajo slovenskega državljanstva. Pra* 
zato je vprašanje državljanstva tako zelo pomembno za liu"! 
slovenskega porekla, ki se imajo za Slovence in so Slovenci, 
a zaradi tega, ker nimajo slovenskega državljanstva, veljajo za 
tujce. Ti imajo vse človekove pravice, nimajo pa (vseh) držav- 
ljanskih pravic oziroma svoboščin. Zakoni bodo določi"• 
katere državljanske pravice oziroma svoboščine imajo tuje 
kljub temu, da niso slovenski državljani, zato se v členu g°var 

o tem, da imajo tujci vse pravice, razen tistih, ki jih imajo P° 
ustavi in zakonu samo državljani. 

12. S členom o lokalni samoupravi je začrtana meja med 
državno upravo in lokalno samoupravo, ki jo bo pose"8! 
določil ustrezni zakon. Vse upravne in izvršilne zadeve, k' s .■ 
v pristojnosti republike, opravljajo ministrstva, neposredno a 
pa prek teritorialnih izpostav, po administrativnih enofaft ' 
niso nujno enake za vse upravne zadeve, torej so lan* 
različne glede na naravo posameznih upravnih za>de- 
Lokalna samouprava praviloma ne opravlja splošnih uprav a 
zadev za republiko, torej jih opravlja samo, če jo republika 
to pooblasti. V takem primeru ji mora republika (držav 
zagotoviti sredstva za te dejavnosti iz svojega proračuna. 

V. PRAVICE, SVOBOŠČINE IN DOLŽNOSTI 
ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA 

Poglavje o pravicah, svoboščinah in doložnostih ^ove^a
a!!e 

državljana je oblikovano tako, da so v njem uP°^eVjgiil 
bistvene prvine, ki jih je za ustavno ureditev pravic °P ^t0- 
Predlog predsedstva Republike Slovenije, da se začne p°s' 
pek za sprejetje ustave Republike Slovenije (glej 3.L " z3 
delka predloga). Z umestitvijo tega poglavja neposredno 
preambulo ter splošnimi določbami je uresničeno spozn8 A, 
(izrecno izraženo tako v preambuli kot tudi v splošnih do' 
bah), da imajo človekove pravice v ustavni ureditvi P' 
nostno in osrednjo vlogo. 

Pri oblikovanju določb o posameznih pravicah izhaja os^^ig 
iz ugotovitve, da so človekove pravice v 20. stoletju a 

univerzalen ter splošno zavezujoč pomen, ki je jasno °fr &n- 
Ijen v najpomembnejših univerzalnih mednarodnih doku*] 
tih splošna deklaracija o človekovih pravicah, pakt o ek0^ jp 
skih, socialnih in kulturnih pravicah, pakt o državtjans«_ 
političnih pravicah ter drugi pomembni mednarodni 0 Qp. 
menti), kot tudi v najpomembnejših evropskih in 'zv^ne

n0Ska 
skih regionalnih aktih o varstvu človekovih pravic ft0š- 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih sv ^ 
čin, Ameriška konvencija o človekovih pravicah, Sklepn ^ 
sinška Listina, Evropska socialna listina itn.). Z njimi so ( 
nekaterim razlikam glede njihove pravne obveznosti) o 
vani temeljni standardi sodobne civilizacije za urela L, je 
varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki I 
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^opustno kakorkoli zniževati ali omejevati s sklicevanjem 
kulturni relativizem posamezno državno urejene družbene 

*uPnosti. 

izhodišča za oblikovanje nove slovenske ustave, izraže- 
i/cfa VpreambuH, velia opozoriti tudi na poudarjanje pomena 
nai°

vih Pravic v splošnih določbah, tako na temeljno 
p °9° Republike, da varuje človekove pravice ter razvija 
rn in soc'alno državo, ter na določbo o odnosu med 
Oar rodn'mi pogodbami in splošnoveljavnimi načeli med- 
90(5° Prava ,er domačim pravnim sistemom, saj omo- 
,l0 8 Uresničevanje omenjenega spoznanja o dolžnosti spo- 
var 3n'a univerzalnih standardov na področju urejanja in °vanja človekovih pravic. 

* 
ravn° po9lavie 0 človekovih pravicah izhaja iz že dosežene i "»urejanja človekovih pravic v veljavni ustavi (ki je bila 
,0D*/ amandmaji prav na tem področju pomembno 
Djg niena), toda ob skrbni presoji, v kolikšni meri se doseda- 
Posk

Ur^d',ev sklada z mednarodnimi standardi. Osnutek 
tUcji 

uša biti prav v tem poglavju čimbolj izčrpen in ponekod 
turoben, če pomen in narava posamezne pravice terjata 
utern določanje. Osnutek pa tudi v tem poglavju upošteva 
d0/0 el'en° zahtevo, naj bo nova ustava jasen ter razumno 
kln0

Pravni akt' ki nai s sv°i° stabilnostjo, podprto z ustvar- 
osf 'a temeljnim pravnim vrednotam vselej zavezano razlago 
feQa 

n'h določb, omogoča razvijanje sodobnega in učinkovi- 
Pravnega sistema. 

va°^'kovaniu posameznih določb v tem poglavju je upošte- 
v nag°Sedanji način normativnega izražanja, ki je uveljavljen 
vr)e' Pravni kulturi, ob skrbnem preverjanju, kje je potrebno 
praVj' n°rmativne prvine iz mednarodnih aktov o človekovih 
sp/0/, • ker so bile le-te doslej premalo upoštevane ali 
"osf, Zanemarjene. Vselej pa ohranja tiste jezikovne značil- 
si0v:' ustrezajo ustaljenemu domačemu pravnemu izrazo- 

■ očiščenemu nepotrebnih ideoloških primesi. 

ie dos/°^no značHnost tega poglavja velja omeniti, da poleg 
Wce n i uveljavljenega načela, da je mogoče izvrševati pra- 
* iirecPosredno P° ustavi (pri čemer je zakonu prepuščeno 
Pravin)10 ustavno določbo zgolj urejanje načina izvrševanja r^ve/' UvaJa tudi mednarodno sprejet standard za izjemno 
'*j6mn

av',ev (suspenz) pravic v primeru, kadar splošna in 
n"ty ia nevarnost ogroža obstoj države, z vsemi postopkov- o«" vsebinskimi omejitvami take razveljavitve. S tem 
°'a Čl sPlošno klavzulo o možnosti zakonskega omejeva- v iire^ekovih pravic ter dopušča tako omejevanje samo 
r>ern tg

n,° ,er zelo restriktivno določenih primerih, ob hkrat- 
p°seb Safivnem navajanju kriterijev takega omejevanja. Še 
'er „• I Podrobne so določbe o varstvu človekove svobode 
Posto°°«h pravic v kazenskem ter drugih pravnovarstvenih 
°s"t/fe/r Pri določanju možnosti odvzema prostosti ohranja Uskvi r f's'° ureditev, ki je bila doslej uveljavljena v slovenski 
°a'ančn P.omeni v primerjavi z mednarodno ureditvijo zlasti 
i*h i, So?^° omejitev trajanja pripora), pri procesnih garanci- 
je v u 

nih postopkih pa povzema določbe, ki so uveljavlja- 
?SBbe"'*erza'nih in regionalnih aktih o osebnih pravicah. nieg0' 16 Poudarjeno spoštovanje človekove osebnosti in 

Ponii9a dostojanstva ter prepoved uporabe nasilja ter 
ločega in nečloveškega ravnanja in kaznovanja. 

' So r! 
"^ravn

nern varstvu pravic je pomembna novost pravica do 
^evi ®9a; sodnika ( se pravi pravica, da o posameznikovi 
j*°dnik) 2 zakonom ter s sodnim redom vnaprej določen akoVQ', ' °b drugih jamstvih sodnega odločanja povečuje st tega odločanja. 
pri 
f,P°Seb> človekovega zasebnega in družinskega življenja 
o °® q\L50udarieno celovito varovanje vseh pravic osebno- 
pdobo s 

na to' al' so 2 ustav0 izrecno urejene. Celovito 
'n&, s prffwC'ob/'e fudi temeljne politične pravice in svoboš- 

f\e9a 0rt. videvanjem zgolj tistih možnosti njihovega zakon- 
aty'a terleVania' k' so nujne za zavarovanje javnega reda in 

^ *a zagotovitev nacionalne in javne varnosti. 
Pr/£ 

6l0^0vTh
aniem za čimbolj učinkovito in razvejano varstvo Pravic je treba prišteti tudi tiste določbe osnutka, 
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ki poskušajo zagotoviti ustrezno neodvisnost in strokovnost 
sodnikov; z uvajanjem pravice posameznikov, da zahtevajo 
varstvo svojih pravic tudi v postopku pred ustavnim sodiščem 
ter z možnostjo ustanovitve branilca človekovih pravic ali 
njemu podobnega organa. 

Določila o temeljnih ustavnih pravicah, svoboščinah in dolž- 
nostih človeka in državljana so v tem osnutku uvrščena 
v drugo (II) in v tretje (III) poglavje. Taka sistemizacija sledi 
znanim klasifikacijam temeljnih pravic, ki se delijo na (a) 
pretežno klasične, politične, negativne, individualne in sodno 
varovane in (b) na pravice »druge generacijel, ki so pretežno 
pozitivne, socialno ekonomske in kolektivne. Prva vrsta pravic 
predvsem varuje posameznika pred posegi države, predstav- 
lja torej »pravico do svobodel, in le nekatere pozitivne, ven- 
dar individualno iztožljive pravice (npr. invalidne, do osnovno- 
šolske izobrazbe, in druge). 
Druge vrste pravic pa ustava ne zagotavlja vsem in v vseh 
primerih, ampak le zavezuje državo, da ustvarja pogoje za 
njihovo izvrševanje (npr. pravica do dela). Španska ustava to 
vrsto pravic npr. formulira kot »vodilna načela državne poli- 
tike.« V tem delovnem osnutku ustave pa so uvrščene 
v poglavje z naslovom »Ekonomska in socialna razmerja.« 

VI. EKONOMSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 

V tem poglavju so obravnavana temeljna ekonomska in soci- 
alna razmerja, ki predstavljajo gospodarsko podlago in uredi- 
tev socialnih razmerij v republiki. 

Posebno poglavje o ekonomskih in socialnih rezmerjih je 
potrebno iz več razlogov. Določb o nekaterih razmerjih ni 
mogoče uvrstiti ne v poglavje o pravicah, svoboščinah in 
dolžnostih človeka in državljana, ne v poglavja, ki urejajo 
državno ureditev, ker se ne nanašajo ali pa se le deloma 
nanašajo na funkcije države. To so npr. določbe o oblikah 
lastnine, njeni socialni funkciji, o možnostih za razlastitev in 
omejitev lastninske pravice, o lastninski pravici tujcev, o jav- 
nem dobru, o varstvu kmetijskih zemljišč, o skrbi za zdravo 
okolje in varovanju naravne in kulturne dediščine in o svo- 
bodni gospodarski pobudi. Vse te določbe tudi predstavljajo 
zaokroženo celoto. Nekatere pravice, ki jih to poglavje ureja 
(npr. pravica do dela in pravica do primernega stanovanja) pa 
se še niso razvile do te mere, ko bi bilo mogoče njihovo 
uveljavljanje pred sodiščem. Država in vsa družba pa skrbita, 
da bi se uveljavile v čim večji meri. 

Zlasti v tem poglavju se uporabljajo tudi pojmi, katerih vse- 
bine v ustavi ni mogoče opredeliti. Taki pojmi so npr. javno 
dobro, javna korist, naravno ravnovesje in primerno stanova- 
nje. Gre za pravne standarde, ki jim dajejo vsebino in začrtajo 
njihove meje šele zakonodaja, odločbe ustavnih sodišč, 
sodne odločbe in odločbe upravnih organov. Opis teh pojmov 
ni ustavna kategorija. 

Temeljni komponenti tega sistema sta delo in lastnina. Delo je 
pudarjeno kot vrednota, ki ji država zagotavlja posebno 
zakonsko varstvo, hkrati pa opredeljuje tudi varstvo lastnine 
in njene temeljne funkcije, pri čemer izhaja iz načela, da je 
lastninska pravica zagotovljena vsem njenim nosilcem, da pa 
mora služiti splošnim družbenim ciljem, zaradi česar je tudi ni 
mogoče zlorabljati v namene, ki bi bili nasprotni tem ciljem. 
Pri tem razlikuje pravico do lastnine državljanov in tujcev. 

Poleg zasebne lastnine, ki zajema individualno, skupno, 
zadružno, ureja ustava tudi javno lastnino, ki zajema državno 
lastnino, lastnino lokalvih skupnosti in javno dobro. Javno 
dobro predstavlja tisti del javne lastnine, ki je v splošni rabi in 
služi vsem ljudem, ter naravna bogastva, vse skupaj pa spada 
pod poseben zakonski režim varstva. Poseganje v lastnino ni 
doustno, razen, ko je to potrebno' zaradi javnih koristi, pri 
čemer ustava terja, da se v primeru razlastitve zagotovi poln 
denarni ekvivalent odvzeti vrednosti, ki v bistvu predstavlja 
tržno vrednost take nepremičnine. 

Posebno varstvo je posvečeno rabi in varstvu kmetjskih in 
drugih zemljišč. Ustava sicer ne dovoljuje poseganja na to 
področje, razen ko gre za zagotovitev funkcionalne rabe teh 
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zemljišč. Z ustavo je republika posebej zadolžena, da skrbi za 
razvoj in ohranjanje družinskih kmetij ter kmetijstva na gor- 
skih in hribovitih območjih. 

Zdravo življensko okolje je ena temeljnih ustavnih vrednot, ki 
je ni mogoče zagotoviti v celoti takoj, vendar pa je republika 
z ustavo posebej zadolžena, da skrbi za ustvarjanje vseh 
pogo/ev za ohranjanje zdravega življenskega okolja, zaradi 
česar lahko z zakonom določi posebne pogoje, pod katerimi 
se lahko opravljajo določene gospodarske in druge dejavno- 
sti, ki so lahko nevarne za okolje. Kriterij rabe oziroma pose- 
ganja v okolje je opredeljen že z ustavo, dovoljuje pa le takšno 
rabo, ki ne predstavlja rušenja naravnega ravnovesja. 

Temelj gospodarske prosperitete družbe je zasebna svo- 
bodna pobuda, ki je lahko omejena samo z razlogi nacionalne 
koristi in s posebej zavarovanimi koristmi človeka ter narave. 
Ustavno je državi pridržana pravica, da na nekaterih vitalnih 
področjih funkcioniranja javne sfere z zakonom predvidi 
področja, kjer lahko samo ona ustanavlja podjetja. Ustava 
izhaja iz načela, da so nosilci lastnine tudi upravijalci podjetij, 
dopušča pa tudi, da se z zakonom uvede udeležba delavcev 
pri upravljanju podjetij (dve varianti pa na dva nekoliko raz- 
lična načina konstituirata pravico delavcev do soupravljanja, 
ki pa ne obstaja nujno v vseh vrstah podjetij). 

V tem poglavju so urejene tudi nekatere pravice, ki so pove- 
zane z delom (svobodna izbira poklica in zaposlitve, dostop- 
nost delovnega mesta, pravica do dela in varstvo pri delu). 

Sindikalno organiziranje je svobodno, zakonsko ga ni 
mogoče urejati, razen pogojev za registracijo. Stavka je 
ustavno priznana pravica delavcev, s tem da lahko zakon 
predpiše način njenega izvajanja. 

Ustava priznava državljanom pravico do primernega stanova- 
nja, vendar stanovanjske pravice neposredno ne zagotavlja, 
pač pa je republika zadolžena ustvarjati pogoje za uresničeva- 
nje te pravice. 

Sistem javnih financ je temeljni element za zagotavljanje 
materialne podlage za delovanje države in celotnega javnega 
sektorja. Ustava opredeljuje sistem zbiranja sredstev za javno 
porabo prek davkov in drugih davščin, sistem usmerjanja 
sredstev prek proračuna ter javno kontrolo nad državno in 
javno porabo sredstev, namenjenih za javne potrebe. Funk- 
cijo javne kontrole opravlja Računsko sodišče, Narodna 
banka pa skrbi za usklajeno funkcioniranje denarnega 
sistema republike. Narodna banka izdaja in emitira tudi naci- 
onalno valuto. Ta določba pa ne preprečuje, da bi se Slovenija 
v primeru sklenitve konfederalnega pakta dogovorila z dru- 
gimi članicami konfederacije za skupno valuto. 

VII.DRŽAVNA UREDITEV 

Osnutek nove ustave pri določanju državne ureditve izhaja 
zlasti iz naslednjih načel: 

- sodelovanje državljanov pri državni oblasti neposredno 
(zlasti prek referenduma) in posredno prek volitev državnega 
zbora in nekaterih drugih organov; 
- delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno; 
- parlamentarni sistem; 
- dosledna vezanost državnih organov na ustavo in zakon; 
- vloga ustavnega sodstva pri zagotavljanju ustavnosti in 
zakonitosti; 
- neodvisnost sodstva in trajnost sodne funkcije; 
- lokalna samouprava in decentralizacija državne oblasti; 

Državni zbor 

Zakonodajno funkcijo opravlja državni zbor, ki je enodomno 
predstavniško telo. Čeprav regionalni interesi po osnovnem 
besedilu osnutka niso posebej zastopani v posebnem zboru 
predstavniškega telesa, je upoštevanje posebnih interesov 
posameznih območij republike po variantnem dodatku zago- 
tovljeno s tem, da lahko poslanci ali organi lokalnih skupnosti 
s posameznih območij republike zahtevajo izvedbo poseb- 
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nega postopka, s katerim se zagotovi upoštevanje takih inte- 
resov, če tako določi ustavni zakon. 

Variantno predvideni državni svet bi bil odsev družbene struk- 
turiranosti s funkcijami svetovanja in intervencije v zakono- 
dajnih zadevah brez pravice glasovanja. Gre za legalizacijo in 
s tem tudi za postavitev odgovornosti v različnih procesih 
neformalnih vplivov in pritiskov, ki že tako obstajajo ob vseh 
parlamentih. 

Na zahtevo nekaterih strank je ustavna komisija uvrstite 
v osnutek tudi varianto k 85. členu, ki predvideva dvodomni 
parlament. Če bo sprejeta varianta o dvodomnem parlamentu, 
bi ga sestavljala državni zbor kot zbor izvoljenih predstavni- 
kov vseh državljanov in zbor regij kot zbor predstavnikov 
interesov, ki jih uveljavljajo posamezna območja republiki 
torej regije oziroma širše lokalne skupnosti. V zvezi s t0 

varianto se zastavlja tudi vprašanje ustreznosti uporabljenega 

izraza »parlament« kot poimenovanja dvodomnega predstav- 
niškega telesa. 

Državni zbor se voli za štiri leta, volijo pa ga neposredno vs> 
državljani republike, ki imajo volilno pravico. Osnutek ne 

določa, po kakšnem volilnem sistemu se volijo poslanci 
državnega zbora, temveč bo to vprašanje urejeno v posebne 
ustavnem zakonu. Zakon bo tudi določil, kdo ne more bi'1 

izvoljen za poslanca ter primere nezdružljivosti funkciji 
poslanca z drugimi funkcijami. Ob tem se v varianti tuO> 
predlaga, da bi ustava posebej določila, da so poslanci Pre„ 
stavniki vsega ljudstva, zaradi česar niso vezani na nobena 
navodila, temveč le na lastno prepričanje. Predlagana je tuo 
varianta, po kateri je poslanec lahko tudi odpoklican. Osnute* 
predvideva tudi imuniteto poslancev. 

Državni zbor dela praviloma na rednih sejah, ki naj bi bite te 
nekajkrat na leto, zato pa naj bi trajale dalj časa, lahko tudi P 
več mesecev skupaj. Takšen način zasedanja zbora omogoc 
normalno parlamentarno delo, seveda pa zahteva, da s 
poslanec v polni meri posveti temu opravilu, zato mu mora,al 
to redna poklicna dejavnost, za katero je tudi plačan. K<j°i 
bodo redna zasednja, bo odločil sam državni zbor, in s/ce!L,j< 
svoji prvi redni seji. Redna zasedanja sklicuje predse°n 
državnega zbora. Državni zbor se lahko skliče tudi na 'zre

m 
zasedanje, ki naj bi bilo namenjeno le nujnim zac*e\ n'a 
o katerih je treba odločiti takoj in zato ni mogoče čakati, 
redno zasedanje. Državni zbor skliče na izredno zasedanj 
predsednik Republike, in sicer na lastno pobudo ali na za 
tevo najmanj četrtine poslancev. Zbor podrobneje do' . 
način svojega dela s poslovnikom, ki ga sprejme na^lgV. 
z dvo tretjinsko večino navzočih poslancev, torej z zah> 
nejšo večino kot zakone. 

Zakone in druge odločitve sprejema zbor praviloma z ve^p°a 
glasov navzočih poslancev, vendar pa lahko veljavno sK' v 
le, če je na seji navzoča večina poslancev. Zakon M 
predloži zboru v sprejem vlada, pa tudi vsak poslanec v ZD 
Pomembno pa je zlasti, da lahko predlaga sprejem zaK 

tudi najmanj 20 tisoč volilcev, kar vnaša v zakonodajni P° faZ\ 
pek možnost neposredne udeležbe državljanov že , -a. 
zakonske iniciative. Zakonski predlog mora še pred oa ^ 
njem v državnem zboru proučiti pristojna komisija f~ vn'av$ 
ga skupaj s svojim poročilom predloži zboru. Ta ga o-b^a r pa 
najprej po posameznih členih, za tem pa še v celoti. b'nCjar 
se zakon praviloma sprejema v več faznem postopku, .^o 
pa lahko poslovnik določi, da se zakon izjemoma$e 
sprejme tudi po skrajšanem postopku. Tak postopek n^gVg, 
uporabljal predvsem takrat, kadar bo šlo za nujne

mernt>ne 

o katerih je treba odločiti čimprej, ali pa za manj P°m' 
in enostavnejše zadeve, ki ne terjajo redne Proc najvs0 
demokratičnost zakonodajnega postopka le ()ruQe 

pomembno, da je predviden tudi sprejem zakona a sgfJJ 
odločitve z referendumom. O uvedbi referenduma °° leVajo 
državni zbor, vendar ga je dolžan razpisati, če to za

g jzid 
volilci. V vsakem primeru pa je državni zbor vezar}. pilo 
referenduma. Pri tem bi kazalo tudi razmisliti, a n na 
potrebno že v ustavi določiti rok, v katerem je zbor 
izid referenduma. 

Zakone razglaša predsednik Republike, pri čemer pa teh 

poročevale0 



Ped razglasitvijo zahteva, da državni zbor še enkrat razprav- 
'? 0 zakonu. S tem je dana šefu države priložnost, da opozori 
°or na morebitne nepravilne ali pomanjkljive odločitve. Če 

ib Z^0r nie9ove9a opozorila ne sprejme, velja odločitev 
do«a' 'ca'f' zbor Ponovno enako odloči, je predsednik 
Dr oglasiti zakon. Varianta, ki predvideva črtanje te 

'stojnosti šefa države, je predvidena zlasti za primer, da bi 
°dli državni svet in takšno pristojnost zaupali njemu. 

5°'e9 navadnih zakonov se lahko na določenih področjih 
fipnojo tudi ustavni zakni. Ti naj bi urejali nekatera najpo- 

Vbnejša vprašanja ustavnega značaja, zlasti na področju 
loi?, a človekovih pravic in svoboščin, volilnega sistema, 
ust 6 samouprave, itd. Ker naj bi tak zakon urejal zadeve k0.awie9a pomena, se sprejema po zahtevnejšem postopku 
lai navaden zakon, tako da je sprejet, če zanj glasujeta l^anj dve tretjini navzočih poslancev. 

0g',e9 drugih funkcij državnega zbora je pomembna tudi ta, 
Vame 0 oc*rec*' Preiskave o zadevah javnega pomena in v ta imenuje tudi posebne komisije. 

Fijnk*?n,k republike 
bilke ž? ^ela države opravlja po osnutku predsednik Repu- 
Pa ««• .nai bi se izvolil neposredno, po variantnem predlogu alb, ga volil državni zbor. Način izvolitve predsednika 
v//, n 

ke do določene mere predpostavlja tudi obseg njego- 
nikf0blastil Tako naj bi imel neposredno izvoljeni predsed- 
ibor

U<r ve<~ia pooblastila kot predsednik, ki bi ga volil državni 
niu vi se zlasti povezuje z vlogo predsednika pri obli kova- M —M4"' *" ,,V»W 

PreJ 
e* kar vpliva tudi na razmerja med državnim zborom, 

iiik i^ec/r>ikom in vlado. V vsakem primeru naj bi bil predsed- 
pre(J za dobo petih let, in to največ dvakrat zapored. Za 
ie $tg n'ka bi bil lahko izvoljen samo državljan Slovenije, ki 
Us'a/ naimanj 35 let. Zaradi pomembnosti njegove funkcije 
nad0

a P°s^bej ureja, v katerih primerih in katere osebe lahko 
0Pra^

eščai° predsednika Republike, kadar ta ne more 
hhko svojih funkcij. Namesto predsednika Republike 
lunkc- ^asu njegove zadržanosti začastno opravlja njegovo 
Pa 0 'y° Predsednik državnega zbora, če je pa tudi ta zadržan, 
Olgst* _ec*nik Ustavnega sodišča. To velja tudi v primeru, če 
(npr Predsednika začasno ni zasedeno iz drugih razlogov 

Kot 
*aradi trajne zadržanosti, smrti, odstopa itd.). 

S'°4nf drž.ave predsednik Republike predstavlja Republiko Opr~ .!i° in nienn /nacionalno) enotnost V tem svoistvu m njeno (nacionalno) enotnost. V tem svojstvu 
kot tu{? Vrsto nalog, ki se nanašajo na meddržavne odnose 
*9ko na odnose med organi državne oblasti v Republiki, 
lil(6 tJ

ast' Postavlja in odpoklicuje veleposlanike in posla- . tf*r .... 
S'8*0ik sP.reierna poverilna pisma tujih diplomatskih pred- nerr,u imenuje nekatere državne funkcionarje, daje držav- 
Pr'sfo/n U mnenja o posameznih vprašanjih iz njegove ar>tne/2

0st'' itd. Predsednik Republike tudi razpusti (po vari- 
Cre<*'oo Predlo9>J lahko razpusti) državni zbor, in sicer na 
^0,9 Predsednika vlade (po varianti pa tudi na predlog 
b^kcijn vnega zbora). Predsednik republike opravlja tudi 

6dsed Vrhovnega poveljnika vojske republike. Funkcija 
* °Pravr"<a republike je tako pomembna, da je nezdružljiva 
p lanjem vsake druge javne funkcije ali poklica. 

PraWco° ?d9ovorna naloga predsednika Republike je, da ima 
«0 rn0x črednih razmerah ali v vojni izdajati uredbe z zakon- 
Us'aW)e 

s katerimi lahko tudi izjemoma omeji posamezne 
*»«*>, £pravice in svoboščine. Take uredbe pa lahko izdaja 

°Hh nt,Se državni zbor ne more sestati oziroma opravljati 
V* 
/va*e"sto'k FlePubl'ke nima imunitete, ki bi ga varovala pred 

s Zgovornostjo. Če predsednik Republike pri oprav- 
l^vni ?Je funkcije huje krši ustavo ali zakon, ga lahko 
Hc,y0 obtoži, Ustavno sodišče pa mu lahko odvzame ■ Ce je obtožba utemeljena. 

^rjjf 
Wacfe i° '^nkcijo opravlja vlada, ki jo sestavljajo predsednik 
® koioktj !stri, ki vodijo posamezne upravne organe. Vlada 
a9o\,0r^

ni organ, ki mora delovati usklajeno in s skupno Ostio za sprejete odločitve. 

e"a/ec 

Glede oblikovanja vlade in njenega razmerja do državnega 
zbora in predsednika republike ponuja osnutek dve variantni 
rešitvi. Prva se naslanja na bolj ali manj čisto obliko parlamen- 
tarnega sistema, druga pa vnaša vanj močne elemente pred- 
sedniškega sistema in s tem tudi v večji meri poudarja načelo 
delitve oblasti, kot to velja za čisti predsedniški sistem. 

Po prvi varianti voli predsednika vlade državni zbor z večino 
glasov vseh poslancev in s tajnim glasovanjem, ministre pa 
imenuje in razrešuje predsednik republike na predlog pred- 
sednika vlade. Kandidata za predsednika vlade predlaga pred- 
sednik republike po posvetovanjih z voditelji poslanskih sku- 
pin. Če pa kandidat ne dobi potrebne včine glasov, lahko 
predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali poslanci. Če 
tudi pri ponovnih volitvah ne pride do izvolitve, mora predsed- 
nik republike razpustiti državni zbor in razpisati nove volitve, 
razen če državni zbor s posebnim sklepom omogoči še tretji 
krog volitev, v katerem za izvolitev zadošča večina navzočih. 
Državni zbor lahko ižreče vladi le tako imenovano konstruk- 
tivno nezaupnico, torej le, če hkrati izvoli tudi novega pred- 
sednika vlade. Ta varianta poudarja odvisnost vlade od parla- 
menta, torej uvaja parlamentarno vlado, ki pa jo je mogoče 
zrušiti z nezaupnico le, če je hkrati omogočeno oblikovanje 
nove vlade. Taka ureditev bistveno krepi stabilnost vlade, ki 
lahko v »klasičnem« parlamentarnem sistemu pade, kadar je 
izglasovana nezaupnica, kar povzroča nevarnost prepogo- 
stega menjavanja vlade in s tem slabitev njene učinkovitosti. 
S tem so ublaženi možni negativni učinki spreminjanja stran- 
karskih koalicij v parlamentu na delo vlade, hkrati pa tudi 
ohranjen položaj parlamenta, kakršen je značilen za parla- 
mentarni sistem. 

Druga varianta izhaja iz kombiniranega parlamentarnega 
- predsedniškega sistema in se logično povezuje z varianto 
neposredne izvolitve predsednika republike, čeprav nepo- 
sredne volitve niso izključene tudi pri prvi varianti. Ta varianta 
zato tudi močneje poudarja načelo delitve oblasti in v precejš- 
nji meri krepi položaj predsednika republike. Za razliko od 
parlamentarnega modela, v katerem ima parlament prevladu- 
joči vpliv na oblikovanje vlade in na njen položaj, ima po tej 
varianti prevladujoči vpliv predsednik republike, ki imenuje 
predsednika vlade in na njegov predlog ministre. Vlada se 
sicer mora s svojim programom predstaviti državnemu zboru, 
vendar ji ta lahko izglasuje nezaupnico le z najmanj dvotret- 
jinsko večino glasov navzočih poslancev. Tudi če se glasuje 
o zaupnici kasneje, je vladi izglasovana nezaupnica le, če 
proti zaupnici glasujeta najmanj dve tretjini navzočih poslan- 
cev. To pomeni, da lahko državni zbor zruši vlado le, če 
doseže zelo visoko stopnjo konsenza. Zaradi tega bi bilo po 
tej varianti pričakovati, da bo najbolj verjetno oblikovana taka 
vlada, kakršno bo predlagal mandatar, ki ga bo imenoval 
predsednik republike, vlada torej, ki bo močno vezana na 
predsednika republike. Predlog predsednika republike bi tako 
lahko državni zbor zavrnil le v primeru, če predlagani manda- 
tar ne bi bil sprejemljiv za večinski blok v zboru in vsaj za del 
parlamentarne opozicije. Ta varianta torej omogoča vladi 
določeno stopnjo neodvisnosti od spreminjajočih se razmerij 
političnih sil v parlamentu in zato krepi njeno stabilnost. 
Obenem se ta varianta povezuje z močnejšim položajem pred- 
sednika republike in njegovim pomembnim vplivom na polo- 
žaj in delo vlade in na razmerje med vlado in parlamentom. 

VIII. SODSTVO 

V skladu z načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in 
sodno so v določbah o sodstvu opredeljeni temeljna načela 
izvajanja sodne oblasti in garancije neodvisnosti sodstva. 

Sodna oblast je zaupana sodnikom. Izvršujejo jo splošna in 
upravna sodišča. Že v določbah o pravicah in dolžnostih 
človeka in državljana je vzpostavljen princip inštančnega 
sojenja, po katerem je zoper vsako odločbo državnega 
organa, in s tem sodišča, dovoljena pritožba. Razen v kazen- 
skih zadevah je lahko z zakonom izjemoma v določenih pri- 
merih izključena pritožba, če je na drug način zagotovljeno 
varstvo pravic in zakonitosti. V kazenskih zadevah so v določ- 
bah o pravicah in dolžnostih človeka in državljana zagotov- 
ljeni temeljna načela varstva, kar pomeni, da ima vsakdo 
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pravico, da o obtožbah zoper njega javno odloča z zakonom 
ustanovljeno sodišče in da nihče ne more biti odtegnjen 
zakonitemu sodniku, ki mu zadeva pripada po zakonu in 
vnaprej določenem sodnem redu. 

Temeljna načela neodvisnosti sodnika in sodišč so: 

- sodnik je vezan samo na ustavo in zakon, 
- sodniška funkcija je trajna, 
- samo ustavno sodišče lahko sodnika premesti ali mu odv- 
zame sodniško funkcijo, če hudo krši ustavo ali zakon ozi- 
roma če z naklepno storjenim kaznivim dejanjem zlorabi 
sodno oblast, ki mu je zaupana, 
- sodniška funkcija je nezdružljiva z drugimi funkcijami, ki bi 
ga spravljale v odvisnost pri sojenju, 
- sodnik uživa imuniteto. 

Delovni osnutek ustave izhaja iz predpostavke, da sodno 
funkcijo opravljajo poklicni sodniki. Dopušča pa možnost, da 
zakon uvede neposredno udeležbo državljanov pri izvajanju 
sodne oblasti. 

Sodna funkcija naj bi postala trajna po določeni dobi oprav- 
ljanja sodne funkcije ali drugega ustreznega dela, če se je 
sodnik v tem času izkazal kot samostojna osebnost, ki ji je 
mogoče trajno zaupati opravljanje sodniške funkcije. 
Temeljni okvir tega delovanja je spoštovanje zakonitosti ter 
privrženosti principom demokratične države ter socialne pra- 
vičnosti, ne glede na svetovnonazorsko, strankarsko ali 
kakšno drugo pripadnost. Zakon bi določil tudi minimalno 
starost, ki je potrebna za imenovanje na doživljensko funkcijo 
sodnika. Prav tako bi zakon določil, kdaj se sodniki "upokojijo. 

Garancijo nepristranega imenovanja sodnika naj bi predstav- 
ljal sodni svet, ki bi opravljal presojo ustreznosti prijavljenih 
kandidatov. Ob prvi začasni izvolitvi naj bi bila to predvsem 
strokovnost; ob trajni izvolitvi pa tudi, ali je sodnik s svojim 
delom dokazal strokovno usposobljenost ter privrženost 
doslednemu spoštovanju ustave in zakonov. Na predlog sod- 
nega sveta bi sodnike imenoval - začasno oziroma trajno 
- predsednik republike, ki bi imel pravico predlog vrniti 
sodnemu svetu, če bi menil, da ni utemeljen. 

Zakon bi določil, kdaj preneha začasna ali trajna sodniška 
dolžnost po sili zakona, npr. če mu je odvzeta opravilna 
sposobnost, če sprejme službo ali funkcijo, ki je nezdružljiva 
s sodno funkcijo itd. 

Celotno ureditev - organizacijo sodišč in vrste sodišč ter 
njihovih pristojnosti bi določil ustavni zakon, za katerega se 
zahteva dvotretjinska večina navzočih poslancev pri glasova- 
nju v državni zbor ali po varianti zakon. Pri tem so upravna 
sodišča že po ustavi ločena od splošnih - rednih sodišč, 
s čimer naj se zagotovi samostojnost upravnega sodstva 
glede na svojo upravno specifičnost zlasti pri oblikovanju 
pravnih mnenj in upravno pravne judikature. Pri tem osnutek 
teži k prevladujoči ureditvi v Evropi. Upoštevati je namreč 
treba, da upravna sodišča varujejo zakonite pravice in pravne 
koristi državljanov in pravnih oseb v razmerju do organov 
uprave in samouprave in nosilcev javnih pooblastil. 

Razmejitev pristojnosti med splošnimi sodišči in upravnim 
sodiščem temelji na načelu, da so za vse sodne zadeve pri- 
stojna splošna sodišča, razen kontrole zakonitosti nad odlo- 
čanjem državne uprave in organov samouprave ter nosilcev 
javnih pooblastil, kadar ti odločajo o pravicah in pravnih 
koristih posameznikov in organizacij. V zakonsko določenih 
zadevah pa bi upravno sodišče odločalo tudi o zakonitosti 
odločitev, s katerimi se posega v človekove pravice, pa za 
varstvo teh pravic ni določenega drugega sodnega varstva. 

Javno tožilstvo 

Javno tožilstvo kot poseben državni organ, ki skrbi za pregon 
storilcev kaznivih dejanj in za zastopanje kazenske obtožbe, 
naj bi v celoti urejal zakon. V ustavi niso potrebne druge 
določbe, ki bi zagotavljale poseben položaj tožilstva, kot je to 
potrebno pri sodiščih. 
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IX. USTAVNOST IN ZAKONITOST 

V tem poglavju so opredeljeni temeljna načela ustavnosti [n 

zakonitosti, ki zagotavljajo uveljavljanje pravne države >n 

pravne varnosti. Po njih ravnajo zlasti organi zakonodajne, 
izvršne in sodne oblasti, ki izvajajo to oblast. 

Ti principi so: 

- predpisi ne morejo veljati, preden so objavljeni, 
- predpis začne praviloma veljati osmi dan po objavi, prej ali 
kasneje pa le, če je s predpisom tako določeno, 
- predpisi države morajo biti objavljeni v njenem uradne 
glasilu, predpisi organov lokalnih skupnosti pa v njihovem 
uradnem glasilu, 
- prepovedana je retroaktivna veljavnost predpisov, če bi se 

s tem poseglo v pridobljene pravice, ■ 
- državni organi so po uradni dolžnosti dolžni obvešča" 
ustavno sodišče in dati pobudo za oceno, če pri uporab1 

naletijo na protiustaven ali protizakonit predpis, 
- državni zbor lahko do odločitve ustavnega sodišča zaC*r 

izvršitev predpisov vlade, če meni da so protiustavni oziroma 
nezakoniti, vlada pa lahko razveljavi ali odpravi predpis mil'' 
stra oziroma drugega upravnega organa. 

Kadar država pooblašča za urejanje in izvajanje upravni 
zadev organe lokalnih skupnosti oziroma druge organizaciI 
in posameznike, je z ustavo predvideno, da jih lahko pooblas 
samo z zakonom. 
V ustavo je vpeljan, v skladu z določbo o upravnem S°"fnsti 
tudi institut, po katerem upravno sodišče odloča o zakonito 
vseh dokončnih posamičnih individualnih konkretnih a* 
s katerimi se odloča o pravicah, obveznostih in pravnih k 
stih posameznikov oziroma pravnih oseb, pa za takšno s 
ni predvideno nobeno sodno varstvo. 

V ustavo je vnesen poseben institut branilca človekovih Pr^. 
po vzoru skandinavskega ombudsman^a in podobnih ms •_ 
cij drugod po Evropi, ki z neformalnimi oblikami kot neo ^ 
sen organ varuje zakonite interese ljudi, kadar ti 
morejo ustrezno zavarovati v rednih postopkih, in Pre?,oVg- 
odpravo nekazonitosti in nepravilnosti pri odločanju o u. 
kovih pravicah pred državnimi organi, organi lokalne sa 
prave ter nosilci javnih pooblastil. 

X. USTAVNO SODIŠČE 

Ustavno sodišče je zamišljeno kot varuh ustavnosti in za£°g
n

na 
tosti pravne države. Pristojnost ustavnega sodišča ni orT\!jSOv 
le na presojo skladnosti zakonov in podzakonskih P 
z ustavo in ustavnim zakonom, pač pa je ustavno so 
pooblaščeno, da odloča tudi o obtožbah zoper nos',ce!iJe aH 
jih državnih funkcij, če jim je očitana huda kršitev usfa ^ 
zakona, oziroma sodniku tudi zloraba sodne oblasti r ^ 
odločanju mu je dana suspenzivna in odstranitvena tun 

,, Ae tak0 

Pristojnost ustavnega sodišča je tudi, da odloča, » gV0. 
določa ustavni zakon, glede kršitev posamičnih ustavn ^ 
boščin in pravic. Pri tem ne gre za izključevanje sicer 
pravnega varstva, pač pa za od uprave in sodišč neo ^ 
varstvo, ki je zagotovljeno s tem, da lahko Posarnezn

nra^ice, 
ustavnim sodiščem zatrjuje, da so njegove temeljne P tgVpo 
določene z ustavo, prizadete. S takšno ureditvijo bi ^0n, 
sodišče na podlagi ureditve, ki bi jo določil ustavn jo 
odločilo, ali se v posameznih primerih pobuda spre, le kon- varstvo torej ne bi pomenilo rednega varstva, pač pa ^(je 
trolo nad spoštovanjem človekovih pravic, kadar iz kršen0- 
izhaja, da so kljub izčrpani pravni poti očitno in huoo 

Qf0l)0 
Posebno vlogo ima ustavno sodišče tudi pri razlfg/ UJrganOv 

in obsega pooblastil oziroma pristojnosti najvisjin 
republike. Pristojno je, da v primeru spora ~ z 0^iastj°' 
predsednikom republike ter zakonodajno in izvrsn tre^nOt 
-odloči o obsegu pravic in dolžnosti. Omeniti pa je P^^efl6 

da pristojnosti ustavnega sodišča niso z ustav zade^e/ 
taksativno, saj lahko tudi zakon določi še drug p0staja 
o katerih odloča ustavno sodišče. S takšno uredi 
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1710 socllšče tudi samostojen soustvarjalec ustavne ure- 

t0st°jnost in neodvisnost ustavnega sodišča se zagotav- 
jZ a imuniteto sodnikov, ki je izenačena z imuniteto poslan- 
SQ

v. državnega zbora in s tem, da o njej odloča ustavno 
ki e samo. K temu prispeva tudi način izvolitve sodnikov, 
So ?

ai omogoči politično ravnotežje med zakonodajno in 
sed ° oblas'i° ,er v odnosu do neposredno izvoljenega pred- 
lahll<a rePut}Hke' M predstavlja državno enotnost. V primeru, 
len predsednika republike volil državni zbor, pa je predvi- iff. ?■ sodnike voli državni zbor, predsednik republike pa bi 

Predlagalno funkcijo. 

^!0vni osnutek pušča odprto možnost, da se po zgledu 
s* erih ustav - Italije, ZR Nemčije itd. sestav ustavnega 
kaJ 

a razširi npr. z vnaprej izvoljenimi uglednimi državljani, 
donr °dl°te o težjih kršitev ustave in zakonov najvišjih funk- arhv v državni hierarhiji. 

7"o'h^a, nai ne bi določila postopka pred ustavnim sodiščem. 
k<j0 1 '° prepuščeno ustavnemu zakonu. Ustava določa le, ,'ahk° da (vsak) pobudo za začetek postopka za oceno 
uPfa°°sf/ In zakonitosti predpisov ter kateri predlagatelji so 
'oSf/ en/ nePOsredno zahtevati oceno ustavnosti in zakoni- 

*'• Skalna samouprava 
lokalne samouprave je občina, ki se ustanovi z zako- 

"9o( predhodno izvedenem referendumu, na katerem se 
Usia°

w samo volja prebivalcev območja, na katerem naj bo 
^s/ fi°na občina. Območje občine lahko predstavljajo 
"lesf/®'' niesta, ki se želijo oblikovati kot občina. Le območje le obligatorno ena občina. Občina je samoupravna 
oPr°*t, z lastno, od državne oblasti ločeno, oblastjo, ki 
ob, ' « svoje lastne nedržavne zadeve. V okviru svoje lastne 
Wce ' Ureya in opravlja zadeve, ki posegajo v koristi in pra- 
^bci^^ivalcev na njenem območju. Velja presumpcija, da 
°biii;*, veja vse, kar ni v pristojnosti republike. Zato laho 
0f9a,er'torialne in funkcionalne organe samouprave. Te 
p°obig Pa lahko republika z zakonom ali ustavnim zakonom bliife 

s,i za opravljanje upravnih zadev iz pristojnosti repu- 
s'"o. n da da or9anom lokalne samouprave javno poobla- 
i?ržav®anov lokalne samouprave torej ne gre enačiti nirr>i organi, ki jih lahko republika ustanavlja na nižjih 
Jf>ravn °d ministrstev vse do občine, prek katerih sama izvaja °DraW(® naloge. Republika zato ne more prenašati urejanja in 
s'°r/ /g ,a upravnih nalog na samoupravo, pač pa lahko to 

2 >avnimi pooblastili. 
%(jn 
n'rni a'7>a tudi finančno samostojnost, saj se financira z last- 
* 8r/ar°C"f'' Slabie gospodarsko razvitim, ki ne morejo 
°lžng '' *adostnih sredstev, pa bi bila v skladu z zakonom a9otavljati dodatna sredstva. 

e9 f 
samouprave se omogoča tudi vspostavitev 

/u9ih n
alne samouprave na področjih javnih služb in na 

« o, z^°droii'h zadovoljevanja skupnih potreb ljudi (šol- 
^Ofng a*stvo, zavarovanje itd.), s tem, da se država umakne 
^ aH v celoti iz upravljanja takih področij. 

tn^STOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 
V L 'On 
d a"tem Podloženega ustavnorevizijskega postopka so 
2J*0 Q T1 Naslednje: trifazni postopek z obvezno javno raz- 
o p°sia nutl<u: kvalificirana večina v prvi (dve tretjini navzo- 

PCev) in v tretji fazi (dve tretjini vseh poslancev); 
iJlriavi1p

ler s° možne tudi različne variante, naj se sprejme 
eifv*ofi/h'" zboru in da v javno razpravo z navadno večino 

P°s/ancev;,- vključitev referenduma, vendar ne tako 
™titev 'co' P° dosedanji (amandmajski) ureditvi; ter l, Us,avodajne iniciative 50.000 volilcev (novo). 

osy faz, /„ 
('a^e) (, '° Predlogu, da se začne postopek za spremembo 
i, .bi 0r, 

1 Po osnovnem besedilu referendum obligatoren, 
a//1u9ih or

Vr" zbor zavrnil ustavodajno iniciativo volilcev, 
ni> *aht2

merih Pa fakultativen (po sklepu državnega zbora evo volilcev), vendar omejen samo na primere, ko je 

°%t«va(ec  

državni zbor predlog zavrnil. Odločitve državnega zbora, da 
se (na podlagi sprejetega inicialnega predloga) pripravi osnu- 
tek ustavnih sprememb, torej na referendumu ne bi bilo 
mogoče spodbijati, saj to ne bi bilo smiselno: morebitno 
prevladujoče nasprotovanje taki ustavni spremembi naj se 
pokaže v drugi in v tretji fazi, ko bo ideja že jasneje in 
precizneje obdelana. Namen uvajanja referenduma v to fazo 
ustavodajnega postopka naj bi bil torej predvsem preprečiti, 
da bi bile brez širše razprave zatrte nove ideje in neupošte- 
vane nove potrebe, spremenjene razmere itd. 

V varianti je zastopano stališčše, da referendum v tej fazi 
postopka sploh ni potreben oziroma primeren. 

V tretji fazi osnovno besedilo predvideva fakultativni referen- 
dum pri delnih spremembah ustave (po sklepu državnega 
zbora in na zahtevo 50.000 volilcev), obligatornega pa pri 
sprejetju nove ustave (totalna revizija), s tem da je variantno 
predvideno samo črtanje obligatornega referenduma pri novi 
ustavi, kar pomeni, da vsaj od fakultativnega referenduma za 
vse primere ustavnih sprememb ni mogoče odstopiti. 
Podobno rešitev kot naše osnovno besedilo pozna npr. 
avstrijska ustava, ravno nasprotno pa švicarska (obligatorni 
referendum za delne spremembe in fakultativni za totalno 
ravizijo ustave). Zanimiva je tudi italijanska ureditev: ustavne 
spremembe gredo na referendum, če to zahteva 500.000 volil- 
cev, petina poslancev ali senatorjev ali 5 deželnih svetov, 
vendar le, če je bila ustavna sprememba v parlamentu spre- 
jeta z manj kot dvotretjinsko večino (zadošča večina glasov 
vseh poslancev oziroma senatorjev). 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Glede na prelomni pomen te ustave in glede na politična 
stališča vseh strank, zastopanih v sedanji skupščini, je sku- 
pina predvidela, da bi bila ta ustava po sprejetju v skupščini 
(po sedaj veljavnem ustavnorevizijskem postopku) dana 
v potrditev na referendum, kar seveda pomeni, da bi bila 
v skupščini svečano razglašena šele po potrditvi na referen- 
dumu. 

Skupina je bila mnenja, da so vprašanja postopne uvljavitve 
določb nove ustave in »sprejemanja ustreznih aktov, s kate- 
rimi bi bila udejanjena nova ustavna ureditev, ter čas in 
smernice za sprejem takšnih predpisov-, kot je to formulirano 
v predlogu predsedstva republike, da se začne postopek za 
sprejem ustave Republike Slovenije, preveč delikatna in ta 
trenutek še premalo razjasnjena, da bi jih bilo možno in 
smiselno že v tej fazi dela vključevati v samo besedilo priprav- 
ljajoče se ustave, zato je v njem predvidela samo že običajno 
končno določbo o posebnem ustavnem zakonu za izvedbo te 
ustave. Ta ustavni zakon naj bi sprejela sedanja skupščina, 
vendar ne po določbah sedaj veljavnega ustavnorevizijskega 
postopka, ampak po posebnem postopku, predpisanem 
v obravnavani končni določbi nove ustave. Ker pa bo ta ustava 
stopila v veljavo šele po potrditvi na referendumu, je v 162. 
členu predvideno, da se ta ustavni zakon ne razglasi (tako kot 
je bilo to doslej običajno) »hkrati s to ustavo« (točneje bi 
pravzaprav bilo : »takoj za njo«), ampak se sprejme in razglasi 
šele po razglasitvi ustave. Treba pa bo razmisliti, ali glede na 
izredni politični pomen predvidenih določb tega ustavnega 
zakona vendarle ne bi bilo bolje postopka organizirati tako, 
da bi bil tudi ta ustavni zakon lahko sprejet hkrati z ustavo in 
da bi šel skupaj z njo tudi na referendum. Na drugi strani pa se 
utegne situacija v Jugoslaviji v zadnjih mesecih tega leta 
razvijati tako nepredvidljivo, da morda spet ne bi bilo dobro, 
če bi prezgodaj nastopili s točnimi formulacijami tega ustav- 
nega zakona in si s tem morda po nepotrebnem otežili konfe- 
deralna ali izločitvena pogajanja. Vsekakor je za tovrstne 
odločitve danes prezgodaj, seveda pa jih bo najkasneje ob 
izdelavi končnega predloga ustave treba sprejeti. Ker utegne 
biti tudi takrat situacija še v marsičem nejasna, v nekaterih 
elementih morda še bolj kot danes, je skupina na koncu 162. 
člena posebej predvidela možnost naknadnih sprememb in 
dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo ustave in pristojnost 
za njihov sprejem. Za to naj bi bil pristojen državni zbor (ob 

23 



predpostavki, da se bo s tem ustavnim zakonom obstoječa 
ti dom na skupščina morda že transformirala v enodomni 
držjvni zbor, čeprav bi ta do volitev štel še vseh 240 sedanjih 
poslancev), oziroma po varianti Skupščina, če bo predstavni- 
ški organ v prehodnem obdobju še obdržal to ime. Kdaj naj bi 
bile nove volitve, je seveda politično vprašanje, v katerega se 
skupina ni spuščala - jasno je le, da bo potrebno pred tem 
sprejeti še ustavni zakon o volitvah. Tudi za transformacijo 
sodstva in uprave bodo potrebni novi ustavni zakoni, kakor 
tudi za zelo občutljivo področje lokalne samouprave, kjer je 
najbrž treba pričakovati velike spremembe. 

Določba zadnjega člena delno sicer ponavlja pravno vsebino 
162. člena, vendar hkrati poudarja dimenzije in pomen spre- 
memb, ki jih prinaša sprejetje te ustave. Gre za »ustavno 
osamosvojitev slovenske države«, ki je bila sicer že od svo- 
j(. , i nastanka med NOB izvirni nosilec vseh suverenih pravic, 
ki (nacionalni) državi pripadajo, le da ni vseh izvrševala sama, 

ampak jih je del prenesla na federacijo. Od nje jih s to ustavo 
in s kasnejšim ustanim zakonom za njeno izvedbo oziroma 
z akti na njegovi podlagi postopoma jemlje nazaj (točnel?u 
spet sama prevzema njihovo izvrševanje), in sicer v sklau 
s trajno pravico do samoodločbe (do svobodnega določani 
svojega političnega statusa). Teorije o domnevni konzumira- 
nosti pravice do samoodločbe je Slovenija vedno zavračala, 
kar je ustavnopravno izrecno potrdila tudi z ustavnimi amand- 
maji jeseni 1989. 

Oba variantna predloga v besedilu prvega odstavka 164. člen^ 
sta le stilistične narave in ne prinašata vsebinskih sprem1em ■ 
le da drugi variantni predlog morda zgodovinsko natančni 
govori o prenosu izvrševanja nekaterih suverenih pravic o 
venije ha federativno Jugoslavijo ob njeni ustanovitvi I 
DFJ) ali kasneje, ne pa samo na njeno zadnjo pojavno oo 
- SFRJ. 

po. ročeva 
lec 
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Konkretni predlogi iz razprav na sejah 

družbenopolitičnega zbora, zbora občin in zbora 

ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE DNE 

]2. 10. 1990 OB DOLOČITVI OSNUTKA USTAVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

p Pfeambuli: 
n ®airibula se črta. 
£r

brazložitev: 
®ambula ni potrebna, razen tega pa dikcija predlaganega 

g ®9a stavka ne ustreza pravni naravnanosti ustave in orno- 
*ad res,r'ktivno razlago predvsem tistih ustavnih določb, ki p ®yai° svobodo (žensk) v odločanju o rojstvu svojih otrok. 

red'agatelj: ZSMS-LS - DPZ 

»S|Sedi'° Preambule naj se spremeni tako, da se glasi: 
«°*ncl vsega sveta in avtohtoni prebivalci Slovenije dolo- 

Ji? Pravila medsebojnega sožitja z naslednjo ustavo.« a,agatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

ni^bula naj se začne z besedilom: »Izhajajoč iz - temelj- 
pr_jr 0vek°vih pravic in svoboščin...« a|Bgatelj: Franček Rudolf, SDZ - ZZD 

venstarnbuli v variantnem dodatku naj se za besedama slo- nar *e9a naroda doda besedilo »skupaj z jugoslovanskimi 
nieno 'n narodnos,mi ■" Ostalo besedilo ostane nespreme- 

[Jai se še besedilo »državljan Republike Slovenije je 
v °bčan, ki ima na dan sprejetja ustave stalno prebivališče 
Vd?Ubliki Sloveniji.« a9atelj: Milan Aksentijevič, Neodvisni - ZZD 

Ta
1
čf'enu: 

drjav_n se spremeni tako, da se glasi:»Republika Slovenije je 
SartiooHi 'e nas,ala na osnovi pravice slovenskega naroda do S|0 odločbe in temelji na suverenosti državljanov Republike 

Ahdr'a3?,e,ia: SDZ- DPZ el $ter, SDZ - ZZD 
^a čle 
"Repu?,s® spremeni tako, da se glasi: 
'iarik ci a Slovenije je suverena država državljanov in držav- 
P'a&V.en"e- ^ a9atelj; ZSMS-LS - DPZ 

"^ePub?L ^'er,a naj bi se glasilo: avtohto i Slovenija je država Slovencev vsega sveta in 
h6v. ki n Prebivalcev na slovenskem ozemlju ter prebival- Pr«dlan

Pr!d°be državljanstvo«. 
satelj: Franc Lovšin, SKD - ZO Ta člen naj se glasi: 

j*®l<jP.U'3'i'<a Slovenija je demokratična država, temelječa na 
®dla0 9a*elj: Ivan Vodopivec, SSS — ZO 

>ub,i^sedj|°- ki se 9lasi: 

^av,ianov Sloveniia i® demokratična država vseh njenih 
F®diaKiL,e,i: Zelenl Slovenije - DPZ v°fa, Zeleni Slovenije - ZO 
■ 6len 

Se 9'asi:»V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo, 
t> s°dnih 9Posredno na volitvah in posredno po zakonodajnih 

a9aten^cnih'' aoieij; Franc Lovšin, SKD - ZO 

^aruje0
s^

ru9ega stavka se spremeni tako, da se glasi: 
dostojnost slovenskega naroda, pravice narodnih 

manjših in etničnih skupin, ozemeljsko celovitost in nedelji- 
vost države.« 
Četrti stavek se črta. 
Obrazložitev: 
Predlagamo črtanje besede »enotnost«, ker jo je mogoče 
razumeti tudi kot omejevanje političnega in teritorialnega 
(regionalnega) pluralizma. Varovanje pravic narodnih manjših 
in etničnih skupin je prav tako pomembno kot varovanje 
samostojnosti slovenskega naroda, zato naj se združita drugi 
in četrti stavek. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

Variavtni dodatek: 
Zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Skrbi za ohranjanje naravnih pogojev življečja, naravnega in 
kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in enako- 
meren ter z naravo uravnovešen in enakomeren civilizacijski 
in kulturni razvoj Slovenije.« 
Predlagatelj: Zeleni Slovenije — DPZ 

Ta člen se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Repubika Slovenija varuje temeljne človekove pravice in 
državljanske svoboščine kot izhodišče in osrednje prvine 
ustavne ureditve ter pravne in socialne države. Čuti se 
odgvorno za usodo Sloencev, ki žqvijo zunaj njenih meja in 
pospešuje njihove stike z domovino. Varuje in zagotavlja 
pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne uanjšine, 
ostalih manjšin ter etničnih skupin. Skrbi za ohranjanje narav- 
nega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in 
enakovreden civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije « 
Predlagatelj: Pomurssa madžarska narodnostna 
samoupravna skupnost Lendava - DPZ 

Podpirajo varianto, ki se nanaša na pravice narodnosti. 
Predlagatelj: Klub delegatov italijanske in madžarske 
narodnosti - DPZ 
Marino Domio, ZKS—SDP — ZZD 

3. člen naj se preoblikuje ali naj se mu doda varianta, ki se 
glasi: 
»Država Republika Slovenija skrbi za ohranjanje naravnih 
pogojev življenja, naravnega in kulturnega bogastva, ter 
ustvarja pogoje za skladen enakomeren ter z naravo uravno- 
vešen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.« 
Predlagatelj: Fedja Klavora, Zeleni Slovenije - ZO 

Ta člen naj se nadomesti z besedilom: 
»Republika Slovenija zagotavlja državljanom človekove in 
državljanske pravice.« 
Obrazložitev: 
Pravice so različne in že ustava bi morala dati človeku dolo- 
čene pravice, ki jih v nobenem primeru ne more preklicati ali 
omejiti z zakonom in pa državljanske pravice, ki jih lahko 
omejuje. 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

V tem členu naj bi se v enem delu samostojno opredelilo 
naslednje besedilo: 
»Republika Slovenija varuje samostjnost slovenskega naroda, 
ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost države « 
Predlagatelj: Ivan Vodopivec, SSS — ZO 

K 5. členu 
Besedilo tega člena naj bi se glasilo: 
»Cerkev in idejno politične organizacije so sestavina družbe. 
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Te organizacije so pri svojem delovanju svobodne in lahko 
opravljajo tudi določene oblasti.« 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

K 6. členu: , 
Doda se nov stavek, ki se glasi: 
»Republik Slovenija aktivno sodeluje tudi v mednarodnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem in urejanjem 
pravic zaposlenih.« 
Obrazložitev: < 
Prvotna določba 6. člena je preozka, ker smatramo,da morajo 
biti tudi avtovomni splošni akti (npr. kolektivne pogodbe) 
v skladu z ratificiranimi pogodbami, kod je npr. konvencia 
MOD (ILO). Slično dikcijo ima tudi 35. člen italijanse usave. 
Predlagatelj: SDSS - DPZ 

V 6. člevu čaj se dda naslednje besedilo iz sedaj veljavne 
ustave: »Državljani drugih socialističnih republik Jugoslavije 
imajo na območju Republike Slovenije enake pravice in dolž- 
nosti kot njeni državljani.« 
Predlagatelj: MIlan Aksentijevič, neodvisni - ZZD 

K 1». členu: 
Doda se nov stavek, ki se glasi: 
»V Skupščini Republike Slovenije sta poleg slovenskega 
uradna tudi jezika narodnostnih skupnosti.« 
Orazložitev: 
Dosedanja praksa v zvezi z jezikovnimi pravicami zahteva 
jasno ustavno opredelitev pravic narodnostnih skupnosti. 
Predlagatelja: ZSMS-LS - DPZ 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

K 13. členu: 
Za besedo »vero« se doda beseda: »spolno usmerjenost,« 
ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
Predlagatelji: Zeleni Slovenije, ZSMS-LS - DPZ 
ZSMS-LS-ZO 
Fedja Klavora, Zeleni Slovenije - ZO 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

Izraz »ne glede na spolno usmerjenost« je zelo nevaren. Ta 
izraz omogoča ali celo podpira patologijo tako, da tudi tisti, ki 
predvidevajo večjo svobodo glede spolne usmerjenosti, bodo 
morali uporabiti bolj strokovni termin, tako je tudi v drugih 
ustavah. 
Predlagatelj: Angelca Žerovnik, SDZS - ZZD 

K 14. in 15. členu 
Besedilo 14. in 15. člena se spremeni tako, da je opredeljen 
organ oblasti, ki ima v določenih primerih oziroma okolišči- 
nah pooblastilo, da razglasi izredne razmere in izredne 
ukrepe za odpravo takega stanja in začasno omeji ali razve- 
ljavi posamezne pravice. 
Predlagatelj: Andrej Šter, SDZ - ZZD 

K 15. členu: 
V prvem odstavku naj se za besedo »spolu« doda besedi- 
:»spolni usmerjenosti«. 
Obrazložitev k 13. in 15. členu (ZSMS-LS - DPZ):Spolna 
usmerjenost je tudi v Sloveniji še vedno »osebna okoliščina«, 
na osnovi katere diskriminirajo posamični zakoni, zato naj se 
enakost ne glede na spolno usmerjenost eksplicitno opredeli 
že v ustavi. 
Predlagatelja: ZSMS-LS - DPZ 
ZSMS-LS-ZO 

K 17. členu: 
V drugem odstavku se za besedilom »obveščen o razlogih za 
odvzem prostosti« doda besedilo:, »o svojih pravicah v zvezi 
s tem«. 
Obrazložitev: 
Človek, ki mu je odvzeta prostost, mora biti takoj obveščen 
o tem, kaj lahko stori, da ne bi škodoval samemu sebi 
Predlagatelja: ZSMS-LS - DPZ 
ZSMS-LS-ZO 

K 19. in 32. členu: 
Člena naj se združita tako, da se črta drugi odstavek 19. člena. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 20. členu 
V prvi vrsti besedila tega člena naj se črta beseda »pravi- 
loma«. 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD — ZO 

K 21. členu: 
Člen se črta. 
Obrazložitev: 
To pravico opredeljuje tudi 26. člen. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

V tem členu naj se beseda »nezakonito« nadomesti z bese- 
dartia »po krivici«. 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Vsakdo, ki je bil nezakonito v kazenskem postopku, •rna 

pravico do odškodnine«. 
Predlagatelj: Danijel Starman, DEMOS - ZO 

K 30. členu: 
V besedilu variante se beseda »neupravičeno«, nadomesti 
z besedama »po krivici«. 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

K 35. členu: 
Črta se besedi »in družinskega«. 
Obrazložitev: 
S tem se izognemo tavtologiji, saj je tudi družinsko življenje 

zasebno. 
Predlagatelj. ZSMS-LS - DPZ 

K 37. členu 
Črta se 3. odstavek tega člena. 
Predlagatelj: Jože Zakonjšek, ZSMS-LS - ZO 

K 39. členu: 
Črta se tretji odstavek. 
Obrazložitev: 
Formulacija »...zavarovanja nacionalne varnosti...« je 
da daje možnosti zlorabe. Svoboda izražanja ne sme 0> 
omejena niti z ustavnim zakonom. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 
SSS - DPZ 

Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se 9'® 0 
»Starši imajo pravico, da svojim otrokom zagotovijo taks ^ 
moralno, etično in svtovno-nazorsko vzgojo, ki je v skia 
z njihovim lastnim prepričanjem.« 
Obrazložitev: ge 
Zagotoviti je treba polno svobodo svetovnega nazora, zato 
iz drugega odstavka črta beseda »versko«. 
Predlagatelj: SSS-DPZ 

Drugi odstavek 41. člena naj se črta. 
Predlagatelji: Franček Rudolf, SDZ - ZZD 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 
Marjan Stare - ZZD 
ZSMS-LS-ZO 

K 42. členu: .. 
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se 9' 
»Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to za 
varovanje javnega reda.« 
Obrazložitev: .$tj pri 
Določba osnovnega besedila omogoča samovoljo odi 
omejevanju teh pravic. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 45. členu jca d" 
V 45. členu naj se besedilo spremeni tako, da se pr v0)ajK® 
ugovora vesti ne povezuje izključno z vprašanjem 
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»*?nWI; gre naj za pravico, ki zadeva tudi obveznosti 
|>r. ,a,erih drugih poklicih. 

a|agatelj: Andrej Ster, SDZ - ZZD 

J*®- členu: 
iC^drijl vrsti se za besedilom: »ni dovoljeno izročiti 
UboJ0" doda beseda »nenanasilnih«, ostalo besedilo ostane 
Omenjeno. 

®d,agatelj:ZKS 
J 48. 
Qoda 

-SDP - DPZ 

členu: 
^'avje8 ods,avek: "Vsak člozek je dolžan skrbeti za svoje 

edla, '9atelj: SDZ — DPZ 

»VSakr
se novi člen, ki se glasi: 

Seino.,P pravico do socialnega varstva v primeru brezpo- 
"osti J'1 bolezni, Invalidnosti, starosti ali druge vrste nezmož- 
"'"ino'*'6'0" Pravica se uresničuje v mejah družbenih 
losi.. st' vendar v obsegu in na način, ki varuje človekovo 
Oans,v°« 89tel|; ZKS—SDP — DPZ 
NaS|0 
"Pravj' člena se dopolni tako, da se glasi: 
\ oh3 do zdravstvenega in socialnega varstva « 
"Vsa^ s,avek se dopolni in se glasi: 
P»ga Pavijan Republike Slovenije ima pravico do brezplač- 
'n nafiSnovnega zdravstvenega in socialnega varstva. Obseg P6ra„

n'eh pravic določa zakon « 
N«Sfctev; 

dr* Se gibljejo vse napredne zahodno evropske države. 
"1v8'/'dn ^an mora imeti v primeru bolezni, brezposelnosti, 

al' drugo vrste nezmožnosti za delo pravico do 
frloia °9a osnovnega socialnega varstva, ki ga podrobneje 
Cetrfi *akon. 
Skom Stam se ^r,a' ker bi bil v nasprotju s prvim od- 

"""gatetj; soSS - DPZ 

<> t l ' —    
Nkdn i ' da se 9lasi: 

oŠ« ie * Pravic0 d0 z  ^®^/0^fčlovek dolžan skrbeti tudi sam.« 

o°f 'a'neio naiveQe možno doseganje fizičnega, psihičnega in 
t! ■ faar, blagostanja ter je predpogoj za srečo posamez- 
o^ost. J ° življenja in končno tudi zagotavlja višjo produk- 
ti nian?r dru*ba v največji meri vpliva na krepitev oziroma Kfawca 'e zdravja mora postati zdravje temeljna človekova 

L "nrn*i"""""" - z.£v p^rej «*R°de, DEMOS - ZZD 
SDZ-ZZD 

Rudolf,SDZ-ZZD 

Se drugi in tretji odstavek, doda pa naj se naslednje 

Otroka0"13 starši imajo v zvezi z nosečnostjo in roj- 
sL' ao|0A *a Pravico do socialne varnosti v obsegu in traja- 
C1 s0 do

n,'m,2 zakonom. 
r°ie 119 to vzdrževati, izobraževati in vzgajati otroke, ne Qlr li. • v kakšni obliki življenjske skupnosti so bili otroci 

•feoiin. 

odšteva „ . 
, Polni T se variantni dodatek k prvemu stavku, ki naj se 
;So!0, da se gi3si: .uraw. ,rna pravico do zdravja in zdravstvenega varstva, za 

lor, dr- J°že Arzenšek, neodvisni - ZZD 
^ Židanik - ZZD 

%>ten. i'skrbe«i « 

^ *.CI' 

'•»JalrT*2?. 

starše, ki jim je potrebna pomoč.« 
DPZ 

ak|č, ZSMS—LS — ZZD 

oblikgS®.sPremeni tako, da se glasi: 
%?8ria v ni^ivl'eniskih skupnosti so enakopravne. Pravna 
* u^'C/ -U-eia zakon" \testne, k 50■ ln 51. členu: 

en? - vpra"'Posredno 
člen 

C/, W - l/pr ''
ePosredno povezovati družine m zakonske 

S0. čiQ nie zakonske zveze naj ureja poseben (51. n Pa pravice in dolžnosti staršev. Dovolj je, da se 
hm. 

v ustavi zapiše, da država varuje materinstvo, očetovstvo, 
otroke in mladino in podpira za to potrebne ustanove 
Določba o varovanju družine lahko implicira ukrepe, ki »varu- 
jejo« družino celo proti volji njenih članic in članov, zato naj 
se tretji odstavek osnovnega besedila črta. Naš predlog 
v ustavo vpeljuje termin »starševstvo«, ki omogoča, da pra- 
vice v zvezi s tem uživa tudi moški. Uvaja tudi termin »življenj- 
ska skupnost«, ki je širši od termina »zakonska« in »izvenza- 
konska skupnost«. 
Predlagatelji: ZSMS-LS - DPZ ♦ 
ZSMS-LS-ZO 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

K 52. členu: 
Doda naj se varianta, ki se glasi: 
»Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu svojega 
otroka.« 
Drugi odstavek naj se črta. 
Predlagatelja: Zeleni Slovenije - DPZ 
Fedja Klavora, Zeleni Slovenije - ZO 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu svojega 
otroka. 
Ženska ima pravico do prekinitve nosečnosti. 
Za uresničevanje teh pravic zagotavlja republika strokovno 
svetovalno, socialno in zdravstveno pomoč v skladu z za- 
konom.« 
Obrazložitev: 
Vsako lahko odloča samo o rojstvu svojega in ne kateregakoli 
otroka, določba o omejevanju te pravice pa naj se črta, ker 
omogoča preveč restriktivne zakonske rešitve. S predlaganim 
drugim stavkom bi že z ustavo razrešili problem kolizije med 
pravico ženske in pravico moškega. Tretji odstavek pa je le 
stilistični popravek osnovnega besedila. 
Predlagatelji: ZSMS-LS - DPZ 
ZSMS-LS-ZO 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

Ta člen naj se glasi: 
»Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o spočetju 
otroka.« 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD - ZO 

K 53. členu: 
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Otroci so v pravicah in svoboščinah izenačeni ter jih je 
prepovedano razlikovati glede na osebne lastnosti in okoliš- 
čine njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov in obliko živ- 
ljenjske skupnosti, v kateri so rojeni oziroma v njej živijo.« 
Predlagatelji: ZSMS-LS - DPZ 
ZSMS-LS-ZO 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

»Republika Slovenija zagotavlja pravice otrok tudi, če starši 
ne morejo sami zagotoviti uveljavljanja teh pravic.« 
Predlagatelj: SDZ - DPZ 

Za 53. členom naj se doda nov 53. a člen, ki se glasi: 
»Mladina ima pravico do duhovnega razvoja in izražanja. 
Republika z zakonom zagotavlja pogoje za kulturno in 
športno udejstvovanje mladine.« 
Obrazložitev: 
V osnutku ni člena, ki bi specifično govoril o mladini, njihovih 
pravicah in dolžnostih, morda zato, ker je populacijska kate- 
gorija »mladina« lahko zelo raztegljiva in so zato njihove 
pravice in dolžnosti izražene v drugih členih ustave. Nujno in 
prav bi bilo, da vsaj en člen v ustavi govori o mladini. S spre- 
jetjem takega člena bi dali »legitimnost« kategoriji ljudi, na 
katero se tolikokrat obračamo. 
Predlagatelj: Tomaž Štrumbelj, ZSMS-LS - ZO 

K 58. členu: 
Za besedama »udeleževati se« se doda besedi »in sodelo- 
vati«, tako da se celotno besedilo glasi: 
»Vsakdo ima pravico udeleževati se in sodelovati v kulturnem 
in športnem življenju ter uporabljati dosežke znanosti.« 
Predlagatelj: Zeleni Slovenije — DPZ 



K 59. členu 
2. odstavek tega člena naj se črta. 
Predlagatelj: Marcel Štefančič, SDZ — ZO 

K 60. in 61. členu 
V 60. in 61. členu naj se pravica do uporabe svojega jezika in 
pisave ter pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku 
uredi tako, kot je ustaljena praksa v zahodnoevropskih dr- 
žavah. 
Predlagatelj: Marjan Stare - ZZD 

K 61. členu: 
Podpirajo variantna dodatka. 
Predlagatelji: Klub delegatov italijanske in madžarske 
narodnosti — DPZ 
Pomurska madžarska narodnostna samoupravna skupnost 
Lendava — DPZ 
Marino Domio, ZKS—SDP — ZZD 

K 62. členu: 
Za besedami: »nacionalne neenakopravnosti« se doda bese- 
dilo: »diskriminacije po spolu«, ostalo besedilo ostane ne- 
spremenjeno. 
Predlagatelj: ZKS-SDP - DPZ 

K 63. členu: 
K naslovu tega člena, navedenem v oklepaju, se na koncu 
doda besedilo: »in romske etnične skupnosti«. 
Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»Z zakonom se določajo pravice romske skupnosti in njiho- 
vega uresničevanja«. 
Predlagatelja: ZSMS-LS - ZO 
Roman Jakič, ZSMS-LS - ZZD 

Besedilo 1. odstavka tega člena se dopolni z besedilom:»da 
sodelujejo pri kadrovski politiki.« 
Predlagatelja: Pomurska madžarska narodnostna 
samoupravna skupnost-Lendava -DPZ 
Janos Bukovec, Madžarska narodnost - ZO 

Doda se nov stavek, ki se glasi: 
»Republika Slovenija skrbi za gospodarski razvoj dvojezič- 
nega ozemlja in za vzgojo dvojezičnih kadrov.« 
Predlagatelj: Pomurska madžarska narodnostna 
samoupravna skupnost Lendava — DPZ 

Besedilo variante se v celoti črta. 
Predlagatelja: Klub delegatov italijanske in madžarske 
narodnosti - DPZ 
Marino Domio, ZKS-SDP - ZZD 

Pravice avtohtonih narodnosti oziroma italijanske ter madžar- 
ske manjšine naj ostanejo ustavno zagotovljene v istem 
obsegu kot so bile doslej. 
Predlagatelj: Andrej Šter, SDZ - ZZD 

Doda naj se 63. a člen, ki se glasi: 
»Z zakonom se določijo pravice romske etnične skupnosti ter 
način njihovega uresničevanja.« 
Obrazložitev: 
Slovenija je dolžna skrbeti tudi za svoboden razvoj in enako- 
praven položaj pripadnikov in pripadnic romske etnične skup- 
nosti, osnutek pa te skupnosti sploh ne omenja (omenjajo pa 
jo amndmaji k veljavni slovenski ustavi). 
Predlagatelja: ZSMS-LS — DPZ 
ZKS-SDP - DPZ podoben predlog 

K II. poglavju »Pravice, svoboščine in dolžnosti človeka in 
državljana«: 
V tem poglavju naj se opredeli obramba Republike Slovenije 
kot neodtuljiva pravica in dolžnost vsakega državljana Repu- 
blike Slovenije. 
Predlagatelj: Milan Aksentijevič, neodvisni — ZZD 

K 68. členu: 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zasebna lastnina se lahko zaradi javne koristi razlasti ali 
omeji proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon.« 

Obrazložitev: 
Razlastitev ali omejevanje uživanja zasebne lastnine je P°se*'j 
ki ga mora opredeliti zakon in ne sme biti prepuščen trenutn 
odločitvi oblasti. Sporen je tudi pojem tržne vrednosti, ki I 
v mnogih primerih celo nedoločljiva in prepuščena samovol 
nim ocenam. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 69. členu: ,n 
Zadnji odstavek se dopolni tako, da se doda besedilo: 
drugih območjih z omejitvenimi dejavniki za kmetijstvo." 
Doda se nov odstavek, ki se glasi: n. 
»Republika Slovenija zagotavlja obstoj slovenstva in sl°»® 
skega kmeta tudi na območjih z najtežjimi pogoji za kme 
vanje.« 
Predlagatelj: SKZ - DPZ 

Črta se zadnji odstavek. 
Obrazložitev: .-3 
Samoumevno je, da Republika in lokalne skupnosti skrbijo 
razvoj kmetij in kmetijstva, kot za druge gospodarske Pan Jfre- 
Varovanje kulturne krajine kot naravne dediščine pa opre 

ljujeta že 70. in 71. člen, pa tudi 67. in 68. člen. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

Zadnji odstavek 69. člena se dopolni tako, da se na k°nC 

doda besedilo: »Kras in območja z omejenimi dejavniki"- ^ 
Obrazložitev Glede na obstoj določenih območij, ki s ^ 
pridelovanje hrane neugodna, čeprav niso hribovita, 
potrebno vnesti v ta člen besedilo, kot je predlagano. 
Predlagatelj: Alojz Metelko, SKZ - ZO 

Naslov 69. člena naj se spremeni tako, da se glasi:."(va^gge- 
naravnih bogastev)«. Skladno s tem naj se preoblikuje 
dilo 69. člena. . hjeian° 
Obrazložitev Področje naravnih bogastev je v ustavi odo 
nedosledno. Naravnih bogastev je večje število: 
- plodna tla; 
- vode; 
- rastlinstvo in živalstvo; 
- rudnine in 
- fosilna goriva. na & tO 
V ustavi so posebej obdelana le kmetijska zemljišča. " ^gfo 
nedoslednost odpravili, naj velja varianta k 69. členu, s ^jj 
je povedano vse in to za vse vrste naravnih bogastev. ^ 
trije odstavki v 69. členu naj se črtajo, ker je za dva o ^ ^j- 
ki govorita o varstvu kmetijskih zemljišč, to že rešen 
anto. Skrb za razvoj družinske kmetije ter kmetijstva v 
tih in gorskih območjih pa ne sodi v poglavje o sl0. 
bogastvih, ampak, če sodi v ustavo, sodi na drugo m 
Predlagatelj: Franc Perko, neodvisni - ZZD 

i »prid0'0 

Za 69. členom naj se doda nov 69. a člen, ki se glasi " 
vanje hrane je posebej stimulirano«. 
Obrazložitev: v las 
Da bi Republika Slovenija zagotovila čimveč "ra prjdel°" 
proizvodnji, mora ustava z zakonom zagotoviti v^e re b 

valcem take ugodne pogoje, da proizvodnja hr 
ovirana, temveč stimulirana. 
Predlagatelj: Ivan Dretnik, SKZ — ZZD 

K 70. členu: 
Doda se varianta prvega stavka, ki se glasi: 
»Naravni viri so javna dobrina.« ,1 

nad °*et 
V drugem odstavku se besedi »naravne dobrine" neSpre'Tl 

z besedama »naravni viri«, ostalo besedilo ostane 
njeno. 
Predlagatelja: Zeleni Slovenije - DPZ 
Fedja Klavora, Zeleni Slovenije - ZO 

K temu členu se doda besedilo, ki se glasi: Dret>iva 

»Zdravo življenjsko okolje je neodtujljiva prav ^ 
Republike Slovenije. i,waianje te P 

Republika je dolžna z zakonom zagotavl]ati 
vice.« 7f) 
Predlagatelj: Matjaž Jež, Zeleni Slovenije - ^ 



členu: < 
»d se varianta, ki se glasi: 

publika, lastnik in vsakdo je dolžan varovati naravne zna- 
®mtosti in kulturne spomenike ter vso dediščino v skladu 

pZakonom... 
"Vlagatelj: Zeleni Slovenije - DPZ 

»f/1 "enu naj se doda besedilo, ki se glasi: travna in kulturna dediščina je sestavina nacionalne identi- 
čen siovenske9a naroda. 
tled 6 a z zakonom skrbi za varstvo naravne in kulturne 
sn„ 'ne ter za varstvo naravnih znamenitosti in kulturnih 
&nikov« 
- 20 'a: Matiaž Fedia Klavora, Zeleni Slovenije 

V n2
aj;

lenu: 

Zan. ]0vu se za besedo »podjetništvo«, dodata besedi: »in 
V^iništvo«. 
Prnrf!'erT1 odstavku se doda: »in zadruge«. 
AloiJt?a,e|i: SKZ - DPZ lz Metelko, SKZ - ZO 

drUg,rt6m odstavku se črta besedilo »energetske dejavnosti in 
P°djetja javnega pomena«. 

^em°žitev: 

lahtg a dejavnost ni dejavnost, ki bi zaradi javne koristi 
Sfierrr3'3 državni monopol - to je verjetno le distribucija 
fovne16 ^s,avne9a varstva tudi ne zahtevajo »druga podjetja F>recij',a_Pomena«, temveč le dejavnosti javnega pomena. 

Dn 

a9atelj: ZSMS-LS — DPZ 

"2ap0
0| l.av0k tega člena se spremeni tako, da se glasi: 

v kata 
imai° pravico soodločanja pri upravljanju podjetij, 

*ak0n 
so zaposleni. Način izvrševanja te pravice določa 

sfateitev,- 
" ZF)La?ianie oziroma soodločanje je ustavno določeno tako 
p,edu tud' v liliji (npr. v čl. 46). ^ 'a9atelj: SDSS — DPZ 

s,avkom 1. odstavka 72. člena naj se doda besedilo: 
* iritn, )e 'ahko ustanovi vsak državljan, če ni v nasprotju 
Pr«fcdr.žave" aatelj: Leopold Drame, neodvisni — ZZD 

ND « besedilo: »Brezposelni imajo pravico do državne 
r6di 

Ant»reiHf.,elia: SDZ - DPZ 

^ I Ster, SDZ - ZZD 

"VB? odstavku se za besedami: »mladina, matere« doda p®sprerTie"starši predšolskih otrok«, ostalo besedilo ostane 

dr 
^enske? odstavku se beseda »matere« nadomesti z besedo 

enjeno. 
: ZKS-SDP - DPZ 

96, r^lt '(J(r8y 
llr$tv0 P°sebno varstvo nanaša na ženski spol, ne pa na 
c ki t ter'nstva- To izhaja tudi iz vrste mednarodnih 
(ebn0 ia!° takšno varstvo za ženske. Matere pa uživajo 
P00se<5noarsfvo takrat, k° 9re za njihovo varstvo v zvezi r*tl|a °*/o ter z rojstvom in nego otroka. 
^ sate|j:SSs _ DPZ 

ožltev: 

^ePUbiiL s,avk°m se dodata nova odstavka, ki se glasita: 
t Posienj a 2 zakonom določa najnižji možni znesek plačila 
p^UbijK Za P°'n' delovni čas. 
h lrt>er kr Ugotavlja državljanom Slovenije zavarovanje za 

;>SfSSsi';PZ 

štiM6' se za besedo »delavci« doda: »nezaposleni, 6d'aq»»c?,ntie"' ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 9a,e'|: ZKS-SDP -DPZ 

Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Članstvo v sindikatih je prostovoljno in ne sme biti vezano na 
narodnostno, versko ali politično pripadnost. Nihče ne sme 
biti kakorkoli oškodovan zaradi članstva ali delovanja v sindi- 
katu.« 
Predlagatelj: SDSS - DPZ 

K 77. členu: 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Nihče ne sme biti preganjan ali kakorkoli oškodovan zaradi 
aktivnega ali pasivnega sodelovanja pri stavkah.« 
Predlagatelj: SDSS - DPZ 

K 78. členu: 
Besedilo prvega stavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Državljani imajo pravico do primernega bivanja.« 
Obrazložitev: 
Po določbi osnovnega besedila bi morala država vsakomur 
priskrbeti primerno stanovanje, kar je nemogoče. Predlagana 
varianta pa je za državo še vedno zavezujoča. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 84. členu: 
Besedilo drugega stavka drugega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi: 
»Pristojna je za vodenje in izvajanje denarne politike.« 
Obrazložitev: 
Drugi odstavek je v osnovnem besedilu tavtologija. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 85. členu: 
Osnovnemu besedilu in varianti se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 
»Pri tem se zagotovi ustrezna zastopanost območij in soraz- 
merna zastopanost političnih strank.« 
Obrazložitev: 
Ne glede na to, ali bo sprejeta zamisel o enodomnem ali 
dvodomnem parlamentu, menimo, da mora biti ta volilni 
sistem takšen, da bo ob teritorialni zastopanosti na podlagi 
večinskega sistema omogočil tudi sorazmerno zastopanost 
strank glede na delež glasov, ki jih bodo njihove kandidatne 
liste dobile na volitvah (proporcionalni sistem). 
Predlagatelja: ZKS-SDP - DPZ 
Aurelio Juri, ZKS-SDP - ZO 

Doda se varianta, ki se glasi: 
»Državni zbor je voljen po proporcionalnem principu z regi- 
onalnim korektivom.« 
Predlagatelj: Zeleni Slovenije — DPZ 

Podpirajo variantni dodatek. 
Predlagatelj: Pomurska madžarska narodnostna 
samoupravna skupnost Lendava — DPZ 

Podpirajo varianto, ki se nanaša na pravice narodnosti. 
Predlagatelj: Klub delegatov italijanske in madžarske 
narodnosti - DPZ 

Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Poslanci v državni zbor so voljeni po proporcionalnem 
načelu, ob upoštevanju ustrezne regionalne zastopanosti.« 
Predlagatelj: SDSS — DPZ 

V prvem stavku variante se izraz »zbor regij« nadomesti 
z izrazom »deželni zbor«. 
Predlagatelj: Marcel Štefančlč, SDZ - ZO 

Ta člen naj bi se glasil: 
»Parlament sestavlja državni zbor. Poslanci se volijo s sploš- 
nim, enakim neposrednim in tajnim glasovanjem, dokler ne 
pride do prehoda v občo in neposredno demokracijo.« 
Predlagatelj: Franc Lovšin, SKD — ZO 

Prvi stavek v varianti za 85. člen naj se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Parlament sestavljata državni zbor ter zbor regij in interesnih 
dejavnosti.« 
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Obrazložitev: 
Pri odločitvah o enodomnem ali dvodomnem parlamentu je 
nujno zagotoviti poleg politične in regijske zastopanosti tudi 
zastopanost gospodarstva, zdravstva, prosvete, kulture itd. 
Če oblikujemo enodomni parlament, je velika verjetnost, da 
bo sestava bodočega državnega sveta zelo podobna trenutni 
sestavi družbenopolitičnega zbora: 60% občin nima v tem 
zboru nobenega delegata iz svojega območja. Ljubljana 
z okolico, 30 km iz centra ima pa 60% delegatov v Družbeno- 
političnem zboru. Tako sestavljen parlament ne more pravilno 
zastopati in skrbeti za razvoj Slovenije kot celote. 
Predlagatelja: Franc Perko, neodvisni - ZZD 
Zdravko Zabukovec, neodvisni - ZZD 

Besedilo tretjega stavka 1. odstavka variante za ta člen naj se 
spremeni tako, da se glasi: 
»Zbor regij ima 75 poslancev.« 

♦ Obrazložitev: 
Poleg regionalne zastopanosti naj bodo vključeni tudi interesi 
podjetništva in drugih institucij. 
Predlagatelj: Leopold Drame, neodvisni - ZZD 

Variantni dodatek k 85. členu naj se spremeni tako, da se 
glasi: 
»V državnem zboru imata italijanska in madžarska narodnost 
vsaka po enega poslanca.« 
Obrazložitev: 
Predlagani minimum je sprejemljiv, še vseeno pa pomeni, da 
imata manjšini osemkrat več poslancev kot bi jih imeli po 
svojem številu. Pripadalo bi jima glede na število prebivalcev 
približno 0,25 poslanca. 
Predlagatelj: Franček Rudolf, SDZ - ZZD 

K 92. členu: 
Doda se besedilo: »Državni zbor lahko v primeru spdošne 
nevarnosti razglasi izredno stavje in uvedbo posebnih ukrepv 
za preprečitev ali odpravo izrednega stanja.« 
Predlagatelj: SDZ — DPZ 

V prvem variantnem dodatku tega člena se za besedo 
»lokalne samouprave« dodata kot nov variantni dodatek 
besedi: »soupravljačja delavcev« 
Obrazložitev: 
Soupravljanje delavcev je ena pomembnih pridobitev demo- 
kratičnih družb. Način uresničevanja soupravljačja delavcev 
je takega pomena, da mora o njem biti dosežen najširši 
družbeni konsenz. Zato mora uresničevanje te pravice urejati 
ustavni zakon. 
Predlagatelja: ZKS-SDP - DPZ 
Aurelio Juri, ZKS-SDP - ZO 

Podpirajo varianto, ki se nanaša na pravice narodnosti. 
Predlagatelj: Klub delegatov italijanske in madžarske 
narodnosti - DPZ 

V drugem odstavku naj se besedo »navzočih« zamenja 
z besedo »vseh«. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 98.a. členu: 
V prvem odstavku se doda: »ter interese narodnosti« 
Predlagatelj: SKZ - DPZ 

K 99. členu: 
Opredeli naj se tudi zgornja starostna meja, ki naj ne bi 
presegala 65 let starosti. 
Predlagatelj: Marcel Štefančič, SDZ - ZO 

K 120. členu: 
Doda se drugi odstavek: »Z ustavnim zakonom se določi 
proces demilitarizacije.« 
Predlagatelj: SKZ - DPZ 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delovanje političnih strank v vojski je prepovedano.« 
Predlagatelj: SDSS - DPZ 

K 128. členu: 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »Sodni svet šteje 
9 članov, ki jih na predlog predsednika Republike imenuje 
državni zbor iz vrst priznanih pravnih strokovnjakov, od tega 
4 iz vrst sodnikov, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo « 
Predlagatelj: SKZ - DPZ 

K 135. členu: 
Črta naj se stavek »Območje mesta je ena občina.« 
Obrazložitev: 
Iz osnutka ustave ni jasno, kako naj se določijo ozirotfl3 

opredelijo občine v območjih, kjer ni mest. 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

Besedilo tega člena naj se glasi: 
»Republika je razdeljena na občine, okraje in pokrajin® 
z lokalno samoupravo. Hierarhično višja enota izvršuje nalog® 
samo takrat, kadar nižja enota ne more česa opraviti ali uredi" 
sama ali bi bilo tako urejanje bistveno dražje. Višja enot® 
mora pomagati nižji, kadar potrebuje pomoč«. 
Predlagatelj: Peter Glavič, ZSMS-LS - ZO 

K členom 135. do 140: / 
V poglavju »lokalna samouprava« naj se kot varianta k čl®' 
nom 135. do 140. doda: 

»135. člen 
Republika je razdeljena na občine, okraje in pokrajin 
z lokalno samoupravo. 

136. člen . 
V lokalnih enotah prebivalci samostojno in na demokrati® 
način v skladu z ustavo in zakoni urejajo zadeve lokalni 
pomena. 

137. člen 
Razdelitev republike na lokalne enote se uredi z zakonom' 
Predlagatelj: Rudi Moge, ZSMS-LS - ZZD 

K 136. členu 
Ta člen naj se glasi: ,erl 
»V lokalnih enotah prebivalci samostojno in na demokratih 
način, v skladu z ustavo in zakoni urejajo zadeve l°Kain «• 
pomena. Demokratično izvoljen predstavniški organ v l0* 0- 
enoti sprejema lokalne predpise in lokalna uprava jih nev 

sredno izvršuje.« 
Predlagatelj: Peter Glavič, ZSMS-LS - ZO 

K 137. členu 
Ta člen naj se glasi: 
»Razdelitev republike na lokalne enote se uredi z zakono 
Obrazložitev: .$■ 
Ostalo besedilo naj se preuredi tako, da bo veljalo za P ^i- 
pek kasnejšega spreminjanja tako določene razdelifv® 
roma spreminjanja meja lokalne enote. 
Predlagatelj: Peter Glavič, ZSMS-LS - ZO 

K 136., 137., 138., 139., 140. členu: sta|0 
Za besedo »občina« se dodata besedi: »in regija"' 
besedilo ostane nespremenjeno. 
Predlagatelj: ZSMS-LS — DPZ 

K 139. členu: Mpntf15" 
Navedeni člen se pomakne redakcijsko takoj za 135. ^,e 

glasi: h rade*' T »Sosednje občine se lahko za opravljanje skupnin * ^ feg\< 
širše dopolnjevanje lokalne samouprave povezuješ )ljCji 
onalne skupnosti. Take skupnosti se lahko ustanovi 
z ustavnim zakonom.« 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 

K 140. členu: 
Doda se nov 140.a člen, ki se glasi: n<!ti ena^, 
»Občine so posamično ali kot regionalne skup'nos e 
pravno zastopane v zboru regij parlamenta RepubH i 
nije.« ManU'Z-n I 
Obrazložitev k 136., 137., 138., 139., 140. in 140. a c'° r0gij 
tevi za decentralizacijo Slovenije, torej za priznanj 



t 

uveljavitev dvodomnega parlamenta, ki ga opredeljuje vari- ar>ta k 85. členu, je potrebno prilagoditi celotno poglavje 
0 državni ureditvi in lokalni samoupravi. 
Predlagatelj: ZSMS—LS - DPZ 

K152. členu 
Doda naj se besedilo: 
hodnike ustavnega sodišča voli parlament z dvotretjinsko 
večino navzočih poslancev. Predsedstvo jih predlaga ob 
®°glasju sodnega sveta.» 
Predlagatelj: Peter Glavič, ZSMS-LS - ZO 

£162. členu: 
® drugim odstavkom se doda varianta, ki se glasi: 

ustavnim zakonom za izvedbo ustave se določijo roki za 
onstituiranje organov Republike Slovenije, posebej tudi roki 
^ razpis splošnih volitev za državni zbor.« 

Obrazložitev: 
tal!*' Za konst'tu'ranie novih organov Republike Slovenije so 
v ko pomembno vprašanje, da mora biti posebej omenjeno 
dah?b'n' us,avne9a zakona za izvedbo ustave. To zagotavlja, bo tudi o rokih za izvedbo volitev dosežen medstrankarski 
«°nsenz. 
predlagatelja: ZKS-SDP - DPZ 

relio Juri, ZKS-SDP - ZO 

t,1®3- členu: 
'a č'en se črta. 
^Možitev: 
>ek e.rendum ie neprimeren način izrekanja ljudi o ustavnem 

ker gre za zel° °bširn° in raznovrstno materijo. Refe- 
iarr-im 'e Pr'meren za izrekanje o posameznih spornih vpra- 
Pret •ali ° P°sameznih problemskih sklopih. Slednje je tudi 
9a infna Praksa v drugih demokratičnih državah. Namen, ki 
ci»

a '63. člen je mogoče bolj učinkovito realizirati s plebis- 
p. Tj kot aktom samoodločbe naroda. e«lagatelj: SSS — DPZ 

Ta
1?f- "enu: č'en se črta. 

Obrazložitev: 
Iz celotnega ustavnega teksta kot nesporno izhaja, da gre za 
ustavo samostojne, neodvisne ter v celoti suverene države. 
Zato je nepotrebno posebej poudarjati, da se z razglasitvijo te 
ustave jemljejo nazaj tudi vse tiste suverenosti, ki jih je Repu- 
blika Slovenija kdaj poprej bila prenesla na SFRJ. 
Predlagatelj: SSS - DPZ 

Besedilo 164. člena se dopolni z določbo, ki opredeljuje način 
odločanja o morebitnem povezovanju Republike SLovenije 
z drugimi državami, kadar bi se Republika Slovenija s takšno 
odločitvijo odpovedala katerih od svojih suverenih pravic 
oziroma delno tudi politični neodvisnosti. Za takšno odločitev 
je obvezno razpisati referendum, na katerem mora biti pred- 
ilog sprejet z dvotretjinsko večino pod pogojem, da je glaso- 
valo dve tretjini volilcev. 
Predlagatelj: Andrej Šter, SDZ - ZZD 

H končnim določbam: 
»Sleherna odločitev o morebitnih povezavah z drugimi drža- 
vami, ki bi zadevale ob suverene pravice Republike Slovenije, 
mora biti sprejeta na referendumu; za odločtiev morata glaso- 
vati najmanj 2/3 volilcev, ki so glasovali, pri čemer je referen- 
dum veljaven samo, če sta glasovali vsaj 2/3 volilcev.« 
Predlagatelj: SDZ — DPZ 

Predlog za dodatni člen: 
V posebnem členu ustave naj se uredi varstvo potrošnikov. 
Predlagatelj: Borut Razdevšek, ZSMS-LS - ZO 

Splošne terminološke pripombe: 
Namesto besede »narodnost« naj se v ustavo vnese pojem 
»narodna manjšina.« 
Predlagatelj: Pomurska madžarska narodnostna 
samoupravna skupnost Lendava - DPZ 

Kjer ustava ne uporablja t.i. nespolne oblike (vsakdo, oseba, 
ljudje), naj se uporablja ženska in moška oblika (državljanke 
in državljani, posameznice in posamezniki, občanke in 
občani, itd.). 
Predlagatelj: ZSMS-LS - DPZ 
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LOČENA MNENJA 

članov strokovne skupine komisije k posameznim rešitvam 

v delovnem osnutku ustave Republike Slovenije z razlagami 

mag. Matevž Krivic: 

K preambuli: 

Preambula ni nujno potrebna (mnoge ustave je nimajo - tudi 
npr. avstrijska, italijanska), zato naj se izpusti. Sklicevanje na 
»svetost življenja« je očitna paralela sklicevanju večine drugih 
ustavnih preambul na Boga (razen npr. ameriške, ki je konci- 
pirana povsem posvetno: »Mi, ljudstvo Združenih držav...«; 
francoske, ki tudi govori samo v imenu ljudstva itd.). Koncept 
»svetosti življenja« je morda sicer res lahko sprejemljiv za 
religiozne in nereligiozne ljudi, dvomim pa, da je tudi v resnici 
že tako splošno sprejet, da bi se nanj lahko sklicevali (in 
morali sklicevati) pri ustavnem urejanju položaja ljudi 
v družbi, državne ureditve itd. Glede človeškega življenja naj 
bi bila njegova ustavnopravna izpeljava tudi prepoved smrtne 
kazni, toda gre za koncept svetosti vsakega življenja, ne le 
človeškega - tu pa konsekvence niso več povsem jasne. Pa 
tudi, če teh nejasnosti ne bi bilo in če bi bila ta ideja med 
ljudmi že splošno sprejeta, mislim, da ne spada (nujno) 
v ustavo oziroma »pred« njo kot njeno nadustavno legitimira- 
nje. Z vprašanji svetosti naj se ukvarjajo religija, filozofija in 
etika, pravne norme o odnosih med ljudmi, pa čeprav najvišje 
- ustavne, pa naj ostanejo v sferi posvetnega. Tudi ustavna 
preambula, če že mora biti, naj bo potem raje koncipirana 
povsem posvetno. Imam pripombo tudi na besedilo tretje 
alineje: ali lahko narod oblikuje svojo narodno samobitnost 
še kako drugače kakor »z lastnimi močmi« (ali ne gre za 
nekoliko tavtološko trditev?), po drugi strani pa smo svojo 
državnost vendarle uveljavili kot del neke širše mednarodne 
koalicije oziroma skupnosti (1941 -45 antifašistične, 1989-90 
demokratične), na kar smo lahko ponosni in bi v morebitni 
preambuli ta dejstva lahko omenili. 

K 15. členu: 

Besedilo je zvesto povzeto po določbah mednarodnega 
pakta, vendar se postavlja vprašaje, ali ga ne bi bilo bolje 
prenesti v poglavje o državni urejitiv, tam bolj sistematično 
urediti institut izrednega stanja (oziroma izrednih razmer) in 
vezati po tem členu možni suspenz pravic izrecno na izredno 
stanje. Mislim namreč, da je »stanje izjemne in splošne nevar- 
nosti, ki ogroža obstoj države« isto kot izredno stanje in da te 
možne situacije ni dobro v različnih delih ustave opisovati 
z različnimi izrazi. 

K 17. in 18. členu: 

Povzeta je dosedanja ustavna ureditev, vendar se postavlja 
vprašanje, ali je prav, da je policijski pripor v kazenskem 
postopku omejen na največ tri dni, drug policijski odvzem 
prostosti (npr. zaradi prekrškov) pa ne. Nemška ustava (čl. 
104) dopušča policijsko pridržanje le do konca naslednjega 
dne po odvzemu sobode. Predvsem pa je treba tudi za te 
primere ustavno zagotoviti takojšnje sodno varstvo. 

K 30. in 31. členu: 

Zajeti tudi prekrške (čeprav ti že doslej z ustreznimi ustavnimi 
določbami niso bili zajeti). 

K 39. členu, drugi odstavek: 
% 

Dodati: »Državni in drugi javni organi in organizacije so 
dolžni zainteresiranim omogočati sproten dostop do vseh 

informacij, če temu ne nasprotuje zakonit javni ali za,s
ug0 

interes. Država omogoča in pospešuje politično in dr ^ 
raznovrstnost in različno usmerjenost tiska. Radio in telev « 
sta dolžna nepristransko, celovito in pravočasno obve= 
javnost.« 

Obrazložitev: Šele z informacijsko dolžnostjo 
s pospeševanjem mnogovrstnosti in z ustavno zaveza"® 
monopolnih elektronskih medijev k objektivnemu inf°rl" t]- 
nju določba prvega stavka tega odstavka (pravica do n tli 
stranske obveščenosti) lahko postane realna. Razvoj v ^ 
gre v tej smeri (glej moj članek v zborniku »Varstvo člove'■ ^ 
pravic«), Slovenija pa je take ustavne ali zakonske do' j, 
delno že imela. Korak nazaj ne bi bil primeren, naspr vj- 
pozitivne pridobitve dosedanje ureditve je treba ustavno 
rovati, narediti pa tudi potrebne korake naprej. 

K 91. členu: 

trakti* Določba drugega odstavka je neobičajna in nepr> 5 
Drugi odstavek naj se črta, kar pomeni, da se uredit®.^ 
vprašanja prepusti poslovniku. Praksa v svetu je zelo raz 

- Avstrija: (eno) redno letno zasedanje od septembra 
- ZR Nemčija: Bundestag sam določa konec in P 
začetek svojih zasedanj, možen pa je predčasen sklic 
- Italija: podobno mb«r'P 

- Francija: dve redni letni zasedanji (oktober - dece" 
april - junij) itd. 

Tretji in četrti odstavek naj se združita, tako da tudi ' ^ 
zasedanja sklicuje predsednik državnega zbora (na ^ (i> 
poslancev, predsednik republike, predsednik vlad 
lastno poubdo), ne pa predsednik republike. 

k 92. členu, prvi odstavek: 

Razmisliti, ali je ob prehodu na večmesečna vsako 
zasedanja možno dopustiti tudi odločanje ob pris°tn 

kot polovice poslancev (Avstria: ena tretjina, Velika fi 
40 poslancev od 650). V praksi se razmerje med goV^ 
opozicijskimi strankami vzdržuje s t.i. »pairingom« l ^ 1 

jena enaka odsotnost na obeh straneh). Morda o „ ^ 
o večinski navzočnosti (kvorum) lahko dopolnilitaK p0$!L 
lahko odloča tudi, če je na seji navzoča samo tretji ofirar"' 
cev, če je v skladu s poslovnikom zagotovljena .^Kj 
razmerja med poslanci vladnih in drugih (°P v 
poslanskih skupin (klubov). Pri sprejemanju zako . 
razmerja med poslanci vladnih in uiuyn^ '~'nav 

_ ~ p i q m 
fazi zakonodajnega postopka, v vseh fazah^sp^ ,gVeo 
ustavnih zakonov in sprememb ustave ter pri voli 
potrebna navzočnost večine poslancev.« 

Taka določba bi olajšala sprejemanje manj p°me.jtve). & J 
čitev (veljala bi tudi za imenovanja - ne pa za vo gVria 
bo sprejet moj predlog pri 98. členu, bi bilo v prei 
določbi treba izrecno navesti tudi poslovnik. j|| 

Poleg tega naj se namesto odločanja z (dv°tret|^ 
navadno) večino glasov navzočih poslancev u 0dl° e \l 
odločanje, kot je v rabi v zahodnih demokracija ■ ^ s ^ 
z večino (izraženih) glasov, kar pomeni, da in'zat0 ^ 
vzdržal od glasovanja, ni glasoval, ni oddal glas • „za" ^ 
»večina glasov« pomeni, da mora biti več gja re^oS1 

»proti«, ni pa važno, koliko je bilo vzdržanih- učink° 
bi bila izrednega pomena tudi za stabilnost i ga 
vlade, saj zahodne vlade marsikdaj le žara*di sv0j0 po 
glasovanja ostajajo na položaju in lahko vodij ^ 
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v izjemnih primerih pa se določen čas lahko obdržijo celo 
manjšinske vlade (kar po določbah o vladi, ki smo jih predla- 
ni. za nas sicer ne bi prišlo v poštev). 

^ 95. členu, prvi odstavek: 

potrebno število podpisov naj bo enako kot za zakonodajno 
/"ciativo (58. člen): za zakon 20.000, za ustavni zakon 30.000. 
5nnVe,u 'e ured',ev različna: Italija zahteva za referendum , 000 podpisov, za iniciativo pa desetkrat manj - švicarski 
anotn Bern (900.000 prebivalcev) obratno: za referendum 

(4n ' 23 iniciativo 12.000 - švicarski kanton St. Gallen 1 °0-000 prebivalcev) pa za oboje 4.000. 

^ot v Italiji naj ne bo dovoljen oziroma možen referendum 
oper proračun, davčne zakone, amnestijo in ratifikacijo men- 
arodnih pogodb, vsaj v primeru italijanskega (razveljavitve- e9a) tipa referenduma. 

• 
* 9!>- členu, tretji odstavek: 

^d|očitev je na referendumu sprejeta, če se je glasovanja 
tev *''a ve^ina upravičencev (volilcev) in če je bila za odloči- v Ve4ina veljavnih (neveljavne oziroma prazne glasovnice je 
tor °ma možno razumeti kot neodločene glasove, odloči naj *aht'' ali je bilo več glasov za ali proti), medtem ko je glede 
Ve?- ane udeležbe ureditev različna: Italija npr. zahteva 
9ovSko udeležbo, Švica pa ne. V prid »italijanski« varianti reJ?ri tudi zadnji referendum na Madžarskem, ko se je refe- 
0, auma o načinu volitev predsednika republike udeležilo le 

°9 15% volilcev. 

tlenu, četrti odstavek: 
C6t. 

'' °dstavek naj se črta, ker je smiseln samo v primeru t.i. 
dja preJšnjega referenduma (kako naj se posamezna vpraša- 
P0žnr6dij° v bodočem zakonu), česar v svetu v glavnem ne 
obi* '0 ~ besedilo prvega odstavka pa bi bolj kazalo na 
lje ja,n' »naknadni« referendum, čeprav je skupina to vpraša- 
Ustav ■ pustiti odprto za natančnejšo ureditev s posebnim sti D 

m zakonom. V tem primeru naj tudi vprašanje vezano- 
Ure[jarlarT1enta na izid referenduma (kako, koliko časa itd.) 
°hra •!a us,avn' zakon, enako kot vprašanje, ali bo sploh Via/"' dosedanjo, v praksi nepreizkušeno ustavno možnost 
rend|r6'šn'ih referendumov, ter vprašanje, ali je naknadni refe- 
(kot možen le pred razglasitvijo in uveljavitvijo zakona 
r6ferI'

pr v Avstriji, kjer pa je to lažje izvedljivo, ker volilci 
tvi aH nduma ne morejo zahtevati) ali kot referendum o potrdi- 
kjer 

ra,*veljavitvi že uveljavljenega zakona (kot npr. v Italiji, 
^Orev? irria Predsednik republike 60 dni časa za razglasitev 
v|ad |""e razveljavitve zakona, da bi medtem parlament ali 
Pfazn ustrezno zapolnila z razveljavitvijo nastalo pravno drO0). V Švici referendum prepreči uveljavitev zakona, 
Stopi,®8 pa 'e pri tistih nujnih odlokih (Bundesbeschlsse), ki 
tiedt v ve'iavo takoj (ti prenehajo veljati čez eno leto, če 

^ niso bili potrjeni na referendumu). 

K96'tlenu: 

^raviCa 
^•tvjjo v predsednika Republike, da sprejeti zakon pred razgla- 

r ni v
rne Parlamentu v ponovno odločanje, naj se ne uvede, nih Sjs. sk|adu z vlogo predsednika republike v parlamentar- 

r^Pub|jLni"?- p°zna jo francoska ustava, ki daje predsedniku 
["m Sist

e bistveno močnejši položaj, od držav s parlamentar- 
16 'a dofrn°m pa' kolikor je meni znano, le Italija - in še tam 
u^rabli ' za katero ne pomnim, da bi bila v praksi kdaj 

je i!^na' očitno ostanek nekdanje monarhične ureditve, 
p el kralj pravico potrjevanja zakonov. 

r? 'a^kc>ena pravica predsednika republike bi pomenila, da bi e9a 2"".,T,Orda v odločilnih trenutkih - zavlekel uveljavitev akona. Iz tega razloga je sporna tudi določba prvega 

"0^ev8tec  

odstavka, kolikor bo šefu države razglasitev zakonov puščala 
15 ali celo 30 dni časa za razmislek ali za zavlačevanje. 
Nemška in avstrijska ustava takih rokov ne poznata. Če bi rok 
že ostal (čeprav se mi zdi smiseln le v primeru ohranitve 
pravice po drugem odstavku, ki pa ji odiočno nasprotujem), 
naj se po italijanskem vzoru vključi vsaj določba, da v nujnih 
primerih parlament lahko (z večino glasov vseh poslancev) 
določi datum, do katerega mora biti zakon razlgašen (in 
objavljen). 

V členu manjka določba o tem, kako se razglašajo ustavni 
zakoni. V Italiji jih razglaša predsednik republike (vendar brez 
prej omenjene pravice, ki jo ima nasproti navadnim zakonom) 
in to takoj, če je bil ustavni zakon sprejet z dvotretjinsko 
večino vseh poslancev, drugače pa po treh mesecih, v katerih 
je možno zahtevati referendum, oziroma po potrditvi na refe- 
rendumu. Pri nas naj bi ustavne zakone razglašal parlament 
sam, tako kot doslej, čeprav predlagamo malenkostno spre- 
membo narave ustavnih zakonov (ki so doslej obstajali samo 
teoretično - razen ustavnega zakona za izvedbo ustave, ki je 
bil in ostaja ustavni predpis sui generis): ustavni zakon bo 
parlament lahko sprejel po nekoliko preprostejšem postopku 
kot ustavne spremembe (brez javne razprave in z dvotretjin- 
sko večino navzočih članov), zato bo tudi v hierarhiji predpi- 
sov med ustavo oziroma ustavnimi spremembami in navad- 
nimi zakoni, česar doslej nismo poznali (čeprav bi bilo že 
doslej logično). Ustavni zakon za izvedbo ustave pa je bil in 
ostaja predpis enake veljave (istega hierarhičnega ranga) kot 
ustava, saj drugače ne bi mogel določati, kdaj posamezne 
določbe ustave začnejo veljati (in jih s tem pravzaprav za 
določen čas suspendirati) 

k 98. členu: 

Dodati: »ob navzočnosti večine poslancev«. Zaradi pomemb- 
nosti tega akta tako določata npr. tudi avstrijska in italijanska 
ustava. To je še posebej pomembno zato, da ne bi prišlo do 
kakšne izsiljene hitre ali premalo premišljene spremembe 
poslovnika na kakšni slabo obiskani seji. (Če moj predlog 
k 57. členu ne bo sprejet, je pričujoči predlog seveda brez- 
predmeten.) 

k 99. členu, drugi ostavek: 

Namesto »ki so glasovali« vstaviti: »ki so oddali veljavne 
glasove« (kot pri referendumu je morebitne neveljavne ozi- 
roma prazne glasovnice treba razumeti kot neodločen glas). 
Brez te spremembe se lahko zgodi, da tudi v drugem krogu 
volitev (med dvema kandidatoma) ni izvoljen nobeden, kar bi 
bil nesmisel. Kvečjemu bi (v primeru obdržanja neposrednih 
volitev, ki jim načeloma sicer nasprotujem, ker niso v skladu 
s položajem predsednika republike v parlamentarnih republi- 
kah - od njih jih pozna le Avstrija) morda kazalo določiti, da 
je kandidat, ki je dobil večino veljavno oddanih glasov, izvo- 
ljen pod pogojem, da je s tem dobil več kot četrtino glasov 
vseh volilnih upravičencev, v nasprotnem primeru pa se kan- 
didatiranje in volitve ponovijo. 

Pri varianti, za katero se načeloma zavzemam, pa predlagam, 
da se kot drugod po svetu, z ustavo predpiše tajno glasovanje, 
in pa (po italijanskem modelu) pri prvih treh glasovanjih 
dvotretjinska večina vseh poslancev. 

K 100. členu, drugi odstavek: 

Namesto »prisegam, da bom varoval ustavni red« (predsednik 
republike sploh nima takih pristojnosti, ni varuh ustavnega 
reda, kot npr. po francoski ustavi) naj predsednik priseže, da 
bo spoštoval ustavo in zakone (ali ravnal po njih), namesto 
»ravnanje v dobrobit Republike Slovenije« pa naj priseže, da 
bo vestno in po svojih najboljših močeh (ali kaj podobnega) 
opravljal svojo funkcijo. 
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K 104. členu: 

Predzadnja alineja prvega odstavka naj se črta. V parlamen- 
tarni republiki naj se predsednik republike ne spušča 
v dnevno politiko, zato taka njegova pristojnost ni primerna 
njegovemu »nevtralnemu« položaju (s svojim mnenjem 
v posameznih vprašanjih bi lahko podprl določeno stranko, 
vlado, opozicijo itd., kar ne bi bilo v duhu parlamentarnega 
sistema). 

K 105. členu: 

V 105. členu so omenjene izredne razmere, ki pa niso nikjer 
definirane. Predlagam ureditev, kakršna je sedaj v prvem, 
drugem in četrtem odstavku 1. točke amandmaja LXIII, s tem 
da vlogo predsedstva republike prevzame ne predsednik 
republike, ampak vlada kot izraz parlamentarne večine - ali 
pa morda vlada v soglasju s predsednikom republike (oziroma 
pri odrejanju izrednih ukrepov, izdajanju uredb z zakonsko 
močjo itd. morda predsednik republike na predlog vlade). 
Tako formuliran četrti odstavek amandmaja naj bi smiselno 
združil s predloženim besedilom 105. člena, s tem da bi poleg 
izrednega stanja in vojne morda kazalo navesti še stanje 
neposredne vojne nevarnosti (kot doslej). 

Namesto uporabe pojma »izredne razmere«, ki se često upo- 
rablja tudi v drugih pomenih in zvezah, iz česar potem včasih 
izvirajo nepotrebne nejasnosti, predlagam uporabo ustreznej- 
šega izraza »izredno stanje«. 

K107. členu: 

»Vsak akt predsednika republike sopodpiše predsednik vlade, 
pristojni minister ali drug funkcionar oziroma predsednik 
organa, ki je predlagal izdajo akta. Sopodpis ni potreben pri 
predlaganju kandidata za predsednika vlade (oziroma pri ime- 
novanju in odpuščanju predsednika in članov vlade, če bo 
v ustavi sprejet ta način formiranja vlade), pri razpustitvi 
državnega zbora, kadar tega ni predlagala vlada, in pri imeno- 
vanju sodnikov ustavnega sodišča (če bo po ustavi nekaj 
sodnikov ustavnega sodišča imenoval on).« Podobno je to 
urejeno v nemški ustavi. Po avstrijski ustavi akt o imenovanju 
novega knaclerja sopodpiše novi kancler sam (za akt o odpu- 
stitvi oziroma razrešitvi sopodpis ni potreben), v Italiji pa je 
sporno, ali naj akt o imenovanju sopodpiše novi ali prejšnji 
predsednik vlade. »Drug funkcionar oziroma predsednik 
organa« bi bil npr. predsednik sodnega sveta, ki naj bi sopod- 
pisoval akte o imenovanju sodnikov, katerih imenovanje je 
predlagal. 

K 135. členu: 

»Republika je razdeljena na občine, lahko pa tudi na ^ 
lokalne enote, določene z ustavnim zakonom. J 
Lokalna samouprava v lokalnih enotah pomeni, da 
samostojno in na demokratičen način v skladu z usta*^ 
zakoni urejajo zadeve lokalnega pomena. Demokratično m 
Ijeni predstavniški organ v lokalni enoti sprejema l0% 
predpise, lokalna uprava pa skrbi za njihovo izvrševanle 

roma jih neposredno izvršuje. 

Na lokalno upravo se lahko z zakonom (ustavnim zako^ 
prenese tudi izvrševanje zakonov in drugih predpisov y 
blike. Za izvrševanje teh prenesenih nalog mora R®P 
lokalnim enotam zagotoviti potrebna sredstva.« 

K 137. členu: 
»Razdelitev republike na lokalne enote se uredi z za*'e\\S'] 
- Ostalo besedilo naj se smiselno preuredi tako, da bo*Jj 
za postopek kasnejšega spreminjanja tako določene 
tve na občine oziroma meja posameznih občin, če 
ne bi tako preuredili, bi ga bilo možno razumeti, ko'1 ^ 
vsaka občina posebej ustanovi s posebnim zakonom. / 
da en zakon enotno uredi to vprašanje. Ali bi tudi ta »°s ^ 
zakon, s katerim bi bilo treba izvesti generalno spre'" r{lj[ 
v naravi in območjih današnjih občin, lahko temelji1 n 

rendumu (za kakšna območja?), je vprašanje, o kate 

bilo treba še razmisliti. 

K 152. členu: v, 

Vse sodnike ustavnega sodišča naj voli parlament 
zbor), tako kot v Nemčiji. To je po mojem mnenju 
v skladu s parlamentarnim sistemom, za katerega 5 

noma zavzemamo. Predpisati bi bilo treba le ust rez® ^ 
volitev, s katerimi bi bil zagotovljen tudi ustrezen vp" 
cije na izvolitev sodnikov ustavnega sodišča. 

dr.Peter Jambrek: 

K 116. členu, VARIANTA A: 

■ bor^" Tri imenuje predsednik republike, tri izvoli državni z 
izvoli sodni svet. 

Razlaga: J 
Če je predsednik republike neposredno izvoljen in rojjj 
reprezentativne funkcije je ustrezneje, da imenuj® 
izvoli vsaka od treh glavnih ustanov (predsednik f 
državni zbor, sodstvo) enako število ustavnih sodni* 



UVODNA BESEDA 

dr. Franceta Bučarja, predsednika komisije Skupščine 

Republike Slovenije za ustavna vprašanja k določitvi osnutka 

ustave Republike Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov 

Skupščine Republike Slovenije, dne 12. oktobra 1990 

Ustavna komisija predlaga zborom Skupščine Republike 
Slovenije, da določijo osnutek ustave, ki je izdelan na temelju 
'zhodišč, sprejetih v tej skupščini 18. 7.1990. Predlog za novo 
slovensko ustavo pomeni najpomembnejši korak v preobliko- vanju naše družbe v procesu, ki je bil sprožen z demokratič- 
nimi, večstrankarskimi volitvami v tej skupščini. Šele s to novo 
ustavo je mogoče ustvariti podlago za temeljito družbeno 
Preosnovo, ki bo zajela tako gospodarske, politične, socialne 
,ri tudi institucionalne sestavine celotne družbene zgradbe. 

2 zadnjimi ustavnimi amandmaji od 96 do 98 in z ustavnima 
Ekonoma za njihovo izvedbo je bil ustvarjen prelom z zvez- 
nim pravnim sistemom. Tako zvezni pravni sistem, uveljavljen 
d° sprejetja teh ustavnih amandmajev, velja le v toliko, kolikor 
niegovo skladnost z interesi in politiko Slovenije posebej 
n°rmativno ugotovi ta skupščina - medtem ko vsi zvezni 
Podpisi, sprejeti po uveljavitvi teh amandmajev, veljajo v Slo- 
y®niji le toliko, kplikor jih kot svoje recipira Skupščina Repu- 
""ke Slovenije. Čeprav se je Republika Slovenija s tem deja- 
nem odcepila od zveznega pravnega sistema in v celoti 
Uveljavila svojo normativno samostojnost, je vendarle vezana na svojo lastno ustavo. Ta je s skoraj 100 amandmaji v veliki 
J^ri že prilagojena novim razmeram, je pa kljub temu še 
•edno odraz realsocialistične družbene ureditve, ki jo prav 
® sedanjo družbeno reformo odpravljamo in zamenjujemo 
z drugačno. 

Ja drugačna ureditev naj bi slonela na temeljnem izho- 
°'sču, da je prvobitni - tvorni element družbenega sistema 
Posameznik, ki se pri zasledovanju svojih ciljev povezuje 

drugimi v najrazličnejše asociacije tako na gospodarskem, 
°cialnem kot tudi na javno pravnem področju. Iz tega sledi 
asebnost lastnine in svobode podjetniške pobude na gospo- 
arskem področju kot samo po sebi umeven element take 
reditve, ne kot v ustavo posebej vnešeni ideološki konstrukt. 

|/i ,er*i je treba opozoriti, da prehod na tržno gospodarstvo, ar posebej poudarjam, sam po sebi nikakor ne odpravlja 
seh tistih problemov, zaradi katerih se je v zgodovini pojavil 

i cializem kot reakcija na te probleme. Pomeni le spoznanje 
Priznanje, da teh problemov ne moremo rešiti z negacijo 

arrtega tržnega gospodarstva, pač pa da jih bo treba reševati 

ZatdrU9ačen' bo1' us,rezen' predvsem pragmatičen način, 
'reh Se 'e ,rel:)a zavedati, da bodo ti problemi ostali, da jih bo 
na r®ševati, da celostnega odgovora nanje danes ne poz- 
Drir?0, -n so se klasičnim problemom socializma danes 
Ski k Žili še novi'tako nacionalno ekonomski kot tudi ekolo- 
idp . P°znanih odgovorov zato ne moremo vgrajevati kot 
na °'°ške komponente v ustavni sistem, tako kot je to doslej 
stienetočnih izhodiščih in domnevah uveljavljal realsociali- 
bui111 s's,ern- Nekaj socialno ekonomskih pravic, ki jih vse- 
sam ,Ud' ta ustava 'n ^ so kot ustavno statuirane pravice 
rešit? P° Se'3i Prot3lematične,teh problemov seveda ne more 

nem13'3'0' iz is,ih temeljnih načel o posamezniku kot začet- 
da j1 ln končnem kriteriju družbene sistemnosti je razumljivo, 
n0J? rT)°rala taka ustavna koncepcija svojo središčno pozor- 
drža ?Smer'ti Prav na zavarovanje temeljnih pravic človeka in 
Pom na' ^at0 'e *e P° °Pse9u ta del ustave njen najbolj 
*a Sr

ernl3en del, funkcionalno pa njeno središče. Čeprav gre i*vir
rediščni del pa je vendarle treba ugotoviti, da ne pomeni 

pred
n®9a prispevka k tej novi ustavi, saj po svoji vsebini 

c)e| s,av|ja na tem ustavno institucionalnem področju glavni 
p. vropske demokratične dediščine. 

dr(jjLUrnliiv° je, da je taki vlogi posameznika kot središču 
ornega sistema treba zagotoviti tudi primeren državno 
stran ^k' instrumentarij za njegovo uveljavljanje. Na eni 1 Z3to, da se taki vlogi posameznika in njegovim asociaci- 

jam zagotovi ustrezen funkcionalni okvir za njegov ustvarjalni 
napor, na drugi strani pa tudi zato, da se njega samega zaščiti 
pred državo kot najpomembnejšo in vseobsegajočo organiza- 
cijo. Če je značilnost sodobne organizacije težnja k totalnosti, 
velja to ugotoviti toliko bolj za državo, ki poleg tega razpolaga 
še s fizično prisilo. 

To funkcijo zaščite posameznika v medsebojnih odnosih, 
kakor tudi v odnosih z dražvo, ima zlasti pravosodni sistem, ki 
se s to ustavo na novo vzpostavlja kot povsem samostojna in 
od drugih vej deljene oblasti povsem neodvisna sestavina 
državnosti. Tu ustava sledi pač klasični koncepciji delitve 
oblasti. 

Demokratično pojmovanje oblasti naj s svoje strani pride do 
izraza v svobodno izvoljenem parlamentu kot vrhovnem 
nosilcu oblasti in njej odgovorni vladi (kabinetni sistem). 
V takem sistemu naj v čimvečji meri in čimbolj neposredno 
pride do izraza volja volilcev samih. Zato je parlament 
dokončni arbiter v vseh družbenopolitičnih zadevah. 

Parlament sam - uvajamo naš stari izvirni izraz kot državni 
zbor - naj bi bil enodomen in izvoljen na temelju svobodnih, 
enakih in neposrednih volitev, volilni sistem pa naj bo normi- 
ran v posebnem volilnem zakonu. Za ustavo samo namreč 
povsem zadostuje, da za volitve uveljavi načelo svobode, 
enakosti in neposrednosti kot temeljno pravno in demokra- 
tično legitimacijo, kar velja za sleherni državni sistem, ki hoče 
veljati kot demokratičen. Medtem pa naj se vprašanja, kot so 
npr. ali večinski ali proporcionalni sistem, uredijo s posebnim 
zakonom. 

Na takem temelju izvoljeni parlament odraža seveda samo 
kvantitativno načelo enakosti, uveljavljeno že v prvi ustavi po 
francoski revoluciji. Zato je numerični kriterij tudi edini krite- 
rij, ki se sploh lahko pri tem uporablja. Na tem izhodišču so 
zgrajene več ali manj skoraj vse moderne demokratične 
ustave. S prehodom v novo družbeno paradigmo, o kateri se 
vedno pogosteje razpravlja ob prehodu v novo tisočletje, pa 
se vse bolj vsiljuje razmišljanje, da samo kvantitativno načelo 
ni zadosti za sodobno vodenje vse bolj kompleksne družbe. 
V parlamentu naj bi zato prišel do izraza tudi strukturalni, 
torej kvalitativen kriterij, ki bi odrazil ne samo enakost vseh 
državljanov, pač pa tudi družbeno strukturo in družbeno 
interesno povezanost: torej gospodarske, socialne, kulturne, 
ekološke, javno-pravne aspekte in podobno. Zato je v osnutku 
kot varianta predvidena tudi institucija državnega sveta ozi- 
roma senata, ki naj bi po svoji sestavi prevzel tako funkcijo, ki 
pa vendarle ne bi v celoti deloval kot drugi parlamentarni 
dom, pač pa samo kot korektiv. Imel naj bi zakonodajno 
intervencijsko in korektivno funkcijo oziroma funkcijo moni- 
torja v posebnih družbenih zadevah, ki se urejajo z zakonom. 
Neke vrste kombinacija tega predloga je tudi varianta, da bi se 
kot enakopraven drugi dom vzpostavil zbor regij, ki naj bi 
odrazil predvsem regionalno sestavo in regionalno interesno 
strukturnost Slovenije. Ta predlog je bil v osnutek vnešen kot 
varianta na zahtevo ZSMS - Liberalne stranke. 

V tem sistemu ima vlada kot kabinet klasično upravno in 
izvršilno funkcijo, ki ne odstopa od splošnega modela kabi- 
netnega sistema. Pri tem pa je vendarle prodrla tudi zamisel, 
da naj bi zaradi večje trdnosti vlade, in da se izognemo stalno 
se ponavljajočim vladnim krizam, kot smo jim bili priča npr. 
zlasti v Franciji in sedaj v Italiji, ter ob dejstvu, da pri nas 
nimamo potrebno konsolidirane uprave, v ta sistem vgradili 
še posebno varovalko. Iz nemškega pravnega sistema je v ta 
namen prevzet institut t.i. konstruktivne nezaupnice. (Kon- 
struktives missvertrauensvotum). Po tem načelu je namreč 
možno izglasovati nezaupnico vladi samo na ta način, da se 
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istočasno izvoli že nov predsednik vlade in da je tako zagotov- 
ljena njena stalna kontinuiteta. 

Stabilnost vladnega sistema bi lahko zagotovili tudi z moč- 
nejšo uveljavitvijo tako imenovanega predsedniškega 
sistema, kot korektivom klasičnega kabinetnega sistema, kot 
ga uvaja ta ustava. V takem primeru ima predsednik poleg 
reprezentativnih in ceremonialnih funkcij tudi pomembne pri- 
stojnosti za poseganje v delo vlade. Zato je v veliki meri 
neodvisen od parlamenta in izvoljen na neposrednih volitvah. 
Predloženi osnutek ustave pušča to vprašanje v glavnem 
odprto, pri tem pa daje vendarle določen poudarek pomemb- 
nosti predsedniške funkcije: kot primarno rešitev predlaga 
izvolitev predsednika na neposrednih volitvah, in šele kot 
variantno, da ga voli parlament sam. 

Glede na tako zasnovo je povsem logično, da se zagotovi 
ustrezna samostojna funkcija in ločenost od ostalih vej obla- 
sti tudi upravi. 

Posebna pozornost velja tudi novo opredeljeni funkciji 
lokalne samouprave. S tem ustavnim osnutkom se opušča 
dosedanji takoimenovani komunalni sistem. Občini se zago- 
tovi dejanska samouprava, opravljanje državnih upravnih 
funkcij je od lokalne samouprave popolnoma ločeno in se 
samo izjemoma, na podlagi zakona in s privoljenjem občine, 
lahko prek občine opravljajo tudi določene državno upravne 
funkcije. Tudi opredelitev občine same, z vidika njenega 
obsega kot teritorija, je v pristojnosti zainteresiranih občanov 
samih. Občina se sicer določa z zakonom, vendar šele na 
temelju poprej opravljenega referenduma, s katerim prizadeti 
občani izrazijo svojo voljo. Opozoriti pa je vendarle treba, da 
se ustavni komisiji ni v celoti posrečilo izoblikovati bodisi' 
materialnih ali procesnih kriterijev, kako doseči razmejitev 
med lokalnimi in državnimi pristojnostmi. 

Morda bi na koncu veljalo opozoriti, ne da bi zahajali 
v podrobnejšo razlago posameznih sem spadajočih proble- 
mov, tudi na novo funkcijo ustavnega sodišča, ki šele v takih 
razmerah dobiva svojo popolno pravno utemeljenost in funk- 
cionalnost. 

V fazi priprav je bil tako sestavljeni osnutek že predhodno 
predložen v mnenje in obravnavo vodstvom vseh političnih 
strank, z namenom, da do tega osnutka opredelijo svoja 
načelna izhodišča. Vse so sprejele ta osnutek kot načelno 
sprejemljiv, niso se pa v tej fazi spuščale v obravnavo podrob- 
nih rešitev. Ustavna komisija se je s temi stališči seznanila, 
hkrati pa je ponovno predelala osnutek na temelju pripomb, ki 
so jih postavili posamezni njeni člani tudi v svojstvu predstav- 
nikov političnih strank. Tako je pred vami osnutek, ki je že 
opremljen z vrsto variantnih predlogov, deloma v podrobno- 
stih, deloma pa zlasti glede temeljnih in institucionalnih reši- 
tev, kot je na primer vprašanje dvodomnega sistema parla- 
menta, predsedniški sistem in podobno. 

Ustavna komisija je posebej razpravljala tudi o potrebni 
dolžini javne razprave o tem osnutku. O tem vprašanju smo 
razpravljali tudi na sestanku vodij klubov delegatov. Pretežna 
večina je sprejela predlog, da bi javna razprava trajala do 30. 

novembra. (Ob pogoju seveda, če bi bil ta osnutek že da"® 
sprejet.) Vsi so se strinjali tudi v tem, da je ta rok sorazmerl\ 
kratek in da bi v normalnih razmerah morala ustavna razpra 

trajati dalj časa. Vendar smotrno organizirana razprava la*1|K 

bistveno zmanjša negativni učinek sorazmerno kratkega r 
Zato se ustavna komisija posebej zavezuje, da ta razpolož'!^ 
čas čimbolj izkoristi, javno razpravo posebej vzpodbud' ^ 
organizira, hkrati pa bo sproti obravnavala vse dopolnili® o, 
spreminjevalne predloge, tako da bi bila ob formalnem 
ljučku te razprave več ali mani tudi rešena že vsa vprašanja^ 
bi se pojavila v javni razpravi. Ce v tem času ne bi bilo m09.0.ja 
rešiti vseh vprašanj na zadovoljiv način, bo ustavna kom|SI 

predlagala podaljšanje tega roka. 
V obravnavi roka za javno razpravo je bila izražena 

vrsta tehtnih pomislekov, naj bi ustavno razpravo še skraj' 
in sicer glede na to, da so vprašanja iz te ustavne mat® ^ 
vendarle že predmet širokih razprav zadnjih dveh let, dat0^. 
ne gre za povsem nova vprašanja in da so zlasti glede tefj] } 
nih vprašanj doseženi: ali splošno nacionalno soglasje a'1 ^ 
vsaj jasne opredelitve do posameznih dilem. Krajši r°K

0|j- 
javno razpravo naj bi poleg tega narekoval tudi kritični P ^ 
tični položaj, ki bi ob določenih nepredvidenih doQ°° e 
utegnil zasekati popolno cenzuro v nadaljnji potek razp^j? 
Ali naj bi v tem primeru ustavno razpravo nasilno Prek'{j Ki 
Ustavna komisija je bila mnenja, da to je ena od možnos • e 
bi jo bilo vzeti v poštev, če bi se izkazalo, da je sprejem 
nujen zaradi določitve bodočega državno pravnega P° °.2qp 
Slovenije. V komisiji, pa tudi na sestanku vodij klubov del {(jj 
tov, je vendarle prevladalo mnenje, da državno pravni st 0 
Slovenije ni neposredno odvisen od sprejema u.® 
- čeprav se v ustavi posebej določa suverenost Slovemi |(1 
države. V primeru skrajne nuje bi bilo mogoče neodvisno 
suverenost Slovenije proglasiti tudi s posebnim ustavrioP 
nim aktom, neodvisnim od te ustave. Pomisleki, da bi 0^^- 
nje s to ustavo negativno vplivalo na naša stališča pri m\o- 
vanju morebitne jugoslovanske konfederacije, je bil 0 fSta 
njen z utemeljitvijo, da vsebina konfederalnih rešitev k.° tavi' 
opcij ne more biti neposredno odvisna od rešitev v naši u js 
ker bi sicer izgubili prostor za možnosti pogajanja, če bi 
v naprej vezani na rešitve v naši ustavi .gpel 

Ob razpravah o tem ustavnem osnutku je bilo P°vZpc 
opozorjeno tudi na to, da je treba čimprej, če že ne 
redno, pripraviti tudi vse ustavnopravne akte, potre^ 
izvedbo te ustave, kar velja predvsem za sam ustavni .^0 
beni zakon, pa tudi za zakon o državljanstvu in za v 

zakonodajo. ^ C 
Večinsko mnenje vodij klubov delegatov je tudi bil°' 

se današnja razprava in sugestije že šteli kot prvi PrlSH 

k javni razpravi. v :e i3 

V imenu Komisije Skupščine Republike Sloven 
ustavna vprašanja predlagam, da po končani razprav^ 
mete sklep, ki vam je bil predložen, da torej določite o ^e' 
nove slovenske ustave in da ga Skupščina Republike 

nije da v javno razpravo. 
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