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Osnutek ustavnih amandmajev sprejemajo delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Zvezni zbor
sestavljajo delegati samoupravnih organizacij in
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij iz vsake
republike in avtonomne pokrajine. Odločitve v tem
zboru se sprejemajo z večino glasov delegatov. To
dejstvo in temeljno načelo delegatskega sistema, da
morajo delegati pri' sprejemanju svojih odločitev
upoštevati tudi usmeritve svoje delegatske baze. je
v SR Sloveniji uveljavilo prakso, da se delegatom
Zveznega zbora Skupščine SFRJ pri sprejemanju
pomembnejših odločitev usmeritve dajejo na delegatski konferenci, ki jo skliče RK SZDL, ki je po svoji
družbenopolitični vlogi dolžna ustvarjati pogoje, da
lahko delovni ljudje in občani, organizirani v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah, dajejo usmeritve svojim
delegatom.
Pri zavzemanju stališč do vprašanj, o katerih se
odloča v skupščini, ravnajo delegati v skladu s
smernicami svojih samoupravnih organizacij in
skupnosti in s temeljnimi stališči delegacij oziroma
družbenopolitičnih organizacij, ki so jih delegirale,
kakor tudi v skladu s skupnimi in splošnimi družbenimi interesi in potrebami, vendar so samostojni pri
opredeljevanju in glasovanju, dolžni pa so svojo
delegatsko bazo obveščati o svojem delu in so ji
odgovorni.
Usmeritve, ki jih oblikuje delegatska konferenca,
so zato podlaga našim delegatom v Zveznem zboru
pri njihovem odločanju o vsebini osnutka ustavnih
amandmajev. Na delegatski konferenci, ki jo je sklicala Republiška konferenca SZDL Slovenije dne 7.
oktobra 1987, se še ni razpravljalo o osnutku ustavnih amandmajev. Razprava je bila le o delovnem
besedilu, ki naj bi bilo podlaga za osnutek amandmajev. Tudi ta faza je zelo pomembna, saj je od nje

odvisno, kaj o predloženem delovnem besedilu
mislimo in kakšno naj bi bilo besedilo osnutka, ki ga
bo sprejel Zvezni zbor. Organizirane javne razprave
doslej še ni bilo. Konferenca je razpravljala na podlagi argumentov in mnenj, ki so se oblikovala v
Sloveniji, enako pravico do argumentov in mnenj pa
gre v demokratični proceduri spreminjanja ustave
tudi delavcem in občanom v vseh drugih republikah
in avtonomnih pokrajinah, pa tudi znanosti in stroki.
Te usmeritve predstavljajo naša spoznanja danes, v
tej fazi razprave in na podlagi spoznanj, do katerih
smo se v tem relativno kratkem času za razpravo
lahko dokopali. Toda tudi te usmeritve morajo biti
pomembno opozorilo ne le našim delegatom v
Zveznem zboru, temveč tudi delegatom iz drugih
republik in avtonomnih pokrajin za njihovo odločanje. Upoštevane morajo biti v razpravi v Zveznem
zboru. O njih je mogoče in treba razpravljati z vsem
spoštovanjem in argumenti, tako kot bodo tudi naši
delegati z argumenti morali razpravljati o usmeritvah, stališčih in predlogih drugih delegatov. Vsako
podcenjevanje teh stališč in usmeritev, ne le da ne
bi bilo skladno z vsebino delegatskega odločanja,
temveč bi postavilo dvom o naši skupni želji, da
ustavne spremembe gradimo kot dogovor delovnih
ljudi in občanov v vseh republikah in avtonomnih
pokrajinah o temeljnih načelih in vsebini naših
družbenoekonomskih in političnih odnosov, o
načinu in poteh za naše skupno življenje v jugoslovanski federaciji. Vsa naša stališča in usmeritve
moramo končno razumeti kot naš odgovoren odnos
do urejanja temeljev skupnega življenja in razvoja v
Jugoslaviji, ki je tudi federalna država republike
Slovenije in slovenskega naroda in za katero tudi
slovenskemu narodu in delovnemu razredu Slovenije, ki v njej želi živeti, ne more biti in ni vseeno,
kakšna bo.

UVODNA BESEDA
predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja Mirana Potrča na konferenci
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti
dne 7. 10. 1987, ki jo je sklicalo Predsedstvo
Republiške konference SZDL Slovenije
V SR Sloveniji smo si že ob razpravi o predlogu Predsedstva
SFRJ za spremembo Ustave SFRJ postavili jasne kriterije in
cilje, ki jih z ustavnimi spremembami želimo doseči. Jasno
smo se, tako kot tudi Predsedstvo SFRJ v preambuli k svojemu predlogu opredelili, da temeljnih načel ustave o odnosih
v federaciji, o družbenoekonomskem položaju delovnega človeka, ki temelji na samoupravljanju in družbeni lastnini, o
temeljih socialistične samoupravne demokracije, o temeljnih
svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana, o
načelih naše zunanje plitike in o vlogi družbenopolitičnih
organizacij v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja, ne bomo spreminjali.
Že na seji Skupščine SR Slovenije 18. marca 1987 smo
ocenili, da ima v kriznih razmerah, v kakršnih se nahajamo,
smisel pristopati k ustavnim spremembam le, če te lahko
zagotovijo ustavnopravne podlage za prehod v višjo kvaliteto
našega dela in življenja, če lahko zagotovijo večjo učinkovi2

tost našega sistema socialističnega samoupravljanja v smislu
prehoda v materialno, duhovno in po vsebini demokratičnih
odnosov bogatejšo in bolj humano, družbo, če nam lahko
zagotovijo pogoje, da bomo na pragu 21. stoletja videli svojo
perspektivo ne le v zmanjševanju razkoraka do najrazvitejših
delov sveta, temveč tudi svojo jasno perspektivo enakopravnega in ustvarjalnega činitelja vsestranskega družbenega napredka.
Zato smo se tudi opredelili, da so potrebne le take dopolnitve normativnega dela Ustave SFRJ, ki bodo zagotavljale:
- hitrejši razvoj proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih proizvodnih odnosov, doslednejše uveljavljanje družbeno-lastninskih odnosov v združenem delu, delovanje enotnega jugoslovanskega trga ter zmanjševanje etatističnega
poseganja in neupravičenega normiranja družbenoekonomskih odnosov, kar naj pospeši prehod v inovativno družbo;
- doslednejše uveljavljanje ustavnega položaja in vloge
poročevalec

delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v sistemu družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov;
- nadaljnjo krepitev enakopravnosti narodov in njihovega
materialnega in kulturnega napredka in razpolaganja z naravnim bogastvom in novoustvarjeno vrednostjo ter dosledno
spoštovanje dolžnosti, odgovornosti in pravic socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za lasten razvoj
in razvoj federativne skupnosti;
- doslednejše in učinkovitejše uveljavljanje ustavnosti in
zakonitosti, ki sta pogoj stabilnosti razvoja in demokratizacije
političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
V stališčih Skupščine SR Slovenije smo jasno opozorili tudi
na .nekatera vprašanja, ki v konkretnih predlogih Predsedstva
SFRJ za spremembe normativnega dela ustave terjajo
posebno proučitev z vidika njihove skladnosti s tako postavljenimi načeli. To se nanaša na ugotavljanje izjemnega
dohodka, urejanje družbenoekonomskih odnosov v velikih
tehnoloških sistemih, zemljiški maksimum, delegiranje in volitve, oblikovanje splošnih bilanc za financiranje splošnih in
skupnih družbenih potreb, razširjanje pristojnosti federacije,
posebej kar zadeva enotne osnove davčnega sistema ter
skupne temelje sistema vzgoje in izobraževanja, odločanje v
Zboru republik in pokrajin na podlagi soglasja in spreminjanje pristojnosti obeh zborov Zvezne skupščine, kakor tudi na
ustavnost in zakonitost, Zvezno sodišče, Zveznega javnega
tožilca ter Ustavno sodišče Jugoslavije. Končno smo tudi
opozorili, da spreminjanje normativnega dela ustave ne sme
biti naša temeljna naloga. Osredotočiti se moramo predvsem
na reševanje aktualnih gospodarskih težav, saj samo z normativnimi spremembami ne moremo spremeniti življenja. V zvezi
s tem smo tudi opozarjali, da bodo ustavne spremembe
zavestno sprejete pri ljudeh le, če bo spremenjena tudi vsakodnevna praksa, ki bi lahko in morala biti drugačna, boljša in
z več rezultati tudi na podlagi določb veljavne ustave.
Ti kriteriji so nam bili temeljno vodilo tudi pri konkretnem
delu v Komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije
in v Ustavni komisiji Skupščine SFRJ. Na podlagi teh kriterijev
smo v komisiji za ustavna vprašanja tudi ocenjevali delovno
besedilo osnutka amandmajev ter za naše nadaljnje delo
sprejeli in potrdili na seji komisije 2. oktobra 1987 tudi stališča
in predloge za spremembe in dopolnitve delovnega besedila
osnutka amandmajev, ki ste jih prejeli. Predlagam, da ocenite,
ali so lahko usmeritev tucji za delo naših delegatov v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ.
Predsednik RK SZDL tov. Jože Smole me je posebej zaprosil, da na današnji konferenci ne govorim le o vsebini tistih
vprašanj, glede katerih imamo v komisiji za ustavna vprašanja
pomisleke. Po najinem skupnem mnenju je potrebno, da
konferenca opredeli svoj odnos tudi do predlogov sprememb,
glede katerih nimamo pripomb in jih podpiramo v celoti ali
vsaj v njihovi temeljni usmeritvi. Le če bodo poudarjena tudi
ta vprašanja, bo mogoče jasneje ločevati med tem, kaj v tej
fazi razprave podpiramo, kaj bi bilo še treba proučiti in predlagati morebitne alternativne predloge, kateri predlogi pa po
našem mnenju niso ustrezni in sprejemljivi.
Delovno besedilo osnutka vsebuje 29 novih amandmajev, ki
skupno obravnavajo 130 več ali manj zaokroženih ter bolj ali
manj vsebinsko med seboj povezanih vprašanj. K eni tretjini
teh vprašanj v ustavni komisiji nimamo nikakršnih pripomb.
Pri dodatnih 1/5 vprašanj predlagamo le redakcijske ali vsebinske izboljšave besedila. To pomeni, da glede več kot polovice pripravljenih predlogov nimamo bistvenih dopolnitev in
jih podpiramo. To je pomembno poudariti, saj doslej, kljub
opozorilom, da mnoge predloge v načelu podpiramo, to dejstvo ni bilo dovolj prisotno v javnosti.
Toda poudarjanje tega dejstva, ki ni nepomembno za naš
celovit odnos do delovnega besedila, nikakor ne zmanjšuje
tehtnosti in pomena pripomb in predlogov, ki jih imamo.
Ocene namreč ni mogoče graditi na statističnem pregledu,
temveč na pomenu posameznih predlaganih dopolnitev. Kar
zadeva te predloge imamo, posebej glede odnosov v federaciji, resna vprašanja in pomisleke o konceptu predloženega
delovnega besedila amandmajev.
1. Naprej bi rad spregovoril o vprašanjih, pri katerih
menimo, da so rešitve napredne, kar pa ne pomeni, da jih v
nakazanih smereh ni treba še dograjevati.
V poglavju o položaju človeka v združenem delu in družbeni
lastnini podpiramo usmeritve, ki jasneje kot doslej poudarjajp
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delovno in ekonomsko odgovornost delavcev za upravljanje
in gospodarjenje z družbeninimi sredstvi in dajejo jasnejšo
usmeritev, da se rezultati dela in materialni dejavniki proizvodnje v gospodarskih organizacijah združenega dela morajo
vrednotiti na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. Posebej
podpiramo nov ustavni institut skupnega vlaganja družbenih
sredstev, ki zagotavlja delavcem v TOZD, ki združujejo sredstva, ne le udeležbo v ustvarjenem dohodku, temveč tudi
upravljanje skupnega poslovanja, skupno planiranja dela in
razvoja in skupno odločanje o ustvarjenem dohodku. Enako
velja za razširjene možnosti vlaganj denarnih in drugih sredstev občanov za razširitev materialne podlage družbenega
dela, pri čemer je posebpj pomembno, da imajo občani, ki ta
sredstva vlagajo, pravico biti obveščeni o rezultatih uporabe
teh sredstev in da vplivajo na odločanje o določenih zadevah
v zvezi z uporabo vloženih sredstev. Podpiramo ustavne novosti pri vlaganju tujih oseb v organizacije združenega dela, ki
širijo možnosti, oblike in garancijo tujih pravnih in fizičnih
oseb za vlaganja v Jugoslaviji.
Določbe o samoupravnih interesnih skupnostih podpiramo,
saj upoštevajo načelo, da je organiziranje teh skupnosti v
osnovi stvar svobodne opredelitve in skupnih interesov delavcev in delovnih ljudi, kot tudi zožujejo možnosti njihovega
obveznega ustanavljanja. Predlagamo le, da se lahko tudi z
republiškim zakonom, ne pa le na podlagi ustave, predvidi
obveznost ustanovitve samoupravne interesne skupnosti za
zadovoljevanje določenih skupnih potreb in interesov.
Ocenjujemo, da določbe o družbenem planiranju bolj
poudarjajo ekonomsko odgovornost in samostojnost organizacij združenega dela pri planiranju, poudarjajo, da se planira
v pogojih delovanja tržnih zakonitosti, ne predvidevajo več
obveznega sporazumevanja o skupnih planih, razen kadar gre
za neposredne ekonomske interese pri skupnem razvoju
organizacij združenega dela, posebej pa v delovni organizaciji, poenostavljajo postopek planiranja in bolj uokvirjajo
vlogo družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti v cilje
in naloge, s katerimi se uresničuje posebni družbeni interes,
sicer pa poudarjajo predvsem njihovo usmerjevalno vlogo.
Amandmaji, ki opredeljujejo pogoje in oblike opravljanja
samostojnega osebnega dela po naši oceni odpirajo nove
možnosti in bolj odprto vzpodbujajo razvoj teh dejavnosti.
Predloge glede načina volitev in odgovornosti članov Predsedstva SFRJ v celoti podpiramo.
2. Drugi sklop vprašanj zadeva predloge, ki v osnovi nakazujejo smeri razvoja, ki jih podpiramo, vendar predlagamo
dodatno oceno nekaterih vprašanj.
Položaj delavcev v delovnih skupnostih je že v predlogu
amandmaja opredeljen v večji meri v skladu s težnjo, da se da
večjo vlogo strokovnemu in ustvarjalnemu delu v organizacijah združenega dela. Toda naše prepričanje je, da so v tej
smeri*nujne še dodatne izboljšave. Predlagamo, da naj imajo
delavci v delovnih skupnostih v osnovi enak družbenoekonomski položaj kot delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, da tudi oni pridobivajo dohodek iz celotnega
prihodka in na ta način gospodarijo z vsemi sredstvi in svojim
delom, da lahko tudi ti delavci pridobivajo dohodek na trgu in
ne le v odnosih svobodne menjave dela, vsi njihovi medsebojni odnosi pa naj se svobodno urejajo s sporazumi z delavci
v temeljnih organizacijah združenega dela, za katere opravljajo storitve, brez da bi jim ustava predpisovala pogoje in
oblike uresničevanja teh odnosov, ki jih najbolje lahko urede
sami.
V osnovi podpiramo skupno odgovornost za delo, gospodarjenje, razvoj in nastopanje na trgu delavcev v temeljnih
organizacijah združenega dela v delovni organizaciji. Smatramo pa, da je ob tej nesporni usmeritvi treba proučiti položaj delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter
zagotoviti se večjo flaksibilnost, svobodo in samostojnost
organiziranja, s potrebno ustavno garancijo družbenoekonomskega položaja delavcev ter odgovornosti organizacije
združenega dela v poslovnem prometu.
Usmeritve na področju zadružništva so v temelju napredne,
saj odpirajo širše, svobodnejše in bolj fleksibilne možnosti
ustanavljanja zadrug na vseh področjih, kjer se v zadrugah
lahko uresničujejo skupni interesi zadružnikov. Tudi urejanje
odnosov med zadružniki je bolj prepuščeno njihovim interesom. Daje se večja garancija zadružnikom, da so ob prenehanju zadruge udeleženi na sredstvih zadruge v skladu s svojim
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delom in prispevkom. Smatramo pa, da je potrebno še razčistiti nekatere nejasne določbe v zvezi s pojmom lastnine,
posebej odnos med skupno lastnino zadružnikov in zadružno
lastnino. Predlagamo tudi, da se določbe o zadružništvu še
poenostavijo.
Odločanje delavcev v organizacijah združenega dela v
osnovi sledi usmeritvam iz razprave o kritični analizi delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Soglašamo, da se v ustavi določi, v katerih izjemnih primerih
se morajo odločitve sprejemati z referendumom. Smatramo
pa, da lahko delavci sami, ne le v statutu, temveč tudi v
samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo
predvidijo tudi druga vprašanja, o katerih bodo odločali z
referendumom in tudi postopek, po katerem lahko delavci
zahtevajo odločanje z referendumom o kateremkoli za njih
pomembnem vprašanju.
Predlog, da se ukine obvezno soglasje vseh temeljnih organizacij združenega dela pri odločanju v delavskem svetu
delovne organizacije je vreden podpore, ker krepi učinkovitost izvrševanja odločitev v delovni organizaciji. Smatramo
pa, da ni smiselno v ustavi predvidevati različne oblike
potrebne večine v delavskem svetu. Predlagamo tudi, da se
pri sklepanju samoupravnih sporazumov med delavci temeljnih organizacij združenega dela v različnih oblikah organiziranja predvidi, da se po sklepu delavskega sveta lahko samoupravni sporazum uporablja v tisti temeljni organizaciji združenega dela, kjer je bil sprejet, čeprav .ga niso sprejeli delavci
v vseh temeljnih organizacijah združenega dela.
Podpiramo predloge za dopolnitve delegatskega sistema, ki
zagotavljajo ohranjanje delegatskih odnosov, ker racionalizirajo delegatsko organiziranje, hkrati pa tudi večjo fleksibilnost pri organiziranju skupnih delegacij, oziroma uvajajo
možnost, da lahko tudi delavski svet oziroma njemu ustrezen
organ opravlja funkcijo delegacije, kar omogoča večje prilagajanje specifičnim potrebam v samoupravnih organizacijah
in skupnostih.
Podpiramo tudi odpiranje možnosti za uvedbo neposrednih
volitev. Predlagamo pa, da se v ustavi jasno predvidi, da je za
posamezno delegatsko mesto mogoče neposredno voliti tudi
več delegatov. S tem je omogočeno, da se v republiških
ustavah uredi način izvolitve delegatov za zbore družbenopolitičnih skupnosti, upoštevaje razmere v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah. Primerneje pa bi tudi bilo, da
se o delegatih za družbenopolitični zbor republiške skupščine
izjavljajo delegati družbenopolitičnih zborov občinskih
skupščin s tajnim glasovanjem. To je, da ostanemo pri sedanji
ureditvi.
Soglašamo, da delegate v Zvezni zbor volijo občani na
neposrednih in tajnih volitvah po volilnih enotah izmed delegatov, izvoljenih v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih. Niso pa ustrezni predlogi, da mora biti 50% delegatov Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin iz materialne proizvodnje. Takšno ločevanje delegatov iz združenega
dela ni ustrezno. Zato je naš predlog, da morajo večino
sestavljati delegati iz vseh temeljnih delegacij, ki delegirajo
svoje delegate v zbore združenega dela.
Predlog, da se ustanovi posebna konferenca samoupravIjalcev poraja pomisleke že zaradi tega,"ker se s tem postavlja
pod vprašaj samoupravna podlaga delegatov Zveznega zbora
in Zbora republik in pokrajin. Ne podpiramo pa predloga, da se
predvidi ustavni institut zveznega zbora kot obvezno zainteresiranega zbora za odločanje o vprašanjih iz pristojnosti Zbora
republik in pokrajin.
Predlagano je, da se v 14 primerih predvidijo razširitve
zakonodajnih pristojnosti Skupščine SFRJ. K desetim predlogom nimamo pripomb.
Podpiramo predloge, ki zagotavljajo večjo odgovornost in
vlogo skupščin republik in avtonomnih pokrajin ter njihovih
izvršnih svetov pri uresničevanju zveznih zakonov. Ne soglašamo le s predlogom, da bi lahko zvezni upravni organ po
pooblastilu Zveznega izvršnega sveta neposredno izvršil
upravno zadevo tudi v primeru, kadar so za izvrševanje zveznega zakona pooblaščeni organi v republikah in avtonomnih
pokrajinah.
Predlagamo, da se amandmaji, ki opredeljujejo vlogo
občine, preventivno vlogo družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ustanavljanje družbenih svetov in dogovarjanje
republik in avtonomnih pokrajin o skupnih interesih črtajo,
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ker so ta vprašanja že ustrezno urejena v ustavi, ker predlogi
ne prinašajo nobenih novosti in je ta vprašanja možno urejati
že po sedanji ustavi in zato predstavljajo nepotrebni normativizem in obremenjevanje ustavnega besedila.
3. Naši najtehtnejši pomisleki zadevajo naslednje predloge
Predlogi, ki predvidevajo urejanje odnosov v velikih tehnično tehnoloških sistemih po našem prepričanju zahtevajo
dopolnitve, ki bodo nedvoumno jasno opredelile, da se vsa
vprašanja v teh sistemih lahko urejajo le na podlagi samoupravnih odločitev ter samoupravnega združevanja dela in
sredstev delavcev v teh organizacijah. Nujno tehnološko enotnost in družbenoekonomske odnose v teh sistemih ni mogoče
zagotavljati niti na podlagi zakona, niti z odločitvami skupnih
organov, ki bi delavcem v teh organizacijah onemogočali
uveljavljanje njihove ustavne pravice upravljanja z družbenimi
sredstvi in na trgu ustvarjenim dohodkom.
Z družbenimi dogovori je mogoče predvideti le samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki
so skupnega pomena za udeležence dogovora. Z družbenimi
dogovori se ne morejo urejati vprašanja, ki so v zakonodajni
pristojnosti udeležencev, posebej kadar so to skupščine republik in avtonomnih pokrajin.
Daleč najpomembnejša pa so po naši oceni vprašanja, za
katera je v stališčih in predlogih opozorilo, da je pripomba
načelne narave in naj se zato besedilo črta in ne vključi v
osnutek amandmajev oziroma naj se v nekaterih primerih
predlagajo alternativne rešitve.
Vsi ti, skupno 16 predlogov, so take narave, da v medsebojni povezanosti posegajo v temeljna načela ustave in so
nasprotni kriterijem, ki smo jih sprejeli za oceno ustreznosti
novih ustavnih rešitev. To velja posebej za predloge, da federacija določa temelje svobodne menjave dela, da zvezni zakon
določa stopnje izobraževanja in temeljne pogoje za pridobivanje znanja in strokovne izobrazbe na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh vrstah šol in v drugih izobraževalnih zavodih ter
da zvezni zakon določa tudi načela o pristojnostih rednih
sodišč in javnih tožilstev. Te določbe, naj po naši oceni ne
bodo vsebovane v osnutku amandmajev za javno razpravo.
O teh vprašanjih smo v mnogih strokovnih in javnih razpravah oblikovali jasna stališča. Njihova predložitv v javno razpravo bi pomenila za razmere v Sloveniji le nepotrebno polarizacijo in politizacijo stališč, brez vsake možnosti, da bi bilo
tako predloženo besedilo lahko v Sloveniji sprejeto. Zato se
nam zdi prav, da na to že sedaj opozorimo.
Enako opozorilo, da naj se ne predložijo v javno razpravo,
imata tudi amandmaja, ki govorita o razširitvi pristojnosti
Zveznega sodišča, Zveznega javnega tožilca in Ustavnega
sodišča Jugoslavije. Ta dva amandmaja izdvajam zato, ker
kljub enaki oznaki nimata enakega pomena. Vsebino teh
amandmajev bi bilo mogoče v posameznih delih dograditi, če
bi se razčistila nekatera temeljna strokovna vprašanja. Koordinacijska skupina Komisije za ustavna vprašanja bo, skupaj s
pravosodnimi delavci, konkretneje opredelila naše predloge.
Glede treh vprašanj - jasne opredelitve monopolnega,
dohodka, odpiranja možnosti za določitev višjega hektarskega maksimuma in glede tega, da zvezni zakon določa le
vire in vrste davkov ter davčne zavezance in nikakor ne tudi
skupne temelje davčne politike predlagamo alternativne rešitve, ker smatramo, da predlagane rešitve niso sprejemljive,
ker ne zagotavljajo uveljavljanja tržne naravnanosti gospodarstva, ne omogočajo zadostne osebne iniciative in postavljajo
pod vprašaj odgovornost republik in pokrajin za lasten razvoj.
Zato je nujno, da se o njih z vidika ciljev ustavnih sprememb
v razpravo ponudijo vsaj alternativne rešitve.
Glede nadaljnjih štirih predlogov prav tako predlagamo, da
se ne uvrstijo v osnutek ali pa da se vsaj kot varianta predvidi
njihovo črtanje. Gre za predloge, da se v primeru nasprotja
med zveznim in republiškim zakonom do odločitve ustavnega
sodišča začasno uporablja zvezni zakon; da na področjih, ki
se urejajo z zveznim zakonom predhodno sprejeti republiški
ali pokrajinski zakoni, prenehajo veljati v tistih določbah, ki jih
kasneje drugače uredi zvezni zakon; da se z ustavo uvaja
zvezni zbor kot obvezno zainteresirani zbor in da je za uskladitev aktov v Zboru republik in pokrajin potrebno le še
soglasje k predlogu, ne pa tudi k osnutku akta.
Naše mnenje je, da ti predlogi niso ustrezni. Smatramo pa,
da jih je mogoče predlagati tudi v alternativah, saj smo prepriporočevalec

čani, da je o njih z vidika koncepta odnosov v federaciji nujna
tudi javna razprava.
Glede amandmaja, ki govori o financiranju JLA, v ustavni
komisiji smatramo, da moramo tudi za ta, tudi za nas pomemben del proračuna federacije ohraniti temeljno obveznost
republik in avtonomnih pokrajin, da v skladu z dogovorjenim
programom zagotavljajo trajne in stabilne vire za financiranje
JLA, v okviru realiziranega družbenega proizvoda in v odvisnosti od dejanskih sposobnosti združenega dela in družbe.
Glede amandmaja o poslovnih bankah in narodnih bankah
dokončnih stališč še nismo uspeli oblikovati, saj so bili ti
predlogi naknadno vključeni v delovno besedilo amandmajev.
Gre za izjemno pomembno družbeno in ekonomsko vprašanje gospodarjenja z denarnimi sredstvi, ki qa v dosedaniem
razvoju samoupravljanja, še nismo uspeli uspešno razrešiti.
Ob njem se pojavljajo mnoga idejna in ekonomska vprašanja
družbene lastnine, sistema upravljanja, nosilcev odločanja in
odgovornosti za gospodarjenje s sredstvi, predvsem pa tudi
vprašanja preseganja državno distributivne vloge in monopola na tem področju. Smatramo zato, da zaenkrat še ni
mogoče oblikovati dovolj preverjenih skupnih strokovnih in
družbenih stališč do teh vprašanj. Do priprave osnutka, posebej pa v javni razpravi, bo to nujno storiti.
Opozorila, ki sem jih dal, moramo upoštevati v skladu s
stališči, ki jih je oblikovala ustavna komisija. V teh stališčih so
jasne ocene, kakšnega pomena za naš bodoči razvoj so posamezne pripombe in kateri so tisti predlogi, ki po naši oceni ne
ustrezajo kriterijem, ki smo jih sprejeli v začetku ustavne
razprave.
Zavedam se, da tudi daljši uvod ni mogel podrobneje obrazložiti niti vseh ponujenih predlogov niti stališč, ki smo jih
oblikovali v Komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije. Sploh pa ni bjlo možnosti in časa za kakršnokoli
razlago in strokovno utemeljitev. Namen teh opozoril je
mogoče zato razumeti tudi kot skupno potrebo:
1. Da mnogo več pozornosti in bolj enakopravno obravnavamo vse predložene rešitve na področju družbenoekonomske ureditve, političnega sistema in odnosov v federaciji. Le
celovita obravnava vseh navedenih vprašanj lahko zagotovi
uresničevanje naših ciljev za uveljavljanje tržne ekonomije,
učinkovitega samoupravnega odločanja, demokratičnega
političnega sistema in odnosov v družbi, ki bodo v vseh
družbenopolitičnih skupnostih temeljili na samoupravljanju
in ekonomski odgovornosti vseh samoupravnih subjektov za
gospodarjenje s sredstvi, na splošni motivaciji za delo in na
doslednem uresničevanju načela delitve po delu, ki mora, ob
dogovorjeni solidarnosti in vzajemnosti, biti temeljni kriterij
ekonomskega položaja vsakega posameznika, organizacije
združenega dela in družbenopolitične skupnosti. Tudi odnose
v federaciji bomo urejali uspešneje, če bodo v ustavnih normah in praksi dobila večjo prevlado ta načela. Zavzemanje za
njih, ne pa predvsem za krepitev oblastnih funkcij države in za
razmejevanje pristojnosti med republiško in zvezno državo,
mora biti bolj v središču naše pozornosti.

poročevalec

2. Da se v nadaljnji razpravi bolj kot doslej osredotočimo na
konkretna vprašanja in predloge, na družbene in strokovne
argumente za ali proti posameznim rešitvam in da ne sprejemamo neargumentiranih pavšalnih ocen celote le na podlagi
nekaj predlaganih rešitev; upoštevati moramo, da so vprašanja, ki jih obravnavamo, rezultat zahtev in predlogov v kritični
analizi. Upoštevati moramo, da o njih obstoje različni pogledi
in argumenti in vse moramo pretehtati. Največ bomo prispevali k dobrim rešitvam, če bomo dajali konkretne predloge,
kaj in kako naj se posamezna vprašanja uredijo.
3. Da predlagano delovno besedilo amandmajev predstavlja
šele podlago za družbeno soočanje argumentiranih mnenj in
različnih predlogov, ne pa že tudi besedilo, ki bi ga bilo
mogoče šteti kot dobro podlago za dokončne rešitve Mnoga
vprašanja je še nujno temeljito proučiti, predvsem pa je
potrebno oceniti, ali tudi v osnovi boljše rešitve od veljavnih
zadoščajo za doseganje naših ciljev razvoja sodobne, učinkovite in humane socialistične družbe.
Zato, da bi dopolnjene ustavne rešitve prispevale k ustvarjanju pogojev za izhod iz krize in za novo kvaliteto sistema
socialističnega samoupravljanja ter da bi predstavljale skupen dogovor delovnih ljudi in občanov v vseh socialističnih
republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah o naših
skupnih ciljih in ustavno-pravnih podlagah njihovega udejanjanja, je prav razmišljati, kako delati naprej
V Komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije
smo tudi o tem oblikovali nekaj usmeritev.
Prepričani smo, da nam je potrebno ustvarjalno in konstruktivno delo ter temeljita ocena vseh možnih bodočih rešitev. Ustave ne dopolnjujemo za eno leto. Vzemimo si čas, da
bomo sprejeli dobre rešitve. Pri vsem delu moramo upoštevati, da vsi predlogi morajo biti sprejeti s soglasjem skupščin
vseh republik in avtonomnih pokrajin. Upoštevajmo to v vseh
fazah dela in odločanja. Vse, kar ne more dobiti soglasne
podpore, naj se raje proučuje naprej in ne predlaga kot
sestavni del amandmajev, da ne bi prišlo do tega, da zaradi
neenotnosti glede posameznih vprašanj ne bi mogli sprejeti
tudi tistega, s čimer vsi soglašamo.
Spremembe, s katerimi bomo soglašali, morajo dobiti
zavestno podporo delovnih ljudi in občanov. V javni razpravi,
ki bo sledila, se mora zato vsak njen udeleženec zavedati
polne odgovornosti za svoja stališča in predloge ter upoštevati tudi enake pravice drugih. Le-to bo prispevalo k argumentiranemu družbenemu preverjanju predlogov in oblikovanju
večinskih mnenj, ki bodo lahko podlaga za naše nadaljnje
delo. Izkoristimo vse oblike javnega delovanja, družbenopolitičnega dela in delegatskega odločanja, da bomo preverjali
predloge in oblikovali jasne usmeritve. To bo tudi prava podlaga za razpravo v Skupščini SR Slovenije, ki se bo po javni
razpravi o osnutku amandmajev morala jasno in konkretno
opredeliti, katere predloge podpira, kje predlaga dopolnitve,
katerih pa zaradi skupne odgovornosti in skupnih interesov
za naš bodoči razvoj ne more sprejeti.
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Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je ves čas in v vsaki fazi dela na pripravljanju
amandmajev skrbno proučevala vsako vprašanje in
do vsakega predloga oblikovala tudi konkretna stališča, ki so bila nato posredovana Komisiji Skupščine SFR Jugoslavije za ustavna vprašanja ali njeni
koordinaciji in so jih zastopali predstavniki iz SR
Slovenije v razpravah v teh telesih.
Na 4. seji Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja dne 2. 10. 1987 je komisija na
podlagi dosedanjega dela komisije, koordinacijske
skupine, delovnih skupin in podskupin obravnavala
in v celoti sprejela predlagano besedilo »Stališč in
predlogov za spremembe in dopolnitve besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ«, ki jih je koordinacijska skupina predložila komisiji.

v

Predložena stališča izhajajo iz vsega dosedanjega
dela. Izhajajo iz odločitev Skupščine SR Slovenije
18. marca 1987, na kateri so bili oblikovani kriteriji
za ocenjevanje ustreznosti in ciljev ustavnih sprememb ter posebej opozorila glede konkretnih vprašanj, ki v predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ, dopuščajo
različne možne razlage ali usmeritve in jih je zato
treba posebej skrbno proučiti. Izhajajo pa tudi iz
vseh kasnejših sprejetih usmeritev v Komisiji Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in iz teh
izhajajočih konkretnih predlogov, ki so bili v vseh
fazah dela prisotni in tudi argumentirano uveljavljanj na sejah koordinacijske skupine in ustavne
komisije Skupščine SFRJ.

SKUPSCINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za ustavna vprašanja

Ljubljana, 2.10.1987

STALIŠČA IN PREDLOGI
za spremembe in dopolnitve besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je Komisija
Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja (4. seja,

18.

in 19. 8. 1987) predložila Zveznemu zboru
Skupščine SFRJ *
1. k amandmaju IX
a) 1. točka naj se črta
Predlog je vsebinske narave in ga je do
priprave osnutka amandmajev treba
najskrbneje proučiti
Obrazložitev:
Amandma v navedeni točki je v predloženi vsebini nepotreben. ker je ustavno varstvo družbene lastnine konkretneje
opredeljeno v zadnjem odstavku 14. člena Ustave SFRJ in tudi
v samih temeljnih načelih te ustave. S črtanjem nepotrebnega
besedila bi zmanjšali že tako velik obseg ustavnih amandmajev ter prispevali k zmanjšanju njihove normativne preobremenjenosti.
b) 2. odstavek 3. točke se dopolni, tako da
glasi:
Delavci v združenem delu so dolžni izpolnjevati svoje
delovne obveznosti in v svojem skupnem in splošnem družbenem interesu družbeno in ekonomsko smotrno razpolagati,
uporabljati in upravljati z družbenimi sredstvi, s katerimi
delajo in jih kot materialno osnovo svojega in celotnega
družbenega dela nenehno obnavljati, povečevati in zboliševati.
'
Dopolnitev je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Pojem »uporabe družbenih sredstev« je v tej zvezi preozek,
saj ne ustreza celovitosti pravic, dolžnosti in odgovornosti pri
Osnutek amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je Komisija Skupščine
SFRJ predložila Zveznemu zboru Skupščine SFRJ je objavljen v
skupščinskem Poročevalcu štev. 22 z dne 2. 9. 1987
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uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi. Zato je
treba besedilo amandmaja v predlaganem smislu razširiti v
skladu z opredelitvijo upravičenj glede sredstev v družbeni
lastnini, ki je določena v 2. odstavku 13. člena Ustave SFRJ.
c) 4. točka se dopolni, tako da glasi:
Delavci v združenem delu odločajo o rezultatih, ki jih pri
uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi ustvarijo z
delom ter z razpolaganjem, uporabo in upravljanjem teh
sredstev ter trpijo materialne in druge posledice zaradi
nevestnega dela ter družbeno in ekonomsko nesmotrnega
razpolaganja, uporabe ali upravljanja z družbenimi sredstvi.
Dopolnitev je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Skladno s predlogom sprememb 3. točke je tudi v tej točki
treba razširiti pojem »uporabe« družbenih sredstev s pravicami razpolage in upravljanja.
č) 2. odstavek 5. točke se spremeni, tako da
glasi:
Na tej podlagi delavci v združenem delu obnavljajo družbena sredstva in v različnih oblikah združevanja dela in
sredstev pridobivajo dohodek, s katerim zadovoljujejo svoje
osebne, skupne in splošne družbene potrebe, zagotavljajo
razširjeno reprodukcijo ter ustvarjajo in obnavljajo rezerve.
Dopolnitev je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Z amandmajem predlagana dikcija, da delavci »obnavljajo
vrednost porabljenih družbenih sredstev« je preozka in napeljuje na ožji pojem amortizacije v zvezi s potrošenimi sredstvi.
Zato je predlagana sprememba, ki naj z drugačno opredeliporočevalec

tvijo amortizacije zajema tudi širše pojme moralne oziroma
tehnološke zastarelosti sredstev in tako vsebuje tudi razvojni
element.
Prav tako predlagamo spremembo v vrstnem redu zadovoljevanja potreb, ki je skladna s temeljnimi načeli ustave (11/2 in
HI/2) ter s sedaj veljavno določbo 1. odstavka 19. člena Ustave
SFRJ, ki je skladna s temeljnimi načeli ustave.
d) v 2. odstavku 6. točke se zadnji del besedila
odstavka dopolni tako, da se glasi:
»... se ne sme spodkopavati s to ustavo določena samostojnost in enakopravnost organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pri pridobivanju dohodka na
trgu«.
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Z redakcijsko dopolnitvijo se jasneje precizira smisel predloženega amandmaja s poudarkom tržnega elementa v pridobivanju dohodka.
e) 8. točka naj se črta
Predlog je načelne narave. Besedilo predložene
točke se izloči iz osnutka ustavnih amandmajev
in ne predloži v javno razpravo.
Obrazložitev:
Predloženo urejanje temeljev sistema svobodne menjave
dela z novim zveznim zakonom je neutemeljeno in nepotrebno ter bi pomenilo le povečanje pravnega normativizma.
Vsebinsko pa celo presega in ni skladno s predlogom Predsedstva za začetek postopka za spremembo Ustave SFRJ, ki
smiselno terja tudi za to področje širše uveljavljanje samoupravnih odnosov in zoževanje normativnih in drugih posegov
države. Poseben zvezni zakon za to področje je tudi nepotreben, ker so temeljna načela svobodne menjave dela kot dela
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov že vgrajena v
Ustavo SFRJ ter deloma tudi v ustrezne zvezne zakone (Zakon
o združenem delu, Zakon o temeljih sistema planiranja, Zakon
o prihodku).
Poleg tega je razprava opozorila, da bi moralo biti iz amandmaja in obrazložitve jasneje razvidno, katera vprašanja naj bi
sicer urejal eventualni zvezni zakon, pri čemer pa je povsem
nesprejemljivo urejanje kakršnihkoli materialnih razmerij na
tem področju, ki je v tem pogledu po ustavni ureditvi povsem
v domeni republiške oziroma pokrajinske regulative in odgovornosti.
f) 2. odstavek točke 9. se spremeni, tako da
glasi:
Del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka na trgu, vendar ni rezultat večje produktivnosti
dela, nove tehnologije, inovacije in drugih z ustvarjalnostjo in
delom ustvarjenih vrednosti, temveč je rezultat monopolnega
položaja ali ravnanja, se na podlagi zveznega zakona ugotovi
in odvzame kot protipravna premoženjska korist v postopku
pred pristojnim sodiščem ter usmeri v zvezni proračun.
Doda naj se tretji odstavek, ki naj glasi:
Odločanje o delu dohodka, ki se uporablja za razvoj materialne osnove združenega dela v občini, mestni skupnosti,
avtonomni pokrajini in republiki, temelji na samoupravnih
osnovah.
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Zaradi olajšanja dokaj zapletenega besedila predlagamo še
v celoti redakcijsko izboljšano in skrajšano besedilo 2.
odstavka 9. točke, in sicer;
»Del dohodka, ki je rezultat izkoriščanja monopolnega
položaja na trgu, se na podlagi zveznega zakona ugotovi in
odvzame kot protipravna premoženjska korist v postopku
pred pristojnim sodiščem ter usmeri v zvezni proračun.«
Obrazložitev:
Ker gre za izkoriščanje monopolnega položaja, ki je po 255.
členu Ustave SFRJ celo izrecno prepovedano, je nesprejemporočevalec

ljivo, da bi del dohodka iz tega naslova predstavljal poseben
in pomemben sistemski materialni vir, s katerim bi razpolagali
na ravni federacije. Ob taki rešitvi bi imeli organi federacije
celo materialni interes, da tak, sicer nedovoljen dohodek,
nastaja in se usmerja za posebne namene. Primerna je le
rešitev, po kateri se z zveznim zakonom regulira poseganje v
monopolni dohodek, ta pa se individualno ugotavlja in odvzema kot protipraven v postopku pred pristojnimi sodišči ter
usmerja v zvezni proračun, ker je bil ustvarjen na jugoslovanskem trgu. Edino taka rešitev je tudi skladna z 255. členom
Ustave SFRJ, ki se ne spreminja.
g) Besedilo 10. točke naj se spremeni, tako da
glasi:
Delavci razporejajo za celotno osebno in skupno porabo
del dohodka, sorazmerno njihovemu prispevku, ki so ga dali k
dohodku z živim delom in z razpolaganjem, uporabo in
upravljanjem družbenih sredstev kot minulim delom.
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Čeprav menimo, da je potrebna dopolnitev drugega
odstavka 19. člena Ustave SFRJ, pa je ustrezna sprememba
samo takšna, ki opredeljuje v zvezi z minulim delom celotno
gospodarjenje z družbenimi sredstvi vključno z vlaganjem
sredstev, ne pa samo upravljanje s sredstvi
h) Besedilo 15. točke se spremeni in preuredi,
tako da v celoti glasi:
»Delavci, ki v delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji
združenega dela, poslovni skupnosti ali drugi obliki združevanja organizacij združenega dela opravljajo administrativnostrokovna, pomožna in tem podobna dela skupnega pomena
za več organizacij v njeni sestavi, delavci, ki opravljajo taka
dela v kmetijski ali drugi zadrugi, delavci v banki in zavarovalni skupnosti ter tisti delavci, ki v navedenih organizacijah
opravljajo znanstveno-raziskovalna dela, dela marketinga,
inženiringa in druga podobna dela, pa ne izpolnjujejo pogojev
za organiziranje v temeljno organizacijo združenega dela,
oblikujejo delovno skupnost.
Delavci v teh delovnih skupnostih pridobivajo dohodek
delovne skupnosti iz celotnega prihodka, ki ga delovna
skupnost ustvari s svobodno menjavo dela z delavci v organizacijah oziroma skupnostih za katere opravlja dela skupnega pomena.
Delavci v teh delovnih skupnostih uresničujejo pravico dela
z družbenimi sredstvi in druge samoupravne pravice v skladu
z naravo dela, ki ga opravljajo in v skladu s skupnimi interesi,
zaradi katerih so bile te delovne skupnosti ustanovljene.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev
teh delovnih skupnosti in uporabnikov njihovih storitev se
urejajo s samoupravnim sporazumom, s katerim se lahko
ureja tudi nastopanje delovne skupnosti na trgu.«
(S 15. točko tega amandmaja se nadomesti 29. člen Ustave
SFRJ).
Predlog je vsebinske narave in ga je do priprave
osnutka amandmajev treba najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Predložena amandmajska rešitev neupravičeno razlikuje
položaj delavcev v delovnih skupnostih glede na njihov predvideni večji ali manjši ustvarjalni prispevek k uspešnosti dela
in poslovanja organizacij, za katere opravljajo dela skupnega
pomena. Zato predlagamo, da se vse delavce v delovnih
skupnostih postavi v enakopravnejši položaj z delavci v organizacijah, za katere opravljajo dela skupnega pomena - s
tem, da na podlagi odnosov svobodne menjave dela pridobivajo dohodek in ne le sredstva za osebne dohodke in skupno
porabo. To je tudi v skladu z že uveljavljeno ureditvijo v
zakonu o združenem delu, ki se je uveljavila že v praksi.
Delavci, ki opravljajo posebej pomembna dela (znanstvenoraziskovalna, marketing, inženiring) pa naj imajo v načelu možnost oblikovanja temeljne organizacije združenega dela; če
pa za to ni pogojev pa lahko na podlagi samoupravnega
sporazuma pridobijo možnost, da s svojimi storitvami nastopajo kot tržni subjekt.
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1) 2. odstavek 16. točke se spremeni, tako da
glasi:
Zakon lahko določi, da teh skupnosti ni mogoče ustanoviti
zaradi opravljanja dejavnosti, ki jih ni dovoljeno opravljati s
samostojnim osebnim delom.
Sprememba je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev:
Ustavne pravice delovnih ljudi, da lahko ustanavljajo
delovne skupnosti, ni mogoče omejevati z zakonom, ne da bi
že ustava opredelila temeljne razloge oziroma osnove za
morebitno omejevanje te pravice. Ker so omejitveni razlogi za
prepoved opravljanja samostojnega osebnega dela v posameznih dejavnostih že opredeljeni z ustavo (3. odstavek 64.
člena), je smiselno prepoved ustanovitve delovnih skupnosti
navezati na to določbo.
2) k amandmaju X
a) prvi odstavek 1. točke se spremeni, tako da
glasi:
Delavci, samoupravno organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela, se združujejo v delovno organizacijo.
Sprememba je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev:
Predlagana določba amandmaja ni ustrezna, ker navaja na
rešitev, da morajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela neposredno združevati sredstva družbene reprodukcije na ravni delovne organizacije. Ustavno besedilo mora
jasno določati, da se združevanje sredstev v delovni organizaciji vedno vrši z odločanjem delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, ki izvirno razpolagajo, uporabljajo in
upravljajo družbena sredstva. Poleg tega se zavzemamo za
takšno opredelitev, ki bi nakazovala tudi možnost strukturirane samoupravne organiziranosti tudi v temeljnih organizacijah združenega dela kot osnovnih oblikah združevanja dela
in sredstev.
b) 3. odstavek 1. točke se spremeni, tako da
glasi:
»Delavci svobodno odločajo o oblikah združevanja dela in
sredstev oziroma sodelovanja, o skupnih interesih, ki jih v njih
uresničujejo in o združevanju dela in sredstev družbene
reprodukcije v obsegu, ki je potreben za uresničevanje skupnih interesov.«
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Gre za izboljšanje in precizacijo besedila, iz katerega naj bi
jasno sledilo, da se združujejo sredstva v obsegu, ki je potreben za uresničevanje skupnih interesov.
c) 3. odstavek 2. točke se spremeni, tako da
glasi:
^
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela uresničujejo v delovni organizaciji, v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi, skupno poslovanje in planiranje, skupen ekonomski in tehnološki razvoj, razvoj samoupravnih
odnosov in druge skupne interese.
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so v
sestavi delovne organizacije, imajo pravico in dolžnost, da
svoje delo in sredstva družbene reprodukcije v temeljnih
organizacijah združenega dela združujejo v delovno organizacijo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje skupnih
interesov, določenih s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo, z drugimi samoupravnimi sporazumi ter s programi in plani za delo in razvoj delovne
organizacije.
Sprememba je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev:
Predlagana sprememba želi bolj poudariti samoupravne
osnove skupnih interesov, ki jih temeljne organizacije združe8

nega dela uresničujejo v delovni organizaciji kot obvezni
združevalni obliki in ne kot monotipni in enotni organizacijski
obliki, pri čemer pa ohranja vse v amandmaju navedene
funkcije delovne organizacije.
Z novim 4. odstavkom pa je definirana pravica in dolžnost
delavcev, da v delovno organizacijo združijo svoje delo in
sredstva družbene reprodukcije v obsegu, ki je potreben za
izvrševanje vseh že navedenih funkcij delovne organizacije in
drugih samoupravno dogovorjenih skupnih interesov.
č) 5. točka se spremeni, tako da v drugem,
tretjem in četrtem odstavku glasi:
Delavci v teh organizacijah so dolžni v pogojih delovanja
trga in na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, zagotoviti v teh sistemih tehnično funkcionalnost sistemov pri delu in na tej podlagi smotrno in učinkovito tehnološko enotnost 'delovanja sistemov v celoti in
posameznih delov ter sistemov na vsem območju SFRJ v
skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja
države in s potrebami in interesi uporabnikov njihovih proizvodov in storitev.
V teh sistemih delavci v organizacijah združenega dela na
podlagi socialističnih samupravnih družbenoekonomskih
odnosov zagotavljajo enakopravnost organizacij združenega
dela pri pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem
trgu v odvisnosti od učinkovitosti njihovega poslovanja, z
odločanjem o skupnih elementih za oblikovanje cen proizvodov in storitev v organizacijah združenega dela, skupnih elementih standardov storitev, skupnih razvojnih planih in
skupni strategiji vključevanja v mednarodno delitev dela.
Kadar to zahteva tehnološka enotnost delovanja sistema in
kadar je to pomembno za vso državo, se lahko z zveznim
zakonom tudi za organizacije združenega dela na drugih
področjih določijo način in pogoji poslovanja v obsegu, ki je
nujen za zagotovitev smotrnega in učinkovitega delovanja
sistema na celotnem območju SFRJ, kakor tudi obveznost
združevanja teh organizacij v skupnosti.
Predlog je vsebinske narave in ga je do priprave
osnutka amandmajev treba najskrbneje
,
..
proučiti.
Obrazložitev:
Predlagane spremembe amandmaja bistveno ne spreminjajo njegove vsebine, ga pa izboljšujejo v naslednjem:
- posebej so poudarjene samoupravne osnove za zagotavljanje nujnih skupnih elementov delovanja enotnih tehnoloških sistemov in potreba po zagotavljanju enotnega delovanja
sistema kot celote brez nepotrebnih podrobnosti, ki niso
združljive s samoupravno in poslovno naravo delovanja teh
sistemov:
- glede oblikovanja cen so predlagani skupni elementi
namesto skupnih kriterijev, kar je tudi v skladu s predlogom
Predsedstva SFRJ za spremembo Ustave SFRJ, ki govori o
enotnih merilih za elemente strukture cene:
- četrti odstavek amandmaja daje zveznemu zakonodajalcu preširoko in tudi arbitrarno možnost urejanja odnosov
tudi v drugih velikih sistemih, s čimer se zožuje samoupravna
in poslovna samostojnost delavcev v organizacijah združenega dela, ki so vključene v te sisteme. Zato je predlagana
rešitev, ki zožuje pooblastila zveznega zakonodajalca, da
ureja odnose le v obsegu, ki zagotavlja racionalno in učinkovito delovanje posameznega velikega sistema na celotnem
ozemlju SFRJ.
d) - v prvem odstavku 6. točke se besedilo
dopolni, tako da glasi:
»Razmerja med organizacijami združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom blaga in storitev, ter proizvodnimi in
drugimi organizacijami, s katerimi poslujejo, temeljijo na
načejih tržnega poslovanja, sodelovanja ter samoupravnega
združevanja dela in sredstev v okviru tega sodelovanja«.
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Tudi razmerja med organizacijami združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom blaga in storitev, ter proizvodnimi in
drugimi organizacijami, s katerimi poslujejo, očitno temeljijo,
poročevalec

med drugim na načelih tržnega poslovanja in gre torej za
redakcijsko izboljšavo.

ki ga je mogoče relativno hitro prilagoditi morebitnim spremembam, ki so posledica družbenega razvoja.

— drugi stavek, 2. odstavka 6. točke se
spremeni, tako da glasi:
Delovni ljudje in občani kot potrošniki blaga in uporabniki
storitev se imajo pravico samoupravno organizirati, da bi
vplivali na proizvodnjo ali opravljanje storitvenih dejavnosti
oziroma na opravljanje prometa blaga in storitev na drobno, s
katerimi se zadovoljujejo njihove potrebe, da bi preprečili
izkoriščanje monopolnega položaja ali ravnanja na trgu in
da bi uresničevali in varovali druge svoje, na zakonu temelječe interese.
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Predlagana je sprememba dikcije »zloraba ugodnejšega
položaja« v ■>izkoriščanje monopolnega položaja ali ravnanja« saj tržno gospodarstvo razen izkoriščanja monopola ne
pozna drugega privilegiranega položaja na trgu. Takšen položaj sicer lahko povzročajo administrativni, zlasti neenakopravni ukrepi državnih oganov, vendar delovanje proti takemu
ravnanju presega možnosti samoupravno organiziranih potrošnikov.

5) k amandmaju XIV

3) k amandmaju XI

6) in 7) k amandmaju XV in XVI

Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja je sklenila,
da se ta amandma obravnava posebej v tej komisiji in
naknadno določeno besedilo osnutka tega amandmaja pošlje
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ.
Omenjeni amandma proučuje posebna skupina v okviru
Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije in bo
mnenje k temu amandmaju oblikovano v celoti naknadno.
Dokončna stališča pa še ni bilo mogoče oblikovati, saj je bil
osnutek tega amandmaja naknadno vključen v delovno besedilo amandmajev. Gre za izjemno pomembno družbeno in
ekonomsko vprašanje gospodarjenja z denarnimi sredstvi. Ob
njem se pojavljajo mnoga idejna in ekonomska vprašanja
družbene lastnine, sistema upravljanja, nosilcev odločanja in
odgovornosti za gospodarjenje s sredstvi. Zato zaenkrat še ni
bilo mogoče oblikovati dovolj preverjenih skupnih strokovnih
in družbenih stališč do teh vprašanj.

Ni utemeljenih razlogov, da bi v dveh ustavnih določbah in
tudi deloma različno opredeljevali zadruge sprva kot splošne
oblike združevanja, nato pa še posebej kmetijske zadruge.
Zato menimo, da bi bilo ustrezneje, v prvem (XV) amandmaju
opredeliti svobodo združevanja delovnih ljudi in občanov (1.
točka XV amandmaja) v naslednjem (XVI) amandmaju pa v
celoti ustavne določbe glede zadrug.
Poleg tega v amandmaju XVI ni predvidena skupna lastnina
zadružnikov kot ena izmed lastninskih oblik, navedenih v
amandmaju XV (4. odstavek 2. točke).
Glede na prej navedeno stališče podajamo v nadaljevanju
pobudo za preoblikovanje besedila obeh amandmajev:

4) k amandmaju XIII
— 3. točka se spremeni, tako da glasi:
Z zakonom se lahko na podlagi ustave določi obveznost
ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti tudi na drugih področjih družbenih dejavnosti ali materialne proizvodnje
za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov oziroma za družbeni razvoj po načelih vzajemnosti in solidarnosti.
Predlog je vsebinske narave in ga je do priprave
osnutka amandmajev treba najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Predlagana dopolnitev ustave predvideva, da se obveznost
ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti lahko določi z
republiško oziroma pokrajinsko ustavo tudi za druga
področja, kjer se pridobiva dohodek s svobodno menjavo
dela ali kjer se z združevanjem sredstev zadovoljujejo določene skupne potrebe po načelih vzajemnosti in solidarnosti.
Predlagana sprememba amandmaja pa se zavzema, da bi
republiška oziroma pokrajinska ustava določila le osnovne
pogoje za obvezno ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti, te pogoje pa bi konkretiziral zakon za posamezno
področje. Osnovni pogoj za določitev obveznosti ustanovitve
samoupravne interesne skupnosti naj bi bile ugotovljene
skupne družbene potrebe, ki jih je treba zadovoljiti po načelih
vzajemnosti in solidarnosti, saj predstavljajo nenadomestljiv
pogoj za življenje in delo občanov na širšem območju ali
področju. Skupnih družbenih potreb ni mogoče vnaprej z
ustavo dokončno določiti, saj se spreminjajo glede na čas in
kraj zadovoljevanja, zato je primerneje, da jih opredeli zakon,
poročevalec

a) 3. točka se v prvem odstavku spremeni tako,
da glasi:
Družbenopolitične skupnosti sprejmejo družbene plane
glede na delovanje trga in ekonomskih zakonitosti in znanstvena spoznanja in na njih temelječe ocene pogojev in možnosti za razvoj organizacij združenega dela in drugih organizacij in skupnosti in ožjih družbenopolitičnih skupnosti, s
katerimi se v skladu s skupnimi interesi in cilji, določenimi na
samoupravni podlagi, določa skupna politika razvoja družbenopolitične skupnosti.
Predlog je redakcijske narave.
Obrazložitev:
Pri naštevanju družbenopolitičnih skupnosti, ki sprejemajo
družbene plane, so v primerjavi s sedanjo ustavno določbo
(71. člen) izpuščene regionalne skupnosti. Zato je primerneje,
da se taksativno naštevanje opusti in nadomesti s splošnim
pojmom družbenopolitičnih skupnosti.

XV amandma
Delovni ljudje in občani svobodno združujejo svoje delo,
svoja sredstva v zadruge, delovne skupnosti in druge oblike
združevanja, določene z zakonom, kakor tudi z delom delavcev in z družbenimi sredstvi v organizacijah združenega dela.
Z zakonom se lahko določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče
opravljati v teh oblikah združevanja v primerih, ko takih
dejavnosti ni mogoče opravljati s samostojnim osebnim
delom.
Delovni ljudje in občani svoja medsebojna razmerja v teh
oblikah združevanja utemeljujejo na načelih prostovoljnosti
in enakopravnosti in jih urejajo s pogodbo oziroma samoupravnim sporazumom v skladu z zakonom.,
(S tem amandmajem se dopolnjuje I. poglavje drugega dela
Ustave SFRJ)
XVI amandma
1. Delovni ljudje in občani imajo pravico, da po načelih
prostovoljnosti, enakopravnosti, solidarnosti in vzajemnosti
ustanavljajo kmetijske, obrtne, stanovanjske, hranilno-kreditne in potrošniške zadruge, zadruge za izvajanje intelektualnih storitev in druge zadruge.
Zadruga je samostojna samoupravna organizacija zadružnikov.
Del.ovni ljudje in občani svobodno odločajo o pogojih združevanja svojega dela in svojih sredstev in o medsebojnih
razmerjih v zadrugi.
Sredstva, združena v zadrugi, in sredstva, ki jih zadruga
ustvari s svojim poslovanjem, so lahko v skladu z zakonom
lastnina zadružnikov, skupna lastnina zadružnikov oziroma
družbena lastnina.
2. V okviru zadruge se lahko organizira temeljna organizacija združenega dela in ustanovi delovna skupnost, katere
položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti v zadrugi se
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uredijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo zadruga
in temeljna organizacija združenega dela oziroma delovna
skupnost v skladu s statutom zadruge in zakonom.
3. Prihodke, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, po
poravnavi stroškov poslovanja, izločitvi dela dohodka za
osebne dohodke delavcev oziroma dela dohodka za delovno
skupnost ter po izpolnitvi obveznosti, ki jih plača iz ustvarjenega prihodka oziroma dohodka, razporedijo člani zadruge
na dohodek, ki gre članom zadruge po prispevku, ki so ga s
svojim delom in s sredstvi, združenimi v zadrugi, dali k ustvarjanju tega dohodka, in na dohodek, ki gre v sklade zadruge za
razširitev materialne osnove dela v zadrugi, in za svoje druqe
skupne potrebe.
4. Zadružnik, ki je svoje delo in sredstva združil v zadrugi,
ima ob izstopu iz zadruge in ob njenem prenehanju pravico
do vračila sredstev, na katerih je obdržal lastninsko pravico,
oziroma pravico do vračila vrednosti sredstev, ki jih je združil,
in pravico do dela sredstev v skladih zadruge, ustvarjenih z
njenim poslovanjem, pod pogoji, ki jih določa pogodba v
skladu z zakonom.
(S tem amandmajem se dopolnjuje I. poglavje drugega dela
Ustave SFRJ in nadomestita 62. in 65. člen Ustave SFRJ.)
Obrazložitev:
V deloma spremenjenem XV amandmaju so povzete
določbe 1 točke XV amandmaja, pri čemer so v prvem
odstavku izpuščeni motivi združevanja, saj ne sodijo v
ustavne določbe, posebej še ne v ustavno določbo, ki govori o
svobodi združevanja delovnih ljudi in občanov zaradi skupnega opravljanja določene dejavnosti. V prvem odstavku so
kot oblike združevanja posebej opredeljene delovne skupnosti, saj jih že vsebujejo druga ustavna dopolnila (16. točka IX
amandmaja). Ker se s tem amandmajem opredeljuje svoboda
združevanja delovnih ljudi in občanov ni ustrezna določba 2.
odstavka 1. točke XV amandmaja, saj je potrebno natančneje
določiti v katerih primerih sme zakonodajalec prepovedati
združevanje delovnih ljudi in občanov zaradi opravljanja
dejavnosti. Sklicevanje na družbeni interes je povsem neustrezno. saj dopušča preširoko razlago in s tem posege v
svobodo združevanja zaradi skupnega delovanja. Namen
ustavne določbe, ki je utemeljena in jo odločno podpiramo, se
s takim opredeljevanjem lahko izkrivlja ali celo bistveno zožuje.
V novem amandmaju XVI so združene tiste določbe, kijih je
potrebno opredeliti v ustavi glede zadružništva. Pri tem so
povzete določbe 2. točke amandmaja XV, ki se nanašajo na
vse oblike zadrug, razen določba zadnjega odstavka, ki govori
o zadružni lastnini. Izpuščena je zaradi tega, kar ni jasno v
čem je razlika med zadružno lastnino in med skupno lastnino
zadružnikov oziroma družbeno lastnino. Če bi zadružno lastnino hoteli opredeliti kot posebno obliko lastnine, bi jo morali
že v ustavi vsebinsko opredeliti, vsaj glede razlik do skupne
lastnine zadružnikov oziroma družbene lastnine. V nadaljevanju so povzete tiste določbe amandmaja XVI, ki jih je
potrebno opredeliti glede zadružništva nasploh (položaj
delavcev v zadrugi, načela poslovanja in upravljanja zadruge
ter prenehanje zadruge oziroma izstop zadružnika iz nje).
8) k amandmaju XVIII
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da glasi:
2. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem
obdelovalnem zemljišču, ki ne sme meriti na kmečko gospodarstvo več, kot določa zvezni zakon. Ta z zveznim zakonom
določena površina ne sme biti manjša kot 30 hektarov na
kmečko gospodarstvo.
Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zem- Ijišče, na katerem imajo kmetje lastninsko pravico, v hribovskih in planinskih krajih ter na drugih območjih z omejeno
proizvodno sposobnostjo zemljišča, meriti več, kot določa
zvezni zakon za površino na kmečko gospodarstvo,
(z 2. točko tega amandmaja se nadomestita prvi in drugi
odstavek 80. člena Ustave SFRJ).
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Obrazložitev:
Glede lastninske pravice kmetov na kmetijskih obdelovalnih
zemljiščih je predlagano, da ustava jamči spodnjo mejo last10

ninske pravice, ki jo naj sicer določa zvezni zakon. Takšna
rešitev pa ni sprejemljiva saj se kljub spremembi ustave
ustavno jamstvo glede obsega lastnine na kmetijskem zemljišču v bistvu ne spreminja, saj ustava še nadalje jamči le
obseg lastništva 10 ha kmetijskega obdelovalnega zemljišča,
pa čeprav le kot minimum. Zato predlagamo, da se tak minimum določi na 30 ha. Po sedanjih ocenah namreč tak obseg
kmetijskega obdelovalnega zemljišča v poprečju že omogoča
gospodarsko smotrno obdelovanje, ki hkrati zagotavlja
kmečki družini tudi materialno in socialno varnost.
9) k amandmaju XIX
a) Prvi odstavek 1. točke se dopolni tako, da se
glasi:
»Delavci z referendumom sprejemajo statut temeljne organizacije združenega dela in samoupravne sporazume o združitvi temeljnih organizacij v delovno organizacijo ter o skupnih osnovah in merilih za razporejanje dohodka in delitev
sredstev za osebne dohodke, lahko pa s statutom temeljne
organizacije ali s samoupravnim sporazumom o združevanju v delovno organizacijo določijo, da z referendumom
odločajo tudi o drugih vprašanjih, lahko pa določijo tudi
postopek, po katerem delavci lahko zahtevajo, da se o
drugih vprašanjih odloča z referendumom.«
Predlog je vsebinske narave in ga je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Poleg statuta naj se v tem odstavku predvidi tudi samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo kot akt, s
katerim lahko delavci določijo, da z referendumom odločajo
tudi o drugih vprašanjih kot jih sedaj vsebuje besedilo tega
odstavka. To je nujno, saj se lahko delavci tudi v delovni
organizaciji sporazumejo o tem, da bodo posamezne odločitve sprejemali z referendumom, še zlasti ker v delovni organizaciji uresničujejo svoje skupne interese, med katerimi so
najpomembnejši skupno poslovanje in planiranje, skupni
ekonomski in tehnološki razvoj, razvoj samoupravnih odnosov itd.
Poleg tega predlagamo, da se predvidi tudi možnost, da
delavci po vnaprej določenem postopku lahko zahtevajo, da
se o posameznih vprašanjih odloča z referendumom. Sedanja
praksa namreč kaže, da delavci doslej niso imeli možnosti
sprožiti takega postopka, kadar so ocenili, da bi odločanje z
referendumom o posameznih za njih posebno pomembnih
vprašanjih in njihovemu razčiščevanju lahko prispevalo k
sprejetju odločitev, ki bodo izhajale iz njihovih potreb in
interesov.
b) Drugi odstavek 1. točke se nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
»Delavski svet temeljne organizacije lahko sklene, da se v
temeljni organizaciji uporabljajo določbe samoupravnega
splošnega akta oziroma druga odločitev, ki je bila sprejeta
na referendumu v tej temeljni organizaciji, čeprav nI bila
sprejeta na referendumu v vseh temeljnih organizacijah, v
okviru delovne organizacije.«
Predlog je vsebinske narave in ga je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
Obrazložitev
proučiti.
Glede na značaj referenduma ni sprejemljivo, da bi odločitev delavskega sveta delovne organizacije začasno nadomestila referendumsko odločanje. Taka začasna odločitev bi bila
upravičena le zaradi preprečitve večje škode ali večjih motenj
v delu in poslovanju delovne organizacije. Te pa bi nastale
zlasti, če ne bi bilo možno uresničevati temeljnih planskih
ciljev. Ker odločanje o teh ciljih ni predvideno z referendumom, do takega stanja niti ne more priti. Po rešitvi iz drugega
odstavka bi začasna odločitev bila možna glede samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za razporejanje
dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, kar pa
glede na družbenoekonomski položaj delavca ni mogoče
nadomestiti z začasno odločitvijo delavskega sveta.
poročevalec

Pač pa bi bilo smotrno predvideti namesto tega odstavka
novo besedilo, ki bi omogočalo delavskemu svetu temeljne
organizacije, da sklene, da bo temeljna organizacija uporabljala samoupraven splošen akt ali uveljavila drOgo odločitev,
ki je bila v tej temeljni organizaciji združenega dela sprejeta z
referendumom, čeprav v okviru delovne organizacije referendum ni uspel.
c) Drugi in tretji odstavek 2. točke se nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Statut delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega dela; samoupravne sporazume o združitvi v poslovne skupnosti in druge samoupravne organizacije
in skupnosti, odločitve, s katerimi se uporabljajo osnove in
merilci za razporejanje skupnega dohodka in plan za delo
in razvoj organizacije združenega dsela sprejme delavski
svet z večino glasov svojih članov. Plan za delo in razvoj
delovne organizacije sprejme delavski svet po postopku, s
katerim se zagotavlja, da o glavnih planskih ciljih odločajo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v skladu s
samoupravnim sporazumom o združitvi «
Predlog je vsebinske narave in ga je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Po rešitvah iz drugega in tretjega odstavka te točke naj bi
ustava določila več različnih večin za odločanje v delavskem
svetu delovne organizacije. Smotrno bi bilo v ustavi predvideti
le absolutno večino za odločanje o posameznih vprašanjih iz
pristojnosti delavskega sveta delovne organizacije. V drugem
odstavku te točke je predvideno, da se odločitve o uporabi
osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke sprejemajo v delavskem svetu delovne organizacije ali celo sestavljene organizacije združenega dela. To je nesprejemljivo, ker
gre za vprašanje, o katerem delavci sprejemajo sklepe v
delavskem svetu temeljne organizacije, ne glede na to, če
imajo v delovni organizaciji ali sestavljeni organizaciji o tem
skupen akt.
č) Na koncu drugega odstavka 4. točke se doda
besedilo:
»v skladu z zakonom«.
Dopolnitev je vsebinske narave in jo je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Ne glede na to, da delavci sami s statutom temeljne organizacije ali s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno
organizacijo lahko določijo tudi drugačen način delegiranja
delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, bi
bilo potrebno z zakonom določiti skupna načela urejanja teh
vprašanj v samoupravnih splošnih aktih.
d) Drugi odstavek 5. točke naj se dopolni tako,
da se glasi:
»Organizacija združenega dela, zbornice, in splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne
organizacije in skupnosti, družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in družbene organizacije
usklajujejo in samoupravno urejajo z družbenim dogovorom
v skladu z ustavo odnose skupnega pomena, določajo temelje
urejanja odnosov skupnega pomena in se vzajemno zavezujejo, da bodo v mejah svojih pravic in dolžnosti uredili družbenoekonomske in druge odnose, ki so v njihovem skupnem ali
v splošnem družbenem interesu, na način, s katerim se zagotavlja uresničevanje sklenjenega dogovora, in da bodo izpolnili z dogovorom prevzete obveznosti.«
Pripomba je vsebinske narave in jo je do
priprave osnutka amandmajev treba
najskrbneje proučiti.
Obrazložitev:
Glede na to, da družbeni dogovor predstavlja svojevrstno
skupno, splošno, samoupravno konvencijo, je nesporno, da

se z njim zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje tistih
družbenoekonomskih in drugih družbenih odnosov, ki so po
svoji vsebini in dimenzijah skupnega interesa za vse udeležence konkretnega družbenega dogovora in splošnega družbenega interesa. Zato je treba besedilo tega odstavka dopol-'
niti tako, da bo iz njega nesporno izhajalo, da so družbeni
dogovori samoupravni splošni akti, s katerimi se usklajuje in
zagotavlja samoupravno urejanje odnosov. Če bi ostalo pri
predlagani definiciji družbenega dogovora kot je opredeljena
sedaj v drugem odstavku 5. točke, bi lahko, upoštevaje predvsem možne udeležence družbenega dogovora, bile predmet
družbenega dogovora zadeve, ki so v izključni zakonodajni
pristojnosti republiških in pokrajinskih skupščin oziroma
republik in pokrajin. V takem primeru bi družbeni dogovori
lahko dobili pravo naravo normativnega zakonodajnega akta,
po drugi strani pa bi se širila možnost za udeležbo organov
federacije pri urejanju odnosov, ki so v izključni pristojnosti
republik in pokrajin. Prav tako se nadalje zastavlja vprašanje
kakšen je potem odnos do dogovorov iz 244. člena ustave
SFRJ. Razlika bi bila praktična predvsem ta, da bi pri družbenih dogovorih bili lahko udeleženci organi federacije, kar pa
ne morejo biti v primeru dogovorov republik in pokrajin.
Takšen predlog pa je tudi v nasprotju s predlogom Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ,
po katerem je treba za nadaljnje uveljavljanje, učinovitejšo
uporabo in jasnejšo razmejitev družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov natančneje izraziti njihovo naravo, zlasti glede na domeno in njeno razmejitev glede na zakone in
druge predpise, udeležence pri sklepanju, pravni učinek teh
aktov in zagotavljanje jasnejše opredelitve različnih oblik
odgovornosti za izpolnjevanje prevzetih obveznosti.
e) Na koncu petega odstavka 5. točke se
besedilo spremeni tako, da se glasi:
»...pred arbitražo oziroma pristojnim sodiščem.«
Sprememba je radakcijske narave.
Obrazložitev:
Iz besedila mora biti jasno, da tudi arbitraža predstavlja
sodišče, saj ima položaj samoupravnega sodišča že po ustavi.
10) k amandmaju XX
a) Ta amandma naj se črta.
Pripomba je vsebinske narave in jo je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev:
Amandma ne prispeva k ^utrjevanju ustavnega položaja
občine, temveč le deklarativnb ponavlja opredelitve, ki so iz
celote odnosov v ustavni ureditvi dovolj jasne. S črtanjem bi
zmanjšali velik obseg ustavnih amandmajev in prispevali k
manjšemu normativizmu.
t
b) V koftkor soglasje o črtanju tega
amandmaja ne bo doseženo, je treba v prvem
odstavku črtati besedilo »širšimi«.
Pripomba je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev:
V predloženem vsebinskem okviru ni ustrezno uporabljati
pojma »širše družbenopolitične skupnosti«. Gre namreč za
neposredne samostojne pristojnosti občine na naštetih
področjih, v zvezi s katerimi se pristojnosti ne morejo prenašati npr. na republiko in še manj na federacijo.
11) k amandmaju XXI
Ta amandma naj se črta.
Pripomba je vsebinske narave in jo je do
priprave osnutka amandmajev treba
najskrbneje proučiti.
Obrazložitev:
Predloženi amandma ni potreben, kerježe iz sedanjega besedila 131. člena zvezne ustave in njegove izvedbe v zakonih in v

praksi jasno, da družbenemu pravobranilcu samoupravljanja
ni onemogočeno preventivno delovanje. S črtanjem tudi
zmanjšamo velik obseg ustavnmih amandmajev in prispevamo k zmanjšanju normativizma.
12) k amandmaju XXII
a) Začetni stavek drugega odstavka 1. točke naj
se glasi:
»V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
oblikujejo delegacije:«
Sprememba je redakcijske narave.
Obrazložitev:
V izhodiščnem stavku tega odstavka se po nepotrebnem
spreminja dosedanje ustavno besedilo drugega odstavka 133.
člena zvezne ustave, ki je ustrezno in naj ostane zato nespremenjeno.
b) V zvezi z drugim odstavkom 4. točke mora biti
v obrazložitvi ustavnih amandmajev izrecno zapisano, da
rešitev iz tega odstavka omogoča neposredno izvolitev več
delegatov za eno de.legatsko mesto v Zboru združenega dela
republiške oziroma pokrajinske skupščine.
Ce ponujene rešitve ni mogoče razlagati na ta način, je
potrebno besedilo dopolniti tako, da bo izrecno omogočena
neposredna izvolitev več delegatov za eno delegatsko mesto.
Predlog je vsebinske narave in ga je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje'
proučiti.
c) 5. točka naj se črta.
Pripomba je vsebinske narave in jo je treba do
priprave osnutka amandmajev najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev
Amandma v tej točki je nepotreben. Že v okviru sedanje
ustavne ureditve je bilo omogočeno ustanavljanje družbenih
svetov. Z njegovim črtanjem se prispeva k zmanjševanju normativizma.
13) k amandmaju XXIII
a) 2. točka naj se črta
Predlog je načelne narave. Besedilo predložene
točke naj se izloči iz osnutka ustavnih
amandmajev in ne predloži v javno razpravo.
Obrazložitev
V tej točki je predlagano, da zvezni zakon določa stopnje
izobraževanja in temeljne pogoje za pridobivanje znanja in
strokovne izobrazbe na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh
vrstah šol in v drugih izobraževalnih zavodih.
Pojem »temeljnih pogojev« ni dovolj jasen. Iz dosedanjih
obrazložitev izhaja, da naj bi šlo za vprašanja, ki so
pomembna za zagotavljanje skupnih temeljev sistema izobraževanja v SFRJ. Predlagano besedilo bi lahko pomenilo, da
gre za "temeljni- zvezni zakon, ki bi posegal v vsebino
sistema izobraževanja, kar bi predstavljajo poslabšanje
ustavne pozicije republik in pokrajin. Pri sistemu izobraževanja gre za vprašanja kulturne identitete naroda in njegove
samobitnosti in s tem za izključno pristojnost in odgovornost
republik in avtonomnih pokrajin. Predlagana širitev federalne
pristojnosti bi pomenila tudi poseg v odnose v federaciji, na
kar je izrecno v svojih stališčih k predlogu Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, opozorila
tudi Skupščina SR Slovenije in poudarila, da je treba zagotoviti, da temelji sistema ne bodo posegali v vsebino vzgoje in
izobraževanja.
Navedeno področje bi bilo treba ohraniti v republiški oziroma v pokrajinski pristojnosti in eventualna vprašanja kot so
šolske stopnje, pogoji za »prehodnost« šol in druga vprašanja, kjer je poenotenje nesporno, kolikor sedanja ureditev ni
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ustrezna, reševati z dogovarjanjem republik in pokrajin v
okviru dogovorov po 244. členu ustave SFRJ. Dogovarjanje na
tem področju je vedno možno, kar dokazuje tudi že 9 sklenjenih dogovorov oziroma družbenih dogovorov od leta 1980
dalje, ki imajo za cilj usklajevanje ureditve vzgoje in izobraževanja v SFRJ.
b) 4. točka naj se črta.
Predlog je vsebinske narave in gaje do priprave
osnutka amandmajev treba najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev
Ker se vrsta pravic in dolžnosti, ki jih imajo tujci v Jugoslaviji ureja tudi z republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni, bi
predlagani amandma pomenil, da s slednjimi zakoni tega v
bodoče ne bi bilo mogoče več urejati. Posledično pa bi to
pomenilo, da bi moral biti republiški oziroma pokrajinski
zakon, kolikor bi le urejal te zadeve, skladen z zveznim zakonom, s čimer bi prišli do novega instituta ustavnosti oziroma
zakonitosti, saj po dosedanji določbi drugega odstavka 207.
člena ustave SFRJ kot tudi predlogu iz prvega odstavka 5.
točke amandmaja XXIII, ki nadomešča drugi odstavek 207.
člena ustave SFRJ, republiški in pokrajinski zakon ne smeta
biti v nasprotju z zveznim zakonom. V zvezi s tem kaže
opozoriti tudi na morebitne mednarodne implikacije te spremembe, ker bi lahko navajale na razmišljanja o tem, da se
položaj tujcev v Jugoslaviji spreminja, poleg tega pa predlagana rešitev tudi presega okvire predloga Predsedstva SFRJ
za spremembo ustave SFRJ.
c) 2. odstavek 5. točke naj se črta.
Predlog je načelne narave. Besedilo
predloženega drugega odstavka 5. točke se
izloči iz osnutka ustavnih amandmajev in ne
predloži v javno razpravo, ali pa naj se doda
alternativa, da se 2. odstavek 5. točke črta.
Obrazložitev
Drugi odstavek 5. točke spreminja razmerja med zvezno in
republiško zakonodajo s tem, ko določa, če je republiški
oziroma pokrajinski zakon v nasprotju z zveznim zakonom, se
uporabi začasno, do odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije,
zvezni zakon.
Dejanske posledice tako določenega besedila bi lahko
pomenile nasprotje s temeljnim načelom ustave SFRJ, po
katerem delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo
svoje suverene pravice v socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi
pravicami in — kadar to v skupnem interesu določa ta ustava
- v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Iz navedenega temeljnega ustavnega načela je tudi izpeljan ustavni
princip, če je republiški oziroma pokrajinski zakon v
nasprotju z zveznim zakonom, se uporabi začasno do
odločbe ustavnega sodišča republiški oziroma pokrajinski
zakon; če so za izvrševanje zveznega zakona odgovorni
zvezni organi, pa zvezni zakon (tretji odstavek 207. člena
ustave SFRJ). V razmerju med zveznim in republiškim zakonom ima torej prednost republiški zakon, razen če za izvrševanje zveznega zakona odgovarjajo zvezni organi. V zvezi s
predlagano rešitvijo se postavlja tudi vprašanje, kako bi bilo
mogoče uveljaviti to načelo pri zakonih s področja tako imenovanih mešanih pristojnosti, kjer federacija ureja samo najbolj splošna vprašanja (temelje sistema, temeljne pravice,
temelje in podobno), saj slednji zakoni niso neposredno uporabljivi. Posledično bi to lahko pomenilo tudi, da bi federacija
urejala zadeve na teh področjih preko svojih pooblastil.
Ker se v praksi dosedaj niso pojavljali problemi v zvezi z
izvajanjem tretjega odstavka 207. člena ustave SFRJ, se
postavlja vprašanje utemeljenosti predlagane rešitve v tej
točki amandmaja XXIII. Ob tem kaže opozoriti tudi na določbo
četrtega odstavka 207. člena ustave SFRJ, ki določa, če
organ, ki odloča o posamičnih stvareh, meni, da zakon, drugi
predpis ali splošni akt ali samoupravni splošni akt ni v skladu
z zveznim zakonom oziroma da je v nasprotju z zveznim
zakonom, je dolžan začeti postopek pred ustavnim sodiščem.
Po drugi strani pa lahko vsakdo da pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti (prvi odstavek
poročevalec

387. člena ustave SFRJ). Zato bi eventualno kazalo razmisliti o
reševanju tega vprašanja v smislu rešitev iz 379. člena ustave
SFRJ.
d) 6. in 7. točka naj se črtata.
Predlog je načelne narave. Besedilo obeh točk
se izloči iz osnutka ustavnih amandmajev in ne
predloži v javno razpravo.
Obrazložitev
Koordinacija je ugotovila, da je v besedilu 6. točke izpuščena glede na prejšnje besedilo opredelitev, da bi zvezni
zakon določal tudi načela o organizaciji rednih sodišč. Koordinacija je menila, da ne gre za bistveno spremembo glede na
prejšnje besedilo amandmaja, ker se z določanjem pristojnosti rednih sodišč lahko posredno tudi z zveznim zakonom
določa organizacija teh sodišč. Zato bi bilo potrebno v obrazložitvi jasno povedati, katera vprašanja naj bi zvezni zakon
urejal v okviru načel o pristojnosti rednih sodišč, ali pa morda
v nadaljnji izboljšavi besedila te točke kot alternativno možnost izpustiti besedo »pristojnosti«, ker se z njo lahko razumejo tudi načela o organizaciji rednih sodišč.
V zvezi z rešitvijo v tem amandmaju pa je koordinacija
opozorila na bistvene razloge, zaradi katerih ni mogoče
soglašati s celotnim konceptom predloženega amandmaja, in
sicer:
- da predlagane rešitve presegajo predlog Predsedstva
SFRJ;
- da bi ustavna ureditev, ki bi terjala kakršnokoli novo
reorganizacijo rednih sodišč, spremenila koncept, sprejet v
sedanji ustavi, da organizacijo in delo sodišč samostojno in
originarno urejajo republike in avtonomni pokrajini in da se
redna sodna pot konča v republiki;
- da bi ponovna reorganizacija rednih sodišč na podlagi
rešitev v predloženem amandmaju, kolikor bi bil dokončno
sprejet, vsaj v naši republiki pomenila dalekosežen poseg v
njene sedanje sistemske rešitve na tem področju, kar bi prizadelo organizacijo sodstva in jo močno materialno obremenilo,
še zlasti, ker je že sedanja reorganizacija sodišč v republikah,
zlasti v naši, močno obremenjena s kadrovskimi, finančnimi in
drugimi problemi, kar bi se v končni posledici negativno
odrazilo na uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov;
- na podlagi vseh navedenih argumentov ni mogoče zagovarjati ustavne rešitve, da bi zvezni zakon določal načela o
stvarni pristojnosti in s tem organizacijo rednih sodišč v
republikah;
- da vsebina tega amandmaja bistveno posega v pravice
oziroma pristojnosti republik glede pristojnosti in s tem organizacije rednih sodišč in je v nasprotju s temeljnimi ustavnimi
načeli o razmejitvi pristojnosti med republikami in federacijo
na področju sodstva.
V zvezi s to točko pa je koordinacija opozorila tudi na to, da
bi bilo potrebno v določbi drugega odstavka 230. člena ustave
SFRJ črtati >■politično primernost« za opravljanje sodniške
funkcije, ker je ta določba vprašljiva s stališča skladnosti s
konvencijo št. 111 Mednarodne organizacije dela o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (Ur. I. FLRJ, dodatek mednarodne pogodbe in drugi sporazumi, št. 3/61). Po mnenju
koordinacije sodnikov tudi ni mogoče enačiti z visokimi
državnimi uradniki, za katere ta konvencija ne velja, kot je bilo
dano pojasnilo v eni izmed prejšnjih obrazložitev amandmajev.
V zvezi s prvim odstavkom 7. točke je koordinacija menila,
da le-ta presega Predlog Predsedstva SFRJ. Glede drugega
odstavka pa je koordinacija menila, da ni sprejemljiv iz enakih
razlogov kot rešitev v 6. točki za redna sodišča, saj je organizacija javnega tožilstva stvar republike in je tudi zrcalna
podoba organizacije rednega sodstva v republiki.
(Glej tudi obrazložitev k amandmaju XXV, str. 13)
14. k amandmaju XXIV
Amandma XXIV naj se črta.
Amandma predstavlja normativno
obremenjevanje ustavnega besedila.
Obrazložitev
Ob nesporni potrebi po krepitvi dogovarjanja republik in
avtonomnih pokrajin, po naši oceni, predlagani amandma ne

prispeva k uspešnejšemu in celovitejšemu uresničevanju
skupnih interesov v federaciji in zgolj poudarja način uresničevanja skupnih interesov, opredeljenih v tretji alinei drugega
odstavka 244. člena ustave SFRJ, po katerem je dogovarjanje
republik in pokrajin ustrezno opredeljeno.
15. k amandmaju XXV
Pripomba je vsebinske narave in jo je do
priprave osnutka amandmajev treba
najskrbneje proučiti.
Obrazložitev
Amandma je pripravljen upoštevaje predlog Predsedstva
SFRJ, da se zagotovi popolno in dosledno uresničevanje
ustavnega položaja SR Srbije kot države in socialistične
samoupravne demokratske skupnosti ter uresničevanje
ustavnega položaja SAP kot avtonomnih socialističih samoupravnih demokraskih družbenopolitičnih skupnosti v sestavi
SR Srbije in konstitutivnih elementov jugoslovanske federacije.
Pri tem pa se zastavlja vprašanje, ali je mogoče reševati
vprašanje ustavnega položaja SR Srbije in obeh avtonomnih
pokrajin v smislu predloga Predsedstva SFRJ na način, da se
iz ustavnih določb oziroma besedil izpušča navajanje republik. S takšnim reševanjem dobivajo spremenjene določbe
zvezne ustave novo vsebino in sprožajo možnost različnih
razlag.
Slednja pripomba se poraja tudi k predlogu 3. točke amandmaja XXIII in k predlogu amandmaja XXIX.
16) k amandmaju XXVI
a) K 1. točki
K prvi alinei 1. točke
Prva alinea 1. točke se spremeni, tako da se glasi:
- »viri in vrste davkov ter davčni zavezanci in skupni temelji davčne politike;«
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Obrazložitev
Upoštevaje stališča Skupščine SR Slovenije k predlogu
Predsedstva SFRJ, da je treba posebej precizirati vsebino
pojma »enotni temelji davčnega sistema« in pri tem skrbno
paziti, da s tem ne bi kakorkoli posegali v neposredno odgovornost družbenopolitičnih skupnosti, ki jo imajo v skladu s
temeljnimi načeli ustave SFRJ, predlagamo, da se prva alinea
1. točke spremeni tako, da so temelji enotnega jugoslovanskega trga le viri in vrste davkov ter davčni zavezanci. Viri in
vrste davkov ter davčni zavezanci naj bi tako bili tudi v
zakonodajni pristojnosti federacije, dočim naj bi davčne stopnje, davčne olajšave in oprostitve urejali še nadalje z republiškimi in pokrajinskimi zakoni. Republike in avtonomni
pokrajini so po temeljnih načelih ustave SFRJ odgovorne za
lasten razvoj in za razvoj federacije kot celote, vsled česar
morajo imeti pravico, da glede na stopnjo družbenega in
gospodarskega razvoja, socialne in druge razmere samostojno določajo davčni sistem kot instrument fiskalne in
tekoče ekonomske politike.
Kolikor so skupni temelji davčne politike sestavni del temeljev enotnega jugoslovanskega trga, pa ne morejo biti predmet urejanja z zveznim zakonom. Skupni temelji davčne politike so element planiranja in imajo kot taki tudi vpliv na trg ter
po svoji vsebini pomenijo realizacijo planskih ciljev. Upoštevati jih je treba pri oblikovanju skupne razvojne politike in so
zato lahko le stvar usklajevanja z medsebojnimi dogovori
republik in avtonomnih pokrajin, če to zahteva zagotovitev
enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga.
K drugi alinei 1. točke
Druga alinea 1. točke se spremeni, tako da se glasi:
- »skupna politika gospodarskega in družbenega razvoja,
določena v družbenem planu Jugoslavije in strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije.«.
Predlog je vsebinske narave.
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Obrazložitev
V zvezi s predlogom iz druge alinee 1. točke amandmaja
XXVI, da je temelj enotnega jugoslovanskega trga tudi enotna
strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije, kaže ponoviti že
zavzeto stališče, da je le-ta po svoji vsebini sestavni del
skupna razvojne politike Jugoslavije in odvisna od instrumentov
!?. ukre
P°v skupne
ekonomske
politike.gospodarske
Takšno je tudi
stališče
iz separata
dolgoročnega
programa
stabilizacije o temeljih strategije tehnološkega razvoja, na katero
se predlog, da se začne postopek za spremembo ustave
SFRJ, izrecno sklicuje kot izhodišče za postopek ustavnih
sprememb. Glede na navedeno predlagamo, da se v drugi
alinei 1. točke tega amandmaja beseda »enotna« črta.

naknadno določeno besedilo osnutka tega amandmaja pošlje
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ.
Omenjeni amandma proučuje posebna skupina v okviru
Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije in bo
mnenje k temu amandmaju oblikovano v celoti naknadno.
Dokončna stališča pa še ni bilo mogoče oblikovati, saj je bil
osnutek tega amandmaja naknadno vključen v delovno besedilo amandmajev. Gre za izjemno pomembno družbeno in
ekonomsko vprašanje gospodarjenja z denarnimi sredstvi. Ob
njem se pojavljajo mnoga idejna in ekonomska vprašanja
družbene lastnine, sistema upravljanja, nosilcev odločanja in
odgovornosti za gospodarjenje s sredstvi. Zato zaenkrat še ni
bilo mogoče oblikovati dovolj preverjenih skupnih strokovnih
in družbenih stališč do teh vprašanj.

b) K 3. točki
Predlog amandmaja v prvem odstavku 3. točke naj se glasi:
»Dela na področju izvrševanja obveznosti plačevanja določenih davkov in drugih davščin oziroma prispevkov posameznih zavezancev, določenih z zakonom, opravljajo službe družbenih prihodkov.«.
Predlog je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev
V tej točki se za službe družbenih prihodkov uporablja izraz
družbene službe. Ta pojem je v dosedanji ustavi uporabljen le
pri odvetništvu. V tretjem odstavku 180. člena ustave SFRJ je
določeno, da se pravna pomoč zagotavlja z odvetništvom kot
samostojno družbeno službo in z drugimi oblikami pravne
pomoči. Z navedeno ustavno določbo se je želela izpostaviti
samostojnost odvetništva in oddvojenost teh služb od organov oblasti, njena samostojna organiziranost kot tudi samostojnost v delu vsakega odvetnika. Po drugi strani pa je tudi
družba zainteresirana za takšno opravljanje odvetništva, ki bo
odgovarjalo družbenim potrebam in se zato lahko z zakonom
vplivala na organizacijo odvetništva, na določanje pogojev za
njegovo opravljanje kot tudi za reševanje drugih vprašanj, ki
se nanašajo na delo odvetništva in odvetnikov. Glede na
navedeno se torej postavlja pod vprašaj utemeljenost pojma
družbene službe kot primernega ustavnega izraza za službe
družbenih prihodkov. Predlagamo, da se v prvem odstavku 3.
točke amandmaja XXVI črtajo besede »kot družbene službe«.
17) k amandmaju XXVII
Drugi odstavek tega amandmaja se dopolni,
tako da se glasi:
»Družbeni plan Jugoslavije določa ekonomske in druge
ukrepe oziroma smernice za ukrepe ekonomske politike in
druge ukrepe, ki jih organi federacije oziroma organi republik
in avtonomnih pokrajin v skladu s pravicami in dolžnostmi,
določenimi z ustavo, sprejemajo samostojno ali po dogovoru
in s katerimi se organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti usmerjajo oziroma vzpodbujajo za čim skladnejši in stabilnejši razvoj in za uresničevanje skupnih interesov republik in avtonomnih pokrajin na
enotnem jugoslovanskem trgu «
Obrazložitev
Predlog je vsebinska izboljšava besedila.
Predlagana dopolnitev amandmaja opredeljuje vsebino
ukrepov ekonomske politike in drugih ukrepov organov federacije oziroma republik in avtonomnih pokrajin za uresničevanje družbenega plana Jugoslavije. Ti ukrepi pa naj usmerjajo
oziroma vzpodbujajo organizacije združenega dela ter druge
samoupravne organizacije in skupnosti, da bodo z uresničevanjem svojih planov in programov prispevale in se zavzemale
za čim skladnejši in stabilnejši razvoj ter za uresničevanje
skupnih interesov na enotnem jugoslovanskem trgu. S tem se
amandma, ki se nanaša na družbeni plan Jugoslavije, usklajuje s splošno opredelitvijo planov družbenopolitičnih skupnosti, ki jo vsebuje 3. točka XIV. amandmaja.
18) k amandmaju XXVIII
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja je sklenila,
da se ta amandma obravnava posebej v tej komisiji in
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19) k amandmaju XXIX
Opozarjamo na pripombo, navedeno v obrazložitvi k
amandmaju XXV (stran 13).
20) k amandmaju XXX
a) Drugi odstavek 4. točke naj se črta.
Pripomba je vsebinske narave in jo je do
priprave osnutka amandmajev treba
najskrbneje proučiti.
Obrazložitev
Izhajamo iz dosedanjih stališč k delovnim besedilom
amandmajev na 15. točko predloga Predsedstva SFRJ, da se
zagotovi dosledno izvrševanje zveznih zakonov in zaostri
odgovornost za njihovo uresničevanje, pri čemer je treba v
okviru veljavne ustavne ureditve še naprej razločevati med
zakoni, za izvrševanje katerih so odgovorni zvezni organi in
tistimi, za katerih izvrševanje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah ter še nadalje upoštevati tiste
zakone, za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni organi, pa
jih izvršujejo organi v republikah in avtonomnih pokrajinah,
če tako določa zvezni zakon. Pri tem se pojavlja pomislek k
predlogu drugega odstavka, 4. točke, ko upravni organi v
republiki oziroma aatonomni pokrajini ne izvršijo upravne
zadeve, določene z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje
so odgovorni republiški oziroma pokrajinski organi in se zato
izvršitev upravne zadeve prenese v pristojnost zveznih organov.
Nesporno je treba zaostriti odgovornost republik in avtonomnih pokrajin pri izvrševanju zveznih zakonov, pri tem pa
ostati v okviru temeljne opredelitve ustave, da zvezne zakone,
druge predpise in splošne akte izvršujejo organi v republikah
in avtonomnih pokrajinah in so odgovorni za njihovo izvrševanje, razen če ni v ustavi določeno, da jih neposredno izvršujejo in da so za njihovo izvrševanje odgovorni zvezni organi.
Omenjena temeljna ustavna opredelitev izhaja namreč iz
temeljnega načela ustave, da delovni ljudje ter narodi in
narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice v socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah v
skladu z njihovimi ustavnimi pravicami in - kadar to v skupnem interesu določa ustava - v SFRJ, in ustavnega načela,
da so republike in avtonomni pokrajini odgovorne za lasten
razvoj in za razvoj socialistične skupnosti kot celote.
b) 6. točka naj se črta.
Predlog je načelne narave. Besedilo predložene
točke se izloči iz osnutka ustavnih amandmajev
in ne predloži v javno razpravo, ali pa naj se
doda alternativa, da se 6. točka črta.
Obrazložitev
Z navedeno točko tega amandmaja se ne nadomešča le
tretji odstavek 268. člena ustave SFRJ, pač pa tudi njegov
drugi odstavek.
V drugem odstavku 268. člena ustave SFRJ je določeno, da
na področjih, ki so urejena z zveznim zakonom, lahko republike in avtonomni pokrajini v mejah svojih pravic in dolžnosti
izdajajo zakone. Iz predloženega amandmaja bi torej izhajalo,
da republike oziroma pokrajini ne bi imele več možnosti
izdajati svojih zakonov takrat, kadar obstoji zvezni zakon.
poročevalec

Republiški oziroma pokrajinski zakon bi bilo možno izdati le,
če na področjih, ki se urejajo z zveznim zakonom takega
zveznega zakona ni. Predlagani amandma torej ne pomeni le
poslabšanje ustavnega položaja republik oziroma avtonomnih pokrajin, temveč je tudi v nasprotju s temeljnim načelom
ustave, da delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo
svoje suverene pravice v socialističnih republikah in v socialističnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi
pravicami in - kadar to v skupnem interesu določa ta ustava
- v SFRJ (drugi odstavek I. poglavja temeljnih načel ustave
SFRJ) in tudi ustavnim načelom, da so republike in avtonomni
pokrajini odgovorne za lasten razvoj in za razvoj socialistične
skupnosti kot celote.
Predlagano besedilo 6. točke pa sproža načelen pomislek,
da lahko republiški oziroma pokrajinski zakoni v tem primeru
veljajo le do izdaje zveznega zakona. Predlog pomeni ogrožanje pravne varnosti, saj v večini primerov federacija ureja z
zveznimi zakoni temelje sistema, temeljne pravice, temeljna
razmerja in podobno, vsled česar ti zvezni zakoni niso neposredno uporabljivi. Do sprejema republiških oziroma pokrajinskih zakonov bi na teh področjih obstajala pravna praznina.
Po drugi strani pa tudi v izjemno redkih primerih, ko so
republike ali avtonomne pokrajine izdajale svoje zakone na
področjih, ki se urejajo z zveznim zakonom, pa takega zakona
ni bilo, republiški oziroma pokrajinski zakoni tega niso
navedli v svojih besedilih. Zvezni zakon bi v takem primeru,
upoštevaje predlog amandmaja, moral tudi določiti, katere
določbe oziroma kateri republiški oziroma pokrajinski zakoni
prenehajo veljati. S tem bi uvedli tudi nov institut prenehanja
veljavnosti republiškega oziroma pokrajinskega zakona s
sprejemom zveznega zakona. Takšna rešitev pomeni poseganje v že omenjeno temeljno ustavno načelo iz drugega
odstavka I. poglavja temeljnih načel ustave SFRJ, po drugi
strani pa bi glede na sedanje ustavne opredelitve moralo o teh
vprašanjih odločati Ustavno sodišče Jugoslavije.
21) k amandmaju XXXI
O vsebini tega amandmaja bo opravljena posebna razprava.
22) k amandmaju XXXII
a) K drugi alinei
Druga alinea naj se glasi:
»- (2) ureja temelje sistema družbenega planiranja in določa
družbeni plan Jugoslavije in strategijo tehnološkega razvoja
Jugoslavije;«.
Predlog je vsebinske narave.
Obrazložitev
K predlagani širitvi federalne pristojnosti v drugi alinei, da
federacija določa enotno strategijo tehnološkega razvoja
Jugoslavije, je bilo ocenjeno, da predlog amandmaja ni sprejemljiv, zaradi razlogov, ki so navedeni k 1. točki amandmaja
XXVI.
b) K tretji alinei
Tretja alinea naj se glasi:
•>- (3) ureja vire in vrste davkov ter davčne zavezance;«
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Obrazložitev
Predlagana širitev federalne pristojnosti je v povezavi s prvo
alieno 1. točke amandmaja XXVI in sproža enake pomisleke
kot so navedeni k besedilu slednje omenjenega amandmaja.
Iz teh razlogov tudi ni sprejemljiva rešitev, predlagana v alternativi k tretji alinei.
c) K sedmi alinei
Sedma alinea naj se črta.

Predlog je redakcijske.narave.

Obrazložitev
Ureditev velikih sistemov je z zveznim zakonom predvidena

že v 5. točki amandmaja X. zato predlagamo, da se urejanje
velikih sistemov črta iz tega amandmaja.
č) K dvanajsti alinei
Dvanaista alinea tega amandmaja naj se glasi:
»- (12) ureja in nadzoruje temeljno geodetsko mrežo«.
Predlog je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev
Izhajamo iz dosedanjih stališč, da ni mogoče pristajati, da
federacija ureja temelje geodetske dejavnosti, ki so
pomembne za vso državo, saj bi to pomenilo normativno
urejanje vseh zadev s področja geodetske službe oziroma
geodetske dejavnosti (zemljiški kataster in njegove izvedene
evidence, načini in postopki za izdelavo načrtov in kart, kataster komunalnih naprav, kataster zgradb, normativi za inženirsko geodezijo, itd.).
Predlagamo, da bi federacija urejala in nadzorovala le
temeljne mreže geodetskih točk, ki so potrebne kot izhodišče
za kartografiranje jugoslovanskega ozemlja in za druge
pomembnejše geodetske meritve v gospodarske namene ter s
tem skrbi za ustrezno povezavo s podobnimi sistemi sosednjih držav. Zzato naj federacija po zveznih organih ureja in
nadzoruje temeljno geodetsko mrežo.
d) Predlagamo, da se pri amandmaju XXXII
doda nova točka, ki se glasi:
»2. Ta določba je podlaga za urejanje odnosov v federaciji
samo v povezavi z v tej ustavi določenimi pristojnostmi federacije.
(Z 2. točko tega amandmaja se dopolni 2. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ.)«.
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Obrazložitev
V nadaljnjem postopku ustavnih sprememb bi morali razrešiti tudi vprašanje 2. točke prvega odstavka 281. člena ustave
SFRJ, kot ustavne podlage za izdajo zakonov na ravni federacije. Ker predlagani ustavni amandmaji pomenijo opredeljevanje povsem konkretnih zakonodajnih pristojnosti federacije,
omenjena točka 281. člena ustave SFRJ, v kateri so na splošen način izraženi okviri in dimenzije pristojnosti organov
federacije na področju sistema družbenoekonomskih odnosov oziroma političnega sistema, pristojnost teh organov pa
konkretno določena v nadaljnjih točkah 281. člena, ne more
biti samostojna podlaga za urejanje odnosov v federaciji,
ampak samo v povezavi z v zvezni ustavi določenimi konkretnimi pristojnostmi.
23) k amandmaju XXXIII
a) K drugemu odstavku 1. točke
Drugi odstavek 1. točke se spremeni, tako da se glasi:
»Najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo
delegati iz delegacij za zbore združenega dela.«
Predlog je vsebinska izboljšava besdila.
Obrazložitev
Predlog v drugem odstavku 1. točke tega amandmaja, da
najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo delegati iz delegacij organizacij združenega dela s področja materialne proizvodnje, je vprašljiv, saj se na ta način izpostavlja le
en del združenega dela. Upoštevati je treba tudi odnos do
sestave Zbora republik in pokrajin, ki odloča o ključnih materialnih vprašanjih. Upoštevaje tudi predlog Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, bi kazalo
omenjeni odstavek preoblikovati tako, da najmanj polovico
delegatov sestavljajo delegati iz delegacij za zbore združenega dela. Kolikor bi ostalo pri predlaganem amandmaju, so s
tem vsi tisti delovni ljudje, ki delajo s sredstvi v zasebni lasti,
ali opravljajo kako dejavnost samostojno kot poklic, pa niso v
odnosih združevanja svojega dela in sredstev z organizacijami združenega dela, brez svojih delegatov v Zveznem zboru
in ne morejo sodelovati na podlagi svojega dela pri sprejema-

nju odločitev v njem. Z novo predlagano rešitvijo pa je zagotovljena upoštevaje število zaposlenih v združenem delu tudi
večina iz materialne proizvodnje.
b) K 2. točki
Predlagamo, da se omenjena točka dopolni, tako da se
glasi:
»2. Delegacijo skupščine republike oziroma skupščine
avtonomne pokrajine v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ sestavlja najmanj polovica delegatov iz delegacij za
zbore združenega dela.«
Predlog je vsebinska izboljšava besedila.
Obrazložitev
Predlagamo, da se smisel te točke razširi tako, da se bo
obveznost glede zastopanosti združenega dela nanašala na
delegacije za zbor združenega dela, ne pa na delegate zbora
združenega dela republiških oziroma pokrajinskih skupščin.
Taka rešitev je sicer v povezavi z načinom izvolitve delegatov
v te zbore, kjer je treba stremeti, da se ohrani možnost
zamenljivosti delegatov. Obenem se izognemo tudi kopičenju
teh funkcij.
c) K drugemu odstavku 3. točke
Drugi odstavek 3. točke naj se črta.
Predlog je načelne narave. Besedilo predložene
točke naj se črta, ali pa naj se doda alternativa,
da se 2. odstavek 3. točke črta.
Obrazložitev
V tej točki so določene zadeve iz pristojnosti Zbora republik
in pokrajin, katere obravnava tudi Zvezni zbor in daje o njih
mnenje Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predlagana rešitev uvaja elemente dvodomnosti v koncepcijo skupščinskega odločanja, po drugi strani pa pomeni tudi nepotrebno zavlačevanje postopkov pri sprejemanju predpisov
oziroma drugih aktov v Skupščini SFRJ. Še posebej ni utemeljeno ustavno opredeljevanje mnenja Zveznega zbora o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti republik in avtonomnih
pokrajin, kot je to prevzemanje obveznosti po petem odstavku
279. členu ustave SFRJ.
č) K 4. točki
Predlog je vsebinske narave in ga je do priprave
osnutka amandmajev treba najskrbneje
proučiti.
Obrazložitev
V tej točki je predvideno, da se lahko skliče konferenca
samoupravlja/cev v postopku odločanja v Skupščini SFRJ o
vprašanjih, ki so posebnega pomena za zagotavljanje delovanja enotnega jugoslovanskega trga, usmerjanje gospodarskega, družbenega in tehnološkega razvoja države v celoti.
Nesporno je, da pri delu Skupščine SFRJ koristijo vse oblike
samoupravno organiziranega združenega dela s svojo izključno posvetovalno vlogo. S predlagano ustavno opredelitvijo pa se zastavlja vprašanje ali ne bi kazalo izpeljati vloge
konference samoupravljalcev v drugih aktih, saj s predlagano
rešitvijo nastaja vtis, da bi to lahko pomenilo ustavno priznanje, da samoupravljalci po sistemu nimajo pravega položaja
in da ne morejo priti do polnega vpliva njihovi interesi in
njihov položaj v Skupščini SFRJ.
d) K 5. točki
Predlagamo, da se 5. točka glasi:
»5. Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin
republik in skupščin avtonomnih pokrajin:
- (1) sprejema družbeni plan Jugoslavije in strategijo tehnološkega razvoja;
- (2) določa politiko in sprejema zvezne zakone, s katerimi
se določajo odnosi na področjih: monetarnega sistema in
emisije denarja, deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa, kreditnih in drugih ekonomskih odnosov s tujino; oblikovanja denarnih in deviznih rezerv in razpolaganja z njimi,
kadar je to pomembno za vso državo; carinske in izvencarinske zaščite; družbene kontrole cen proizvodov in storitev;
kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
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republik in avtonomnih pokrajin; določanja prihodkov družbenopolitičnih skupnosti, ki se ustvarjajo z obdavčevanjem
proizvodov in storitev v prometu; sistema in virov sredstev za
financiranje federacije vključno z določanjem davka iz
dohodka organizacij združenega dela in davka iz osebnih
dohodkov za financiranje Jugoslovanske ljudske armade
kot sestavnega dela sistema in virov sredstev za financiranje federacije; ureja ugotavljanje, odvzemanje in usmerjanje izjemnega dohodka, ki je rezultat monopolnega položaja
ali ravnanja; določanja ukrepov omejitve trga in svobodnega
prometa blaga in storitev in ukrepov, ki so podlaga za kompenzacijo, ter načina in oblik kompenzacije; združevanja
organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za
celotno območje Socialistične federativne republike Jugoslavije in obveznega združevanja organizacij združenega
dela v skupnosti; daje avtentično razlago zakonov, ki jih
sprejema;
— (3) ureja vire in vrste davkov ter davčne zavezance; ureja
način in pogoje združevanja organizacij združenega dela, ki
kot enoten tehnološki sistem opravljajo dejavnosti na
področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in
poštno-telegrafskega in telefonskega prometa, v skupnosti
ter tehnološko enotnost delovanja teh sistemov kot tudi način
in pogoje poslovanja organizacij združenega dela na drugih
področjih, kadar to zahteva tehnološka enotnost delovanja
sistema in kadar je to pomembno za vso državo, v obsegu, ki
je nujen za zagotovitev smotrnega in učinkovitega delovanja
sistema na celotnem območju SFRJ, kakor tudi obveznost
združevanja teh organizacij v skupnosti; ureja meje lastninske
pravice na kmetijskem obdelovalnem zemljišču.
(S 5. točko tega amandmaja se nadomestita 1. in 2. točka
drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ).«
Predlog je načelne narave. Naše besedilo se
predlaga kot alternativa za javno razpravo.
Obrazložitev
Pri tej točki kaže opozoriti na nedodelanost besedila
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, saj se predlagane pristojnosti Zbora republik in pokrajin predvsem v drugi podtočki,
ko je govora o določanju politike in sprejemanju zveznih
zakonov na področju monetarnega sistema in emisije
denarja, deviznega sistema, zunanjetrgovinskega sistema,
kreditnih in drugih odnosov s tujino ne pokrivajo z 9. in 11.
točko amandmaja XXVIII.
V zvezi s pripombo k 1. točki amandmaja XXVI in drugi
alinei amandmaja XXXII kaže temu primerno preoblikovati
tudi prvo alineo 5. točke amandmaja XXXIII. I/ zvezi s pripombo k 1. točki amandmaja XXVI in tretji alinei amandmaja
XXXII kaže dopolniti tretjo alineo 5. točke amandmaja XXXIII.
V zvezi s pripombo k tretjemu odstavku 1. točke amandmaja
XXXI bi morali v 5. točki amandmaja XXXIII izrecno navesti, da
Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščine republik in skupščin avtonomnih pokrajin odloča o določanju
davka iz dohodka organizacij združenega dela in davka iz
osebnih dohodkov za financiranje JLA.
Glede na načelno opredelitev k drugemu odstavku 9. točke
amandmaja IX, je treba dopolniti pristojnosti Zbora republik
in pokrajin tudi z urejanjem ugotavljanja, odvzemanja in
usmerjanja izjemnega dohodka, ki je rezultat družbeno neupravičenega monopolnega položaja ali ravnanja, saj gre za
materialna vprašanja.
V zvezi s predlogom k 5. točki amandmaja X predlagamo
preoblikovanje pristojnosti Zbora republik in pokrajin, ki se
nanaša na urejanje velikih sistemov.
Zaradi razlogov k 2. točki amandmaja XXIII predlagamo, da
se iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin črta določanje
stopenj izobraževanja in temeljnih pogojev za pridobivanje
znanja in strokovne izobrazbe na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh vrstah šol in drugih izobraževalnih zavodih.
Upoštevaje stališča Skupščine SR Slovenije k predlogu
Predsedstva SFRJ, da »ne sprejema predlogov o spreminjanju pristojnosti obeh zborov- ni sprejemljiva rešitev, po kateri
se iz sedanje 2. točke drugega odstavka 286. člena izpušča iz
pristojnosti Zbora republik in pokrajin soglasje skupščin
republik in skupščin avtonomnih pokrajin na določanje politike in sprejemanje zveznih zakonov, s katerimi se določajo
odnosi na področjih združevanja organizacij združenega
dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in njihovih združenj
poročevalec

v gospodarsko zbornico za celotno območje Socialistične
federativne republike Jugoslavije in obveznega združevanja
organizacij združenega dela v skupnosti.
e) K 6. točki
Predlog je načelne narave. Besedilo predložene
točke se izloči iz osnutka ustavnih amandmajev
in ne predloži v javno razpravo, ali pa naj se
doda alternativa, ki se glasi:
1. »Negoslasje skupščine republike oziroma skupščine
avtonomne pokrajine k osnutku zakona ali drugega splošnega akta ne preprečuje postopka usklajevanja.
S tem se dopolni besedilo 6. točke «
2. »Če se ne doseže soglasja skupščin republik in skupščin
avtonomnih pokrajin o osnutku ali o predlogu zakona ali
drugega splošnega akta, ki ga sprejema Zbor republik in
pokrajin na podlagi soglasja teh skupščin, predlaga Zvezni
izvršni svet Predsedstvu SFRJ naj se izda zakon o začasnih
ukrepih, če je po njegovem mnenju rešitev določenih vprašanj, o katerih^ni bilo doseženo soglasje skupščin republik in
skupščin avtonomnih pokrajin, nujna, da se preprečijo ali
odpravijo večje motnje na trgu, ali če meni, da bi, če ta
vprašanja ne bi bila rešena, lahko nastala občutna škoda za
družbeno skupnost ali da bi bili lahko ogroženi interesi ljudske obrambe, ali da bi zaradi tega lahko nastali neenakopravni ekonomski odnosi med republikami in avtonomnima
pokrajinama ali da se ne bi mogle izpopolnjevati obveznosti
do manj razvitih republik in avtonomnih pokrajih ali obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije do drugih
držav in mednarodnih organizacij.
S tem se dopolni prvi odstavek 301. člena ustave SFRJ «
Obrazložitev
V zvezi s predlogom v tej točki ni mogoče pristati na
stališče, da bi opustili soglasje republiških in pokrajinskih
skupščin v prvi fazi zakonodajnega postopka v Zboru republik
in pokrajin. To bi bilo v izrecnem nasprotju s stališči Skupščine SR Slovenije k predlogu Predsedstva SFRJ, da se ne sme
omejevati soglasja kot način odločanja. Soglasje na prvo fazo
zakonodajnega postopka naj ostane, v okviru predloga te
točke pa bi kazalo razmisliti, da se z amandmajem opredeli,
da nesoglasje ne ovira usklajevalnega postopka o odprtih
vprašanjih in obenem tudi določiti, da je Zbor republik in
pokrajin dolžan obvestiti republiške in pokrajinski skupščini o
razlogih, zaradi katerih ni bilo dano soglasje ter da o tem
skupščine razpravljajo. Predlagana 6. točka pa po drugi strani
tudi presega okvire predloga Predsedstva SFRJ, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ, kjer je izrecno opredeljeno, da je treba za odpravo nejasnosti o naravi soglasja
skupščin republik oziroma avtonomnih pokrajin pri sprejemanju zakonov ali drugih splošnih aktov v Zboru republik in
pokrajin izključiti možnost, da nesoglasje z osnutkom akta
preprečuje postopek usklajevanja.
Predlagana alternativa omogoča postopek usklajevanja in
tudi sprejem začasnega ukrepa, če v postopku usklajevanja
ne pride do soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin k osnutku zakona ali drugega splošnega akta.
24. k amandmaju XXXV
Predlagamo, da se amandma XXXV glasi:
»1. Z zakoni, drugimi predpisi in splošnimi akti, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin
republik in skupščin avtonomnih pokrajin, se lahko izjemno
določi, da izdaja Zvezni izvršni svet predpise za izvrševanje
teh aktov na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov samo, če ti predpisi določajo materialne obveznosti.
(S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 355. člena
ustave SFRJ in odpravi 357. člon ustave SFRJ.)".
Predlog je vsebinske narave.
Obrazložitev
Podpiramo osnovno besedilo tega amandmaja kot je določeno v amandmaju, pri čemer menimo, da alternativo ne kaže
podpreti, saj iz predloga Predsedstva SFRJ izhaja, da je treba
določiti, da se izdajajo izvršilni predpisi Zveznega izvršnega
sveta s soglasjem republiških oziroma pokrajinskih izvršnih
poročevalec

svetov le izjemno in pod pogoji, ki jih določa ustava SFRJ in
ne, da se tak postopek v celoti ukinja.
Pri tem bi kazalo v besedilu tega amandmaja črtati za
besedami »določajo materialne obveznosti« besede »za republike in avtonomni pokrajini«. Gre za pripombo, ki je redakcijskega pomena, saj republike oziroma avtonomni pokrajini
nimajo materialnih obvez in izven združenega dela.
Prav tako je utemeljen še nadaljnji obstoj medrepubliških
komitejev in v tem smislu ni utemeljeno črtanje 357. člena
ustave SFRJ.
25) k amandmaju XXXVI
a) Amandma XXXVI naj se črta.
Besedilo predloženega amandmaja se izloči iz
osnutka ustavnih amandmajev in ne predloži v
javno razpravo.
Obrazložitev
Večina pristojnosti, navedenih v tem amandmaju, pomeni v
bistvu veliko razširitev pristojnosti Zveznega sodišča in Zveznega javnega tožilca v ustavi SFRJ; kot tudi spreminjanje
Zveznega sodišča v Vrhovno sodišče Jugoslavije.
b) K 1. točki (Zvezno sodišče):
1. podtočka naj se črta.
Obrazložitev
Koordinacija je menila, da ne gre za preciziranje, ampak za
širjenje pristojnosti Zveznega sodišča, saj je po sedanji
določbi 1. točke 369. člena ustave SFRJ Zvezno sodišče
pristojno le v primeru, da gre za spore, s katerimi so prizadete
tudi republike oziroma avtonomni pokrajini. Ob tako opredeljeni pristojnosti je nesprejemljiva pristojnost tega sodišča, da
odloča na zadnji stopnji, glede odločanja po izrednem pravnem sredstvu pa bi bilo potrebno vsaj v obrazložitvi precizirati, za katera pravna sredstva gre, pri čemer bi bila sprejemljiva le tista pravna sredstva, ki jih ima Zvezni javni tožilec, ne
pa stranke. Prav tako v zvezi s spori v tej podtočki ni pojasnjeno, za katere vrste sporov gre, »ko se na drug način krši
enotnost jugoslovanskega trga«, saj besedilo ustave ne sme
biti neprecizno, ker kasneje v praksi pri uporabi povzroča
različne razlage.
V 4. podtočki naj se sprejme alternativa.
Obrazložitev
Koordinacija je izrazila stališče, da je sprejemljiva alternativa, da se črtajo besede »in samoupravnih sodišč«. Odločanje o izrednih pravnih sredstvih proti odločbam tudi samoupravnih sodišč bi namreč pomenilo odločanje na več stopnjah
(npr. pokojninsko invalidsko zavarovanje, kjer bi ob taki pristojnosti Zveznega sodišča prišlo celo do odločanja na peti
stopnji ali v zvezi z delovnimi razmerji celo na šesti stopnji) in
s tem tudi večjo finančno in kadrovsko obremenitev tega
sodišča.
5. podtočka naj se črta.
Obrazložitev
Koordinacija je ugotovila, da pojem gospodarskih sporov
doslej v ustavi SFRJ ni bil opredeljen. Izražen pa je bil tudi
pomislek, da bi taka določba lahko pomenila neenakost pred
zakonom, saj bi imeli samo določeni subjekti možnost, da se
poslužijo tega pravnega sredstva.
6. podtočka naj se črta.
Obrazložitev
Koordinacija se je izjasnila zoper tako pristojnost, saj je na
področju svoboščin in pravic človeka in občana že zajamčeno
z ustavo sodno varstvo in pravna sredstva v okviru tega
varstva (četrti odstavek 203. člena in 218. člen ustave SFRJ).
Taka pristojnost tudi ne izhaja oziroma presega okvire predloga Predsedstva SFRJ, po katerem je treba omogočiti, da se
z zveznim zakonom določi, katere pravice in svoboščine, ki so
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določene z ustavo SFRJ in ki se zagotavljajo z zveznim zakonom, bodo delovni ljudje in občani uveljavljali prek zveznih
organov in organizacij.
7. podtočka naj se črta.
Obrazložitev
Po mnenju koordinacije je ta rešitev neprincipielna, je pa za
našo republiko bolj akademsko vprašanje, ker če v njej v
naslednjih letih ne bo izrečena smrtna kazen, tako kot to velja
za 30 let nazaj, potem tudi ta pristojnost ne bo realizirana. Na
splošno pa bo ta pristojnost posegla tudi v pristojnost republik oziroma na področja njihovih kazenskih zakonodaj, kar
se je pokazalo že ob konkretnem primeru ustavnega spora
pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije o določbi vojvodinskega
kazenskega zakona.
c) 2. točka naj se črta.
Obrazložitev
Koordinacija je v zvezi z rešitvama v tej točki glede Zveznega javnega tožilca ugotovila, da je nepotrebno določbe
zakona o kazenskem postopku prenašati v ustavo. V tem
zakonu je določeno, da ko prevzame javni tožilec pregon, mu
gredo kot upravičenemu tožilcu vse pravice in je rešitev v 2.
odstavku te točke popolnoma nepotrebno obremenjevanje
ustave SFRJ. Seveda pa ta amandma pomeni tudi razširitev
pristojnosti Zveznega javnega tožilca za prevzem pregona
tudi v stvareh, ki se nanašajo na vse v zveznem zakonu
določene gospodarske prestopke, teh pa je 95%. Zato je
koordinacija menila, naj ostane sedanje besedilo drugega
odstavka 373. člena ustave SFRJ nespremenjeno, to je da ta
tožilec prevzame pregon glede gospodarskih prestopkov,
določenih z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje so
odgovorni zvezni organi.
26) k amandmaju XXXVII
a) K1. točki
Del 4. podtočke naj se črta v besedilu: »da Ustavno sodišče
Jugoslavije odloča, ali je samoupravni splošni akt, ki se uporablja na območu dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin, v skladu z ustavo GTRJ oziroma v nasprotju z zveznim
Besedilo dela te podtočke se izloči iz osnutka
ustavnih amandmajev in ne predloži v javno
razpravo.

Obrazložitev
Koordinacija ni soglašala s predlagano dopolnitvijo 375.
člena ustave SFRJ, navedeno v tej podtočki, ker ta rešitev
pomeni bistveno zožitev pristojnosti republiških in pokrajinskih ustavnih sodišč na področju pravic, dolžnosti in odgovornosti organov v republikah in avtonomnih pokrajinah pri
izvrševanju zveznih zakonov, ki jih le-ti izvršujejo in so tudi
KAZALO stališč, predlogov in pripomb
1. k amandmaju IX
2. k amandmaju X
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13. k amandmaju XXIII
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odgovorni za njihovo izvrševanje, kar v skladu s sistemsko
ureditvijo odnosov in odgovornosti v federaciji ter republikah
in avtonomnih pokrajinah vključuje tudi nadzorstvo nad
skladnostjo v republiki in avtonomni pokrajini sprejetih podzakonskih in drugih splošnih aktov s temi zveznimi zakoni. Ta
rešitev tudi posega v dosedanji dogovor ustavnih sodišč
glede postopka obravnave teh aktov.
b) 4. podtočka se na koncu dopolni tako, da se
glasi:
odloča, ali so dogovori republik in avtonomnih pokrajin,
občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti v skladu z
ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zakonom, za
katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi.
Obrazložitev
Dopolnitev je vsebinska izboljšava besedila.
Mnenje koordinacije pa je bilo, da je dana podlaga za novo
pristojnost Ustavnega sodišča Jugoslavije, da odloča, ali so
dogovori republik in avtonomnih pokrajin, občin in drugih
družbenopolitičnih skupnosti v skladu z ustavo SFRJ oziroma
v nasprotju z zveznim zakonom, da pa to ne bi pomenilo
izenačevanje dogovorov republik in avtonomnih pokrajin z
republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni, bi kazalo to besedilo dopolniti, kot je navedeno v predlogu.
c) Skupina je ugotovila, da je v 1. točki tega amandmaja
med pristojnostmi tega sodišča črtana pristojnost, da odloča
o kompetenčnih sporih med družbenopolitičnimi skupnostmi,
če za odločanje v takih sporih zakon ne določa pristojnosti
kakšnega drugega sodišča (5. točka prvega odstavka 375.
člena Ustave SFRJ). Brez temeljite razprave o tem, te rešitve
ni mogoče sprejeti.
d) K 2. točki
Pripomba je vsebinske narave in jo je do
priprave osnutka amandmajev treba
Obrazložitev
najskrbneje proučiti.
Koordinacija je menila, da bi bilo treba v besedilu te točke
precizneje opredeliti kriterije za težo kršitve ustave ali zakona,
za odločanje tega sodišča o odpravi in razveljavitvi predpisa,
drugega splošnega akta družbenopolitične skupnosti ali
samoupravnega splošnega akta.
K amandmaju XXXVI in XXXVII
S predsednikom ustavne komisije Skupščine SFRJ je dogovorjeno, da bi o vsebini teh amandmajev opravili poseben
posvet z najodgovornejšimi delavci v ustavnem sodišču in
pravosodju, na katerem bi sodelovali tudi predsednik Ustavnega sodišča Jugoslavije, Zveznega sodišča in Zvezni javni
tožilec ter predstavniki Zveznega izvršnega sveta. V kolikor bi
na tem posvetu razčistili nekatera najbolj sporna vprašanja,
bomo za te amandmaje pripravili dodatne predloge in obrazložitve.
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SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za ustavna vprašanja
PREGLED DELA
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja ter koordinacijske skupine in delovnih
skupin ter podskupin komisije pri obravnavi in
oblikovanju delovnega besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ
Na sejah vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije dne 18.
marca 1987 so delegati po opravljeni predhodni obravnavi v
delegatski bazi in v delovnih telesih skupščine in njenih zborov ter po uvodni besedi Staneta Dolanca, člana Predsedstva
SFRJ in Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije,
obravnavali predlog Predsedstva SFRJ, da se začne postopek
za spremembo ustave SFRJ in sprejeli
- odlok o soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, da se
začne postopek za spremembo ustave SFRJ,
- stališča Skupščine SR Slovenije ob sprejetju odloka o
soglasju k predlogu predsedstva SFRJ, da se začne postopek
za spremembo ustave SFRJ (objavljena v Poročevalcu št. 8 z
dne 31. 3. 1987),
- odlok o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja in o njeni sestavi.
Na tej podlagi je bila sklicana 1. seja Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja, dne 31. 3. 1987.
1. seja komisije, 31. 3.1987
Na konstitutivni seji komisije je bil sprejet dogovor o delu
komisije in o neposrednih nalogah, komisija je ustanovila
svoje delovne skupine in sprejela dogovor o njihovem delu,
podana je bila informacija o poteku priprav za spremembe
ustave SFRJ in informacija o pripravah predloga Predsedstva
SR Slovenije, da se začne postopek za spremembo ustave SR
Slovenije.
Na tej seji so bile ustanovljene koordinacijska skupina
ustavne komisije in naslednje štiri delovne skupine: za družbenoekonomsko ureditev, za družbenopolitični sistem, za
ustavnost, zakonitost in pravosodje ter za odnose v federaciji.
Komisija je na tej seji sprejela naslednja izhodišča za svoje
delo:
Delovne skupine in koordinacijska skupina bodo pripravile
pregled dodatnih predlogov in sugestij, ki izhajajo iz mnenj in
stališč, ki so jih republike in avtonomni pokrajini poslale
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ ter iz razprave v delovnih
telesih Skupščine SFRJ o predlogu Predsedstva SFRJ, da se
začne postopek za spremembo ustave SFRJ. Za posamezne
predloge in sugestije naj se pripravi tudi ustrezna strokovna
argumentacija v smislu podpore ali v smislu opozoril zaradi
katerih posamezni predlogi niso proučeni ali ne bi bili sprejemljivi.
Koordinacijska skupina bo na predjog delovnih skupin oblikovala stališča do vseh predlogov, ki jih bodo oblikovala
delovna telesa Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ
v vseh fazah priprav ustavnih amandmajev. Stališča bodo
služila kot pomoč delgatom iz SR Slovenije pri delu delovnih
teles in same Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ.
O vseh stališčih bo koordinacijska skupina sprotno obveščala
člane Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije
ter Predsedstvo SR Slovenije, vse družbenopolitične skupnosti, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Ustavno sodišče SR
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve in Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko.
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Pri obravnavi posameznih vprašanj lahko koordinacijska
skupina in delovne skupine poleg članov vabijo na svoje
sestanke tudi druge strokovne in javne delavce.
Komisija je ugotovila in priporočila svojim članom ter članom koordinacijske skupine in delovnih skupin, da štejejo
delo v Komisiji za ustavna vprašanja za svojo pomembno
delovno in družbeno obveznost. Komisija priporoča tudi vsem
družbenim dejavnikom in institucijam v SR Sloveniji, da omogočijo svojim strokovnim delavcem, da na priporočilo ali na
podlagi neposrednega dogovora sodelujejo v posameznih
oblikah dela ustavne komisije.
Posebna delovna skupina za volilni sistem pri Republiški
konferenci SZDL naj potem, ko bo v skladu s svojim programom končala delo na volilnem sistemu, obvesti Komisijo za
ustavna vprašanja o rezultatih svojega dela in o predlogih, ki
jih bo s tem v zvezi oblikovala.
Koordinacijska skupina bo posebej analizirala vse dosedanje razprave in stališča v zvezi s svobodno menjavo dela in
organiziranostjo samoupravnih interesnih skupnosti, vlogo in
položajem občine oziroma komune, in uveljavljanjem delegatskega skupščinskega sistema, vlogo zborov skupščin ter
odnosi med skupščino in izvršnim svetom.
Komisija pooblašča koordinacijsko skupino, da predlaga v
delovne time podskupin, ki jih je oblikovala koordinacijska
skupina Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ,
posamezne znanstvene, javne in strokovne delavce.
2. seja komisije — 13.7.1987
Komisija je na tej seji obravnavala delovno besedilo
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki je bilo kot gradivo v
delovni fazi pripravljeno za obravnavo na 5. seji koordinacijske skupine Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ
(od 14. do 20. julija 1987). Za to sejo komisije so bila pripravljena stališča k delovnemu besedilu osnutka amandmajev, ki
so jih oblikovale delovne skupine in podskupine ter koordinacijska skupina komisije na svoji 10. seji v razširjeni sestavi dne
1. junija 1987 (in so bila članom ustavne komisije poslana 9. 6.
1987) ter na 11. seji dne 25. junija in na 12. seji dne 9. julija
1987.
Komisija je na tej seji sprejela naslednje skupne ugotovitve
in stališča za nadaljnje delo pri pripravi amandmajev k ustavi
SFRJ:
1. Komisija soglaša, da so v skladu z izhodišči in sklepi X.
in XIII. kongresa ZK Slovenije in ZK Jugoslavije ter predlogi
Predsedstva SFRJ potrebne take dopolnitve noramtivnega
dela ustave SFRJ, ki bodo izhajale iz izhodišč in ciljev, ki jih je
sprejela Skupščina SR Slovenije, ko je dala soglasje k predlogu Predsedstva SFRJ, da se prične postopek za spremembe
ustave SFRJ.
2. Vsebina, posebej pa izhodišča in cilji predloga Predsedtva SFRJ ter stališča, ki jih je ob soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ sprejela Skupščina SR Slovenije, so skupno dogovorjeni in omejujoči okvir, v katerem je mogoče oblikovati
konkretne predloge ustavnih amandmajev. Zato v SR Sloveniji ne predlagamo v razpravo dodatnih vprašanj in bomo
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nasprotovali predlogom drugih, da se vprašanja, ki niso vključena v predlog Predsedstva SFRJ vključijo v besedilo amandmajev
3. Glede na izhodišča in cilje predloga Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave, in glede na
stališča Skupščine SR Slovenije ob sprejemu tega predloga
morajo predlagani amandmaji:
- krepiti položaj delavcev v TOZD pri upravljanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi v vseh oblikah povezovanja in
združevanja in v vseh odnosih družbene reprodukcije;
- krepiti poslovno samostojnost organizacij združenega
dela pri pridobivanju dohodka na trgu, na podlagi delovanja
ekonomskih zakonitosti blagovno-tržne proizvodnje ter omejevati vlogo države pri neposrednem poseganju v samoupravne pravice delavcev in v pogoje pridobivanja in ustvarjanja dohodka;
- zagotavljati, da se ne spreminjajo z ustavo SFRJ vzpostavljeni odnosi med republikami in avtonomnima pokrajinama v federaciji, opredeljenimi v temeljnih načelih ustave,
kar velja tako za usklajevanje odnosov v federaciji, pristojnosti federacije, način in vsebino odločanja v zvezni skupščini,
kot tudi za izvrševanje zveznih zakonov, za vlogo republik in
avtonomnih pokrajin na področju zagotavljanja ustavnosti in
zakonitosti in glede pristojnosti in pooblastil pravosodnih
organov, ustavnega sodišča in družbenega pravobranilca samoupravljanja.
4. Ker se v dosedanjih razpravah še niso uspeli pojasniti
različni pogledi glede nekaterih bistvenih vprašanj vsebine in
ciljev ustavnih sprememb je treba pri nadaljnjem delu pri
oblikovanju vsebine delovnega besedila ustavnih amandmajev zagotoviti:
- da se okrepi samoupravno urejanje odnosov v družbeni
reprodukciji na enotnem jugoslovanskem trgu - ne pa, da se
povečujejo možnosti poseganja države v sfero reprodukcije in
pravico delavcev, da gospodarijo in upravljajo z družbenimi
sredstvi;
- da se nujna krepitev vloge delovne organizacije kot
temeljnega poslovnega in ekonomskega subjekta ne bo uresničevala na škodo ustavnih pravic in odgovornosti delavcev v
TOZD, da je TOZD osnova vseh oblik združevanja dela in
sredstev družbene reprodukcije ter samoupravne integracije
Združenega dela ter da delavci v njej uresničujejo neodtujljivo
pravico, da pri delu z družbenimi sredstvi odločajo o svojem
delu, pogojih za delo in rezultatih svojega dela; vse oblike
samoupravnega organiziranja morajo zagotavljati fleksibilnost in pravice delavcev v temeljnih organizacijah. To posebej
velja tudi za velike tehnično-tehnološke sisteme;
- da se v sistemu družbenega planiranja okrepi vloga
delavcev v organizacijah združenega dela kot subjektov, ki
planirajo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti ter da se z
delom ustvarjeni dohodek na trgu delavcem ne more odtujevati z ukrepi razvojne ali ekonomske politike. Ekstra dohodek
naj predstavlja le monopolni dohodek ter dohodek na podlagi
rente;
- da se sprostijo možnosti za samostojno osebno delo, za
različne oblike združevanja zasebnih sredstev z družbenimi
sredstvi. Kmetom moramo z ustavo zagotoviti pravico do
lastnine na kmetijskem zemljišču, s ciljem, da se zaradi ekonomskih potreb in proizvodnih možnosti obseg lastninske
pravice poveča;
- da mora biti republikam in avtonomnim pokrajinam
zagotovljeno, da v skladu s svojimi potrebami in interesi
zagotavljajo povezovanje delavcev v samoupravne interesne
skupnosti in urejanje odnosov na podlagi svobodne menjave
dela in združevanje sredstev za nujne potrebe družbene reprodukcije;
- da bi uveljavljanje neposrednih volitev v skupščine družbenopolitičnih skupnosti pomenilo bistveno poseganje v
naravo delegatskih odnosov. Zato je neposredne volitve
mogoče predvideti le v primerih, ko objektivno obstoje in so
se pokazale v praksi težave in nezmožnosti zagotavljati stalno
povezanost delegata s temeljnimi delegacijami. Tudi v teh
primerih pa neposredna izvolitev delegata ne sme pomeniti
zmanjšanja njegove odgovornosti, da o konkretnih vprašanjih
odloča na podlagi smernic svoje delegatske baze, da bi se na
tej podlagi v skupščinah presojali in usklajevali avtentični
samoupravni interesi temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti. To zahteva, da se okrepi vloga temeljnih delegacij
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in da se za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti izvolijo ali delegirajo posebne konference delegacij, ki
neposredno izvoljenemu ali delegiranemu delegatu dajejo
usmeritve za njegovo delo;
- strukture Skupščine SFRJ ni mogoče spreminjati. Ohraniti je treba tudi pristojnost in odnose med zboroma Skupščine SFRJ, paritetno sestavo obeh zborov in način odločanja
v Zboru republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin;
- povečane pristojnosti federacije in posebej zveznih
organov ne smejo dopuščati možnosti za to, da se glede na
vsakodnevno razmerje sil v zborih Skupščine SFRJ odloča o
tem, kakšna bo dejansko vsebina teh pristojnosti.
Splošne opredelitve, da federacija določa skupne temelje,
temelje ali načela sistema po posameznih področjih, ki so bila
doslej v izključni pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin,
glede na dosedanjo prakso ne zagotavljajo, da se z njihovim
izvajanjem ne bi bistveno poseglo v odnose v federaciji. Zato
je mogoče glede bistvenih vprašanj, ki so bila doslej v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin (kar velja posebej za
sistem vzgoje in izobraževanja, pravosodni sistem, sistem
davkov in organizacijo službe družbenih prihodkov in
podobno) izjemoma predvideti pristojnosti organov federacije le, če se jasno opredelijo standardi za vsebino pojmov:
skupni temelji, temelji ali načela sistema. Kolikor to ni
mogoče, pa je potrebno skrajno restriktivno za vsako od
navedenih vprašanj predvideti obseg pristojnosti federacije.
O teh vprašanjih bi moral odločati Zbor republik in pokrajin
na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. Najprincipielneje in v skladu s temi načeli pa bi bilo, da se
na teh področjih pristojnosti federacije ne razširjajo, temveč
da se republike in avtonomni pokrajini še naprej dogovarjajo
o skupnih interesih.
5. Za razpravo o vprašanjih, ki so vsebina predloga Predsedstva SFRJ, velja ugotoviti, da bi bilo nujno, glede na
nekatera pomembna odprta vprašanja bodočo vsebino ustavnih amandmajev v zvezi s temi vprašanji pred oblikovanjem
delovne zasnove amandmajev čim temeljiteje obravnavati.
Nadaljnjemu delu in javni razpravi ne bo v korist, če se bo
predlagala vsebina amandmajev, o katerih ne bodo predhodno v koordinacijski skupini razčiščena vsa temeljna vprašanja. To velja tudi za možne alternativne predloge, ki jih bo
glede nekaterih vprašanj potrebno predložiti v razpravo.
6. Komisija za ustavna vprašanja poudarja velik pomen
sprotnega seznanjanja javnosti z delom pri pripravi ustavnih
amandmajev. Zato predlaga, da se čimprej zagotovi seznanitev javnosti z vsebino delovne zasnove amandmajev z dilemami, ki se ob posameznih predlogih pojavljajo. To bo le v
korist kasnejši javni razpravi in postopku sprejemanja amandmajev v skupščinah republik in avtonomnih pokrajin in v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
3. seja komisije — 17. avgusta 1987
Komisija je obravnavala delovno besedilo osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je pripravila v delovni fazi koordinacijska skupina Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja
na svoji 6. seji dne 28. in 29. 7. 1987. K delovnemu osnutku
amandmajev k ustavi SFRJ so člani Komisije prejeli tudi
delovno besedilo obrazložitve. Seja je bila namenjena oblikovanju stališč za delo predstavnikov iz SR Slovenije v zvezni
ustavni komisiji na njeni 4. seji dne 18. in 19. 8. 1987.
Komisija je na tej seji sprejela naslednje skupne ugotovitve
in izhodišča za nadaljnje delo pri pripravi amandmajev k
ustavi SFRJ:
1. Komisija je sklenila, da so kriteriji, ki jih je oblikovala že
Skupščina SR Slovenije v svojem sklepu ob soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, podlage, po katerih je nujno ocenjevati vso predloženo delovno besedilo osnutka amandamjev.
Sprejeti je mogoče le tiste predloge, ki zagotavljajo:
- hitrejši razvoj proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih proizvodnih odnosov, doslednejše uveljavljanje družbeno-lastninskih odnosov in samoupravnega odločanja
delavcev v združenem delu ter materialnega položaja združenega dela, delovanje enotnega jugoslovanskega trga ter
zmanjševanje etatističnega poseganja in neupravičenega normiranja družbenoekonomskih odnosov, kar naj pospeši prehod v inovativno družbo;
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- doslednejše uveljavljanje ustavnega položaja in vloge
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v sistemu družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov in dejanskega
vpliva delovnih ljudi na odločanje;
- nadaljnjo krepitev enakopravnosti narodov in narodnosti,
njihovega materialnega in kulturnega napredka in razpolaganja z naravnim bogastvom in novo ustvarjeno vrednostjo ter
dosledno spoštovanje dolžnosti, odgovornosti in pravic socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za
lasten razvoj in razvoj federativne skupnosti;
- dosledno in učinkovitejše uveljavljanje ustavnosti in
zakonitosti, ki sta pogoj stabilnosti razvoja in demokratizacije
sistema socialističnega samoupravljanja.
2. Nadaljevanje razprave o delovnem osnutku amandmajev
v koordinacijski skupini zvezne ustavne komisije ne bi bilo
več koristno, zagotovilo pa tudi ne bi nujne javnosti dela in
možnosti delegatov in delegatske baze, da o predloženem
delovnem besedilu razpravljajo in ga ocenijo. Zato se komisija
zavzema za to, da se delovno besedilo, kljub kritičnim pripombam na posamezne amandmaje, v Ustavni komisiji Skupščine
SFRJ sprejme in predloži delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v razpravo.
3. Na seji Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ
dne 18. in 19. 8. 1987 je potrebno opozoriti na to, da se
nadaljuje z intenzivnim delom pri oblikovanju besedila ustavnih amandmajev, in sicer z razpravo med delegati v Zveznem
zboru in pri tem opozoriti na nekatera ključna vprašanja, v
zvezi s katerimi bo komisija ocenjevala ustreznost predlaganih rešitev v amandmajih.
4. Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja se predlaga oblikovanje posebne delovne skupine, ki bo proučila
problematiko bančnega, monetarnega in kreditnega sistema
ter položaj Narodne banke Jugoslavije s tem, da bi do srede
oktobra 1987 predložila Zveznemu zboru osnutek ustavnih
amandmajev na tem področju. Taka posebna delovna skupina
za to področje bo oblikovana tudi v okviru te komisije.
5. Delovne skupine in koordinacijska skupina te komisije
naj v začetku septembra 1987 obravnavajo besedilo delovnega osnutka amandmajev k ustavi SFRJ ter podrobneje
opredelijo tista temeljna vprašanja, glede katerih menijo, da
jim je treba dati bistven poudarek v sami javni razpravi in pa
tudi tista vprašanja, zaradi katerih se bo potrebno začeti
organizirano pripravljati na oblikovanje potrebnih sprememb
tega besedila ali pa alternativnih predlogov k temu besedilu.
Po sejah delovnih skupin in koordinacijske skupine pa bi bila
sklicana seja te komisije.
6. Komisija je sprejela in pozitivno ocenila delq predstavnikov iz SR Slovenije v koordinacijski skupini Ustavne komisije
Skupščine SFRJ; Ugotovila je, da so ti predstavniki dosledno
zastopali stališča, ki so bila oblikovana v Skupščini SR Slovenije ter na sejah Ustavne komisije Skupščine SR Slovenije in
da so z njihovim delom v vseh fazah priprav delovnega besedila dosežene mnoge izboljšave besedila, skladno s konkretnimi predlogi Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR
Slovenije ter da so ti predstavniki v delu koordinacijske skupine tudi opozorili, katera vprašanja po mnenju komisije niso
ustrezno predlagana in zato ne bodo deležna podpore v
slovenski javnosti.
7. V okviru Republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije pa bo potrebno v septembru
1987 organizirati predhodno razpravo za oblikovanje usmeritev delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ.
Po 4. seji zvezne ustavne komisije (19. 8. 1987) je zvezna
ustavna komisija predložila besedilo osnutka amandmajev k
ustavi SFRJ Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. To besedilo
osnutka amandmajev je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 22 z
dne 2. 9. 1987.
4. seja komisije — 2. oktober 1987
Komisija je na tej seji obravnavala predlog besedila »Stališč
in predlogov za spremembe in dopolnitve besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je Komisija Skupščine SFRJ
za ustavna vprašanja predložila Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ«, ki ga je oblikovala koordinacijska skupina komisije na
svoji 14. seji dne 9. in 10. 9. 1987 na podlagi dotedanjih
razprav v okviru komisije in njenih delovnih teles. Ta stališča
poročevalec

in predlogi so bili poslani Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna
vprašanja in RK SZDL Slovenije, ki je sklicala Konferenco
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti za 7. 10.
1987 zaradi oblikovanja smernic za delo delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ pri obravnavi in
določitvi osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. Komisija je na
tej seji imenovala tudi 10 delegatov za to konferenco.
Komisija se je tudi seznanila z najbolj bistvenimi vprašanji iz
pripomb k besedilu osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki so
jih zvezni ustavni komisiji poslale ustavne komisije Skupščin
SR Črne gore, SR BiH, SR Srbije, Svet Zveze sindikatov
Jugoslavije, Zvezni izvršni svet in dr. Mijat Šukovič, član
Ustavne komisije Skupščine SFRJ in delegat v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ.
Komisija je razpravljala o svojem delu med 3. in 4. sejo,
posebej o delu predstavnikov iz SR Slovenije v koordinacijski
skupini in v Ustavni komisiji Skupščine SFRJ in je to delo
pozitivno ocenila in potrdila. Komisija je sklenila, da se zaradi
širše seznanitve delegatov z njenim delom in uveljavljanjem
stališč in predlogov v koordinacijski skupini in v Ustavni
komisiji Skupščine SFRJ objavijo v skupščinskem Poročevalcu njena stališča in predlogi za spremembe in dopolnitve
besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ ter pregled dosedanjega dela komisije in njenih delovnih teles.
Koordinacijska skupina Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja
1. seja - 31. marec 1987
Sprejet je bil dogovor o programu dela ter o načinih, in
oblikah organiziranosti dela v pripravah sprememb ustave
SFRJ.
2. seja - 2. april 1987
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev za točko 18.
in točke 23. do 27. predloga Predsedstva SFRJ, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ, kot podlage za delo v
delovnem timu za ustavnost, zakonitost, Zvezno sodišče,
Zvezno javno tožilstvo in Ustavno sodišče Jugoslavije v okviru
delovne podgrupe za družbenopolitični sistem Komisije
Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja (v nadaljnjem besedilu:
Zvezna ustavna komisija),
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev in tez za
točko 12. do 15, 17 do 18. in točko 21. predloga Predsedstva
SFRJ kot podlage za delo v strokovnem timu delovne podgrupe za federacijo Zvezne ustavne komisije.
3. seja - 9. april 1987
Obravnava delovnega gradiva amandmajev za točke 1. do 5.
predloga Predsedstva SFRJ (poglavje I - družbenoekonomska ureditev) kot podlage za delo v delovni podgrupi za
družbenoekonomsko ureditev Zvezne ustavne komisije.
4. sej — 16. april 1987
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev za točke 6. do
11. predloga Predsedstva SFRJ (poglavje II - temelji družbenopolitičnega sistema) kot podlage za delo v delovnih tirnih
podgrupe za družbenopolitični sistem Zvezne ustavne komisije (delovni tim za odločanje v OZD in za samoupravne
sporazume in družbene dogovore; delovni tim za občino;
delovni tim za delegatski skupščinski in volilni sistem; delovni
tim IV; in redakcijska skupina).
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev in tez za
točke 12. do 21. predloga Predsedstva SFRJ (poglavje III odnosi v federaciji, pravice in dolžnosti ter organizacija federacije) kot podlage za delo v delovnih tirnih podgrupe in v
podgrupi za federacijo Zvezne ustavne komisije (delovni tim
za Skupščino SFRJ, delovni tim za točko 16).
5. seja - 6. maj 1987
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev in tez za
točko 19. Predloga Predsedstva SFRJ (poglavje III - odnosi v
federaciji) kot podlage za delo v delovnem timu za Skupščino
SFRJ podgrupe za federacijo Zvezne ustavne komisije.
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev in tez k
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ustavi SFRJ, ki se nanašajo na odnose v federaciji, pravice in
dolžnosti federacije in organizacijo federacije kot podlage za
delo podgrupi za federacijo.
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev k ustavi
SFRJ, ki se nanašajo na temelje družbenopolitičnega sistema
(II), na ustavnost in zakonitost, Zvezno sodišče. Zvezno javno
tožilstvo in Ustavno sodišče Jugoslavije (IV), kot podlage za
nadaljnje delo v podgrupi za družbenopolitični sistem Zvezne
ustavne komisije.
6. seja — 8. maj 1987
Obravnava delovne zasnove amandmajev k ustavi SFRJ za
področje družbenoekonomske ureditve (poglavje I; k točkam
1., 2., 3., 4. in 5.) kot podlage za delo v podgrupi za družbenoekonomsko ureditev Zvezne ustavne komisije in v strokovni
delovni skupini za družbeno planiranje.
7. seja - 14. maj 1987
- Obravnava delovne zasnove amandmajev k ustavi SFRJ,
ki se nanašajo na temelje družbenopolitičnega sistema (II),
ustavnost in zakonitost, Zvezno sodišče, Zvezno javno tožilstvo in Ustavno sodišče Jugoslavije (IV), kot podlage za delo v
podgrupi za družbenopolitični sistem Zvezne ustavne komisije in v koordinacijski skupini Zvezne ustavne komisije.
- Obravnava predloga stališč koordinacijske skupine
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja k
delovni zasnovi amandmajev k ustavi SFRJ za področje družbenoekonomske ureditve, pripravljeni v podgrupi za družbenoekonomsko ureditev Zvezne ustavne komisije v novi verziji
v aprilu 1987. Predlog stališč je bil oblikovan na podlagi
razprave na 6. seji koordinacijske skupine 8. 5., kot podlage
za delo v podgrupi za družbenoekonomsko ureditev Zvezne
ustavne komisije.
8. seja - 20. maj 1987
- Obravnava delovnega gradiva amandmajev k ustavi
SFRJ k poglavju III - odnosi v federaciji - k točkam 16., 19. in
22., kot podlage za nadaljnje delo v podgrupi za federacijo
Zvezne ustavne komisije in v delovnem timu te podgrupe (za
točko 16.)
- Obravnava delovne zasnove amandmajev za področje
družbenega planiranja (točka 2) kot podlage za delo v delovni
skupini za družbeno planiranje Zvezne ustavne komisije.
9. seja — 22. maj 1987
- Obravbnava delovne zasnove amandmajev in tez k ustavi
SFRJ, ki se nanašajo na odnose v federaciji, pravice in dolžnosti federacije in organizacijo federacije kot podlage za
nadaljnje delo v podgrupi za federacijo Zvezne ustavne komisije in v koordinacijski skupini Zvezne ustavne komisije.
- Obravnava predloga stališč koordinacijske skupine
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja k
delovni zasnovi amandmajev k ustavi SFRJ za paodročje
»Temelji družbenopolitičnega sistema« (predlog teh stališč je
bil oblikovan na podlagi razprave na 7. seji koordinacijske
skupine 14. maja) - kot podlage za delo v podgrupi za
družbenopolitični sistem Zvezne ustavne komisije in v koordinacijski skupini Zvezne ustavne komisije.
10. seja (v razširjeni sestavi) - 1. junij 1987
V pripravah na 4. sejo koordinacijske skupine Zvezne
ustavne komisije, sklicane za 4. junij 1987, je koordinacijska
skupina na tej seji obravnavala delovne zasnove amandmajev
k ustavi SFRJ, ki so bile pripravljene v delovnih tirnih in
delovnih podgrupah Zvezne ustavne komisije in to po posameznih področjih:
- delovno zasnovo amandmajev, ki se nanašajo na družbenoekonomsko ureditev (maj 1987), ki jo je pripravila podgrupa
za družbenoekonomsko ureditev Zvezne ustavne komisije,
- delovno zasnovo amandmajev, ki se nanašajo na temelje
družbenopolitičnega sistema, ustavnost in zakonitost, Zvezno
sodišče, Zvezno javno tožilstvo in Ustavno sodišče Jugoslavije (25. april 1987), ki jo je pripravila podgrupa za družbenopolitični sistem Zvezne ustavne komisije,
- delovno zasnovo amandmajev in tez, ki se nanašajo na
odnose v federaciji, pravice in dolžnosti federacije na organi22

zacijo federacije (10. 5. 1987), ki jo je pripravila podgrupa za
federacijo Zvezne ustavne komisije,
- delovno zasnovo amandmajev k določbam ustave SFRJ
o Skupščini SFRJ (21.5. 1987), ki jo je pripravila podgrupa za
federacijo Zvezne ustavne komisije,
- delovno zasnovo amandmajev k točki 16., in 22. predloga Predsedstva SFRJ, ki jo je pripravil delovni tim podgrupe
za federacijo.
K obravnavi delovne zasnove amandmajev in tez k ustavi
SFRJ so bile priložene zabeležke s 5., 6., 7., 8. in 9. seje
koordinacijske skupine Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije, vsebinsko zasnovane v obliki predloga
stališč, pripomb in mnenj k zasnovanim amandmajem za
posamezna področja, in sicer:
- k delovni zasnovi amandmajev k ustavi SFRJ za družbenoekonomsko ureditev,
- k delovni zasnovi amandmajev k ustavi SFRJ, ki se nanašajo na temelje družbenopolitičnega sistema,
- k delovni zasnovi amandmajev in tez, ki se nanašajo na
federacijo, pravice in dolžnosti federacije in organizacijo federacije,
- k delovni zasnovi amandmajev k ustavi SFRJ, ki se nanašajo na ustavnost in zakonitost, Zvezno sodišče, Zvezno javno
tožilstvo in Ustavno sodišče Jugoslavije;
V obravnavi delovne zasnove amandmajev k ustavi SFRJ in
predlogov stališč in konkretnih pripomb k delovni zasnovi teh
amandmajev, kot gradiva in podlag za nadaljnje delo v koordinacijski skupini Zvezne ustavne komisije, ki je bila sklicana za
4. junij 1987 (in je nato delala v dneh od 4. do 10. in od 15. do
17. junija 1987) so bila na tej seji koordinacije opredeljena
Stališča do delovne zasnove amandmajev k ustavi SFRJ
(stališča so kot gradivo obsegala v pisni obliki 61 strani in so
predstavljala sestavni del zapisnika 10. razširjene seje koordinacijske skupine ter so bila poslana tudi vsem članom
Ustavne komisije Skupščine SR Slovenije dne 9. 6. 1987 in so
bila povzeta v stališčih, vsebovanih v zapisniku 2. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z dne 13.
julija 1987). Na podlagi teh stališč so predstavniki iz SR
Slovenije nadaljevali delo v delovnih skupinah Zvezne
ustavne komisije in na seji koordinacijske skupine Komisije
Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja od 4. do 17. junija 1987.
11. seja — 25. junij 1987
- Obravnava poročila s 4. seje koordinacijske skupine
Zvezne ustavne komisije, ki je bila v Beogradu v dneh od 4. do
10. in 15. do 17. junija 1987,
- Obravnava nekaterih posebej pomembnih vprašanj, ki se
porajajo ob delovnih zasnovah osnutka ustavnih amandmajev
k ustavi SFRJ (oblikovanih glede na dotedaj pripravljene
delovne zasnove amandmajev k ustavi SFRJ v delovnih skupinah Zvezne ustavne komisije in glede na razpravo na 4. seji
koordinacijske skupine Zvezne ustavne komisije v juniju
1987) v smislu uveljavljanja stališč Skupščine SR Slovenije z
dne 18. 3. 1987 in stališč z 10. razširjene seje Koordinacijske
skupine.
12. seja — 9. julij 1987
- Obravnava delovnega besedila osnutka amandmajev k
ustavi SFRJ (z dne 30. junija 1987), ki ga je pripravila redakcijska komisija koordinacijske skupine Zvezne ustavne komisije
po zaključeni 10-dnevni 4. seji koordinacijske skupine Zvezne
ustavne komisije v juniju 1987, z delovno zasnovo besedila
obrazložitve k delovnemu besedilu osnutka amandmajev k
ustavi SFRJ (z dne 3. julija 1987) kot podlage za pripravo dela
na 2. seji Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, sklicani za 13. julij 1987, in nato na 5. seji Koordinacijske
skupine Zvezne ustavne komisije, ki je bila v dneh od 14. do
20. julija 1987,
- Obravnava pregleda najpomembnejših vprašanj, ki se
postavljajo ob delovni zasnovi osnutka amandmajev k ustavi
SFRJ, pripravljenega na podlagi analize dotedanjega dela
koordinacijske skupine Komisije za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije in analize 4. seje koordinacijske skupine
Zvezne ustavne komisije v juniju 1987, za katere je bila
potrebna, po mnenju koordinacijske skupine, politična opreporočevalec

delitev. To gradivo je bilo obravnavano In pripravljeno za 2.
sejo Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, ki
je bila sklicana za 13. julij 1987.
13. seja - 27. juli) 1987
- Obravnava delovnega besedila osnutka amandmajev k
ustavi SFRJ (2. interna verzija, 21. julij 1987), ki je bila pripravljena po zaključeni 5. seji koordinacijske skupine Zvezne
ustavne komisije, ki je trajala od 14. do 20. julija 1987, skupaj z
obravnavo dveh zabeležk, In sicer: a) o posvetovalnem
sestanku v zvezi z amandmaji, ki se nanašajo na področje
pravosodja in b) s posvetovalnega sestanka o delegatskem
volilnem sistemu In o Predsedstvu SFRJ, ki sta bila organizirana v Beogradu v okviru Zvezne ustavne komisije dne 23.
julija 1987. Ta obravnava je bila namenjena opredelitvi stališč
za delo na 6. seji koordinacijske skupine Zvezne ustavne
komisije, ki je bila v dneh 28. In 29. julija 1987. Po 6. seji
Zvezne koordinacijske skupine je bil predlog delovnega besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ predložen Zvezni
ustavni komisiji za njeno 4. sejo, ki je bila 18. in 19. 8. 1987 v
Beogradu.
- Na tej seji koordinacijske skupine je bil sprejet dogovor,
da se skliče 3. seja Komisije Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja dne 17. avgusta 1987 zaradi priprave na 4.
sejo Zvezne ustavne komisije 18. In 19. 8. 1987.
Na 3. seji komisije je bilo obravnavano delovno besedilo
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je pripravila koordinacijska skupina Zvezne ustavne komisije po 6. seji dne 29.
julija 1987.
14. seja - 9. In 10. september 1987
- Obravnava osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja po zaključeni
4. seji dne 19. 8. 1987 predložila Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ z opombo, da bo besedilo zasnove amandmajev XI. in
XXVIII, naknadno oblikovano in predloženo Zveznemu zboru
Skupščine SFRJ.
Koordinacijska skupina je na tej seji oblikovala konkretna
stališča, predloge, mnenja In pripombe k posameznim osnutkom amandmajev k ustavi SFRJ In jih v pisni obliki predložila
Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja. (Gradivo
obsega 59 strani In je bilo poslano tudi vsem članom Komisije
za ustavrta vprašanja Skupščine SR Slovenije.)
Hkrati Je bila ta seja koordinacije namenjena pripravam na
naslednjo sejo Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja (4. seja, sklicana za 2. 10. 1987) ter pripravam na
predhodno razpravo o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ, ki
jo je organizirala Republiška konference SZDL Slovenije
zaradi oblikovanja stališč In smernic za nadaljnje aktivnosti
delegatov Iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ,
ki bodo na seji Zveznega zbora obravnavali In določali besedilo osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. Republiška konferenca SZDL je v ta namen sklicala Konferenco delegacij
samoupravnih organizacij In skupnosti za 7. oktober 1987,
Delovne skupine Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja In njihove
podskupine:
Delovne skupine In podskupine so obravnavale in pripravljale vsa delovna gradiva za seje koordinacijske skupine in
Komisije za ustavna vprašanja po posameznih sklopih vprašanj z vidika strokovno-politlčne proučitve posameznih vprašanj in zasnovanih rešitev, in sicer
1. Delovna skupina za družbenoekonomsko ureditev:
1. pripravljalna seja - 13. februar 1987
(Ob predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ)
2. seja - 6. maj 1987
3. seja - 29. maj 1987
4. seja - 8. julij 1987
5. seja - 8. september 1987
2. Delovna skupina za družbenopolitični »Istem:
1. seja - 14. april 1987
2. seja - 12. maj 1987
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3. seja - 8. julij 1987
4. seja - 7. september 1987
3. Delovna skupina za odnose v federaciji:
1. pripravljalna seja - 29. januar 1987
(ob predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ)
2. seja - 15. april 1987
3. seja - 20. maj 1987
4. seja - 7. september 1987
4. Delovna skupina za ustavnost, zakonitost In pravosodje:
1. pripravljalna seja - 31. januar 1987
(ob predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ)
2. pripravljalna seja - 24. marec 1987
(v pripravah na 1. sejo komisije Skupščine
SR Slovenije za ustavna vprašanja)
3. seja - 13. maj 1987
4. seja - 9. julij 1987
5. seja - 8. september 1987
5. Delovna skupina za področje kreditno-monetarnega in
bančnega sistema:
1. seja - 15. september 1987
2. seja - 1. oktober 1987
Podskupina:
Podskupina za družbeno-lastninska razmerja in samoupravljanje v združenem delu
1. seja - 6. marec 1987
2. seja - 24. marec 1987
3. seja - 15. april 1987
4. seja - 4. maj 1987
5. seja - 23. september 1987
Podskupina za vpraianle osebnega dela
1. seja - 30. januar 1987
2. seja - 19. februar 1987
3. seja - 30, marec 1987
4. seja - 5. maj 1987
5. seja - 30. september 1987
Podskupina za vpraianja sistema družbenega planiranja
In davčnega sistema
1. seja - 25. februar 1987
2. seja - 7, maj 1987
3. seja - 18. maj 1987
Podskupina za proučitev družbenih računov In bilanc
1. seja - 6. marec 1987
Podskupina za vprašanja ekstra dohodka
1. seja - 13. februar 1987
2. seja - 18. marec 1987
SESTAVA KOMISIJE, SKUPIN IN PODSKUPIN:
Komisija Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja:
Člani izmed delegatov v Zboru združenega dela:
1. Jože Antolin, rojen 1946, inženir organizacije dela, vodja
oddelka za organizacijo kulturne, rekreativne in počitniške
dejavnosti, SAVA Kranj;
2. De|an Bravničar, rojen 1937, profesor, Akademija za
glasbo, Ljubljana;
3. Jože Jančič, rojen 1941, strojni ključavničar, analitik časa
in dela, AGIS, Ptuj;
4. dr. Miran Mihelčič, rojen 1942, diplomirani ekonomist,
doktor poslovno-organizacijskih znanosti, izredni profesor,
Fakulteta za elektrotehniko Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani;
5. Maks Resnlk, rojen 1947, ekonomist, samostojni obrtnik, Domžale;
8. Milena Sedovnik, rojena 1955, diplomirana ekonomistka, magister ekonomskih znanosti, projektant, AOP, Kovinotehna, Celje;
7. Tatjana Srebotnlk, rojena 1960, diplomirana ekonomistka, vodja plansko-analitske službe, DO Rudnik lignita
Velenje;
23

8. Marko Vresk, rojen 1954, diplomirani pravnik, vodja
pravne službe, Helios, Domžale.

36. Janko Cesnik, sodnik Ustavnega sodišča SR Slovenije;
37. Milan Gaspari, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije;
38. Sergej Kraigher, član Centralnega komiteja ZK Jugoslavije;
39. dr. Ivan Kristan, ob izvolitvi rektor Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani;
40. Andrej Marine, član Predsedstva SR Slovenije;
41. dr. Boštjan Markič, izredni profesor na Fakulteti za
sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani;
42. dr. Matjaž Mulej, redni profesor na Visoki ekonomski
komercialni šoli Univerze v Mariboru;
43. Miloš Prosenc, sekretar Predsedstva Centralnega komiteja ZK Slovenije;
44. dr. Miha Ribarič, član Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo;
45. dr. Ciril Ribičič, član Predsedstva Centralnega komiteja
ZK Slovenije;
46. Francka Strmole-Hlastec, predsednica Vrhovnega
sodišča SR Slovenije;
47. dr. Majda Strobl, diplomirana pravnica, doktor pravnih
znanosti, upokojenka, Ljubljana;
Predsednik komisije: Miran Modrijan, svetovalka Skupščine SR Slovenije.
Sekretarka komisije: Milojka Modrijan, svetovalka Skupščine SR Slovenije.
^

Člani izmed delegatov v Zboru občin:
9. Uroš Dular, rojen 1941, učitelj, sekretar Medobčinskega
sveta ZK za Dolenjsko, Novo mesto;
10. Tone Jerovšek, rojen 1941, diplomirani pravnik, predsednik Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije;
11. Nuša Kerševan, rojena 1930, ekonomistka, predsednica Skupščine mesta Ljubljane;
12. Ana Klenovšek, rojena 1943, višja upravna delavka,
vodja gospodarskega oddelka, DO Rudarska gradbena dejavnost, TOZD Gramat, SOZD REK Trbovlje;
13. Grozdan Šinigoj, rojen 1936, diplomirani pravnik, generalni direktor VIPA-SOZD kmetijstva, prehrambene industrije,
trgovine in gostinstva, Ajdovščina;
14. dr. Janez Šinkovec, rojen 1928, doktor pravnih znanosti, predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu;
15. Ivan Torkar, rojen 1947, diplomirani ekonomist, predsednik Skupščine občine Kranj;
16. Borut Valenti, rojen 1950, diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, član Predsedstva Mestne konference SZDL
Maribor.
Člani izmed delegatov v Družbenopolitičnem
zboru:
17. Geza Bačič, rojen 1942, diplomirani politolog, sekretar
Republiške konference SZDL Slovenije;
18. Danijel Božič, rojen 1959, absolvent Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, sekretar Republiške konference ZSM Slovenije;
19. Franc Fašalek, rojen 1948, kmet-kooperant, Gornja
Radgona;
20. Jože Knez, rojen 1925, podpredsednik Skupščine SR
Slovenije;
21. Marjan Kotar, rojen 1942, diplomirani pravnik, član
Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL
Slovenije;
22. Miran Potrč, rojen 1938, diplomirani pravnik, predsednik Skupščine SR Slovenije;
23. Slavko Soršak, rojen 1931, diplomirani politolog, magister znanosti, član Predsedstva Centralnega komiteja ZK Slovenije;
24. Valerija Škerbec, rojena 1951, diplomirana pravnica,
predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Člani po položaju:
25. France Popit, predsednik Predsedstva SR Slovenije;
26. Milan Kučan, predsednik Centralnega komiteja ZK Slovenije;
27. Jože Smole, predsednik Republiške konference SZDL
Slovenije;
28. Miha Ravnik, predsednik Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije;
29. Bogo Gorjan, predsednik Republiškega odbora Zveze
združenj borcev NOV Slovenije;
30. Tone Anderlič, predsednik Republiške konference ZSM
Slovenije;
31. Dušan Šinigoj, predsednik Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije;
32. Stane Markič, predsednik Ustavnega sodišča SR Slovenije;
33. Marko Bule, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije;

Sekretar:
16. Štefka Kučan, Skupščina SR Slovenije

Člani izmed znanstvenih, strokovnih in javnih
delavcev:
34. Roman Albreht, predsednik Republiškega družbenega
sveta za vprašanja družbene ureditve;
35. Rado Bohinc, podpredsednik Gospodarske zbornice
Slovenije;

1. Delovna skupina za družbenoekonomsko
ureditev
Vodja:
1. Milan Gaspari, izvršni svet Skupščine SR Slovenije;

24

Koordinacijska skupina:
Predsednik
1. Miran Potrč, predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja
namestnik predsednika:
2. dr. Ciril Ribičič, Centralni komite ZKS
Člani:
3. dr. Rado Bohinc, Gospodarska zbornica Slovenije;
4. Janko Cesnik, vodja skupine za ustavnost, zakonitost in
pravosodje, Ustavno sodišče SR Slovenije;
5. mag. Milan Gaspari, vodja skupine za družbenoekonomsko ureditev, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
6 .Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, delegat v Zboru občin;
7. Marjan Kotar, Republiška konferenca SZDL Slovenije,
delegat v Družbenopolitičnemn zboru;
8. dr. Ivan Kristan, Ustavno sodišče Jugoslavije;
9. Andrej Marine, Predsedstvo SR Slovenije;
10. Stane Markič, Ustavno sodišče SR Slovenije;
11. dr. Miran Mihelčič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani, delegat v Zboru združenega
12. Milojka Modrijan, sekretarka Komisije Skupščine SR
Slovenije za ustavna vprašanja;
13. dr. Miha Ribarič, vodja skupine za odnose v federaciji,
Republiški komite za zakonodajo;
14. dr. Janez Šinkovec, predsednik Komisije Skupščine SR
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu,
delegat v Zboru občin;
15. Valerija Škerbec, vodja skupine za družbenopolitični
sistem, deletat v Družbenopolitičnem zboru.

poročevalec

Člani:
2. dr. Rado Bohinc, Gospodarska zbornica Slovenije:
3. Robert Černe, Centralni komite ZKS;
4. Zvonko Draksler, Republiški sekretariat za finance:
5. Hrvoje Draškovič, Skupščina mesta Ljubljana;
6. Lojze Janko, Republiški komite za zakonodajo;
7. Slavko Jurhar, Zveza obrtnih združenj;
8. Vinko Kastelic, Sodišče združenega dela SR Slovenije;
9. Nada Klemenčič, Pozavarovalna skupnost Ljubljana;
10. Milan Marolt, Skupščina občine Domžale;
11. dr. Miran Mihelčič, Fakulteta za elektrotehniko;
12. Mavricio Olenik, Republiška konferenca ZSM Slovenije;
13. Anica Popovič, Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije;
14. dr. Danijel Pučko, Ekonomska fakulteta, delegat v
Zveznem zboru;
15. Janko Pučnik, Iskra Delta, delegat v Zveznem zboru;
16. Dušan Rebolj, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije;
17. dr. Janez Šinkovec, Skupščina SR Slovenije;
18. dr. Franjo Štiblar, Pravna fakulteta;
19. Tina Tomlje, Centralni komite ZKS;
20. Ivan Vitežnik, SOZD Gorenje, Titovo Velenje, delegat v
Zveznem zboru;
21. mag. Viktor Žakelj, Predsedstvo SR Slovenije;
Sekretar.
22. Milan Baškovič, Ustavno sodišče SR Slovenije.
2. Delovna skupina za družbenopolitični
sistem:
Vodja:
I. Valerija Škerbec, Skupščina SR Slovenije;
Člani:
2. Geza Bačič, Republiška konferenca SZDL Slovenije;
3. Danilo Bašin, Skupščina občine Nova Gorica;
4. Peter Bekeš, Centralni komite ZKS;
5. Vlado Gerič, Republiška konferenca ZSMS;
6. Miro Gošnik, Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SRS;
7. mag. Franci Grad, Pravna fakulteta;
8. Tomo Grgič, Vrhovno sodišče SR Slovenije;
9. Marko Herman, Skupščina SR Slovenije;
10. dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta;
II. Tone Jerovšek, Skupščina SR Slovenije;
12. dr. Savin Jogan, Jugoslovanski center za teorijo in
prakso samoupravljanja Edvard Kardelj;
13. Vinko Kastelic, Sodišče združenega dela SR Slovenije;
14. mag. Marjan Kocbek, Gospodarska zbornica Slovenije;
15. Marjan Kotar, Republiška konferenca SZDL Slovenije;
16. dr. Boštjan Markič, Fakulteta za sociologijo, politične
vede in novinarstvo;
17. dr. Janko Rupnik, Višja pravna šola v Mariboru;
18. Dušan Semolič, Centralni komite ZKS;
19. Slavko Soršak, Centralni komite ZKS;
20. dr. Majda Strobl, Ljubljana, Moše Pijadejeva 31;
21. Pavle Svete, Republiški komite za zakonodajo;
22. Anka Tominšek, Sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji;
23. mag. Stane Vlaj, Politična šola CK ZK Slovenije.
Sekretarka:
24. Tina Bitenc-Pengov, Skupščina SR Slovenije.
3. Delovna skupina za odnose v federaciji:
Vodja:
1. dr. Miha Ribarič, Republiški komite za zakonodajo;
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Člani:
2. dr. Janez Drnovšek, Skupščina SFRJ, delegat v Zboru
republik in pokrajin;
3. Ivo Fabinc, Predsedstvo SR Slovenije;
4. mag. Milan Gaspari, Izvršni svet Skupščine SRS;
5. Mitja Gaspari, Narodna banka Slovenije;
6. Franci Gerbec, Skupščina SFRJ, delegat v Zboru republik in pokrajin;
7. Jože Globačnik, Skupščina SFRJ, delegat v Zboru
republik in pokrajin;
8. mag. Franci Grad, Pravna fakulteta;
9. Sveto Kobal, Republiški družbeni svet za gospodarski
razvoj in ekonomsko politiko;
10. dr. Davorin Kračun, Visoka ekonomsko-komercialna
šola Maribor;
11. dr. Ivan Kristan, Ustavno sodišče Jugoslavije;
12. dr. Ciril Ribičič, Centralni komite ZKS;
13. dr. Maks Tajnikar, Ekonomska fakulteta
Sekretar:
14. Miha Martelanc, Republiški komite za zakonodajo.
4. Delovna skupina za ustavnost, zakonitost in
pravosodje:
Vodja:
1. Janko Česnik, Ustavno sodišče SR Slovenije;
Člani:
2. Franc Godeša, Predsedstvo SR Slovenije;
3. Francka Strmole-Hlastec, Vrhovno sodiške SRS;
4. Marjan Kotar, Republiška konferenca SZDL;
5. Breda Lokar-Gaspari, Višje sodišče v Ljubljani;
6. Gojmir Komar, Skupščina SFRJ, deleaat v Zveznem
zboru;
7. Marjan Markovič, Nazorjeva 4/III, Kranj;
8. dr. Arne Mavčič, Ustavno sodišče SR Slovenije;
9. Eva Naglič, Skupščina SR Slovenije;
10. Jože Pernuš, Ustavno sodišče SR Slovenije;
11. dr. Boris Strohsack, Vrhovno sodišče SR Slovenije;
12. Bojan Škrk, Ustavno sodišče SR Slovenije;
13. dr. Alenka Šelih, Pravna fakulteta;
14. Janez Zaje, Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo;
15. mag. Ivan Žužek, Sodišče združenega dela SR Slovenije
Sekretar:
16. Vasilij Polič, Vrhovno sodišče SR Slovenije.
5. Delovna skupina za področje kreditnomonetarnega in bančnega sistema
Vodja:
1. Vladimir Klemenčič, Predsedstvo CK ZK Slovenije;
Člani:
2. Andrej Marine, Predsedstvo SR Slovenije;
3. dr. Ivo Fabinc, Predsedstvo SR Slovenije;
4. Dušan Šinigoj, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
5. Milan Gaspari, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
6. dr. Miha Ribarič, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
7. Miro Zemljič, Republiški sekretariat za finance;
8. Igor Vandot, Republiški sekretariat za finance;
9. Sveto Kobal, Republiški družbeni svet za gospodarski
razvoj in ekonomsko politiko;
10. Tone Jerovšek, Skupščina SR Slovenije;
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11. dr. Danijel Pučko, Zvezni zbor Skupščine SFRJ;
12. Ivan Vitežnik, Zvezni zbor Skupščine SFRJ;
13. Stanko Debeljak, Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ;
14. dr. Janez Drnovšek, Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ;
15. Franci Gerbec, Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ;
16. Milica Ozbič, Narodna banka Slovenije;
17. Franc Arhar, Narodna banka Slovenije;
18. Jože Gruškovnjak, Narodna banka Slovenije;
19. Stane Valant, Ljubljanska banka - ZB Ljubljana;
20. Lojze Zamernik, Ljubljanska banka - ZB Ljubljana;
21. Jože Tepina, Združenje bank Slovenije, Ljubljana;
22. dr. Ivan Ribnikar, Ekonomska fakulteta;
23. dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta;
24. dr. Franjo štiblar, Pravna fakulteta;
25. Mija Rasteiger, Gospodarska zbornica Slovenije;
26. Mitja Svetelj, EMONA, Interna banka, Ljubljana;
27. Miran Gosiar, MERCATOR, Ljubljana.
Sekretar:
28. Mitja Gaspari, Narodna banka Slovenije.
a) Podskupina za družbeno-lastninska razmerja
in samoupravljanje v združenem delu:
1. dr. Janez Šinkovec, (vodja), Skupščina SR Slovenije
2. mag. Andrej Berden, Pravna fakulteta
3. dr. Rado Bohinc, Gospodarska zbornica Slovenije
4. dr. Šime Ivanjko, VEKŠ Maribor
5. Lojze Janko, Republiški komite za zakonodajo
6. Vinko Kastelic, Sodišče združenega dela SR Slovenije
7. Nada Klemenčič, Pozavarovalna skupnost Ljubljana
8. Vlado Klemenčič, Centralni komite ZK Slovenije
9. mag. Anica Popovič, Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije
10. dr. Bogomir Sajovic, Pravna fakulteta.
b) Podskupina za vprašanja ekstra dohodka:
1. Lojze Klemenčič (vodja), Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske
zadeve
2. Franc Balanč, SAVA Kranj
3. Pavle Brglez, Lesnina Ljubljana
4. dr. Rado Bohinc, Gospodarska zbornica Slovenije
5. mag. Andrej Cetinski, Slovenske železarne Ljubljana
6. dr. Miroslav Glas, Ekonomska fakulteta
7. dr. Davorin Kračun, VEKŠ Maribor
8. dr. Slavka Kavčič, Biotehnična fakulteta
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9. dr. Miran Mihelčič, Fakulteta za elektrotehniko;
10. Žlvko Pregl, Centralni komite ZK Slovenije
11. dr. Danijel Pučko, Ekonomska fakulteta
12. Franc Škufca, Republiški komite za delo
13. dr. Franjo Štiblar, Pravna fakulteta
14. dr. Maks Tajnikar, Ekonomska fakulteta
15. Igor Vandot, Republiški sekretariat za finance
c) Podskupina za vprašanja sistema
družbenega planiranja in davčnega sistema:
1. Viktor Žakelj (vodja), Predsedstvo SR Slovenije
2. Robert Černe, Centralni komite ZKS
3. Olga Dergan-Jakhelj, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
4. Zvonko Draksler, Republiški sekretariat za finance
5. Hrvoje Draškovlč, Skupščina mesta Ljubljana
6. dr. Zarjan Fabjančič, Ekonomska fakulteta
7. dr. Ermln Kržlčnik, VEKŠ Maribor
8. dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta
9. dr. Rasto Ovln, VEKŠ Maribor
10. Tone Pengov, Republiška uprava za družbene prihodke
11. mag. Rudi Rozman, Slovenske železarne Ljubljana
12. dr. Rado Rupnlk, Ekonomska fakulteta
13. Millvoj Samar, Republiški komite za družbeno planiranje
d) Podskupina za vprašanja osebnega dela:
1. Milan Baškovič (vodja), Ustavno sodišče SR Slovenije
2. Leo Frelih, Zadružna zveza Slovenije
3. Lojze Janko, Republiški komite za zakonodajo
4. Slavko Jurhar, Zveza obrtnih združenj Slovenije
5. MIlan Kneževič, republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6. Milan Marolt, Skupščina občine Domžale
7. Romana Pajenk, Ekonomski center Maribor
8. Tone Pengov, Republiška uprava za družbene prihodke
9. Jože Strle, Republiški komite za drobno gospodarstvo
e) Podskupina za proučitev družbenih računov
in bilanc:
1. dr. Ivo Lavrač (vodja), Ekonomska fakulteta
2. Tomaž Banovec, Zavod SR Slovenije za statistiko
3. Hrvoje Draškovlč, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana
4. Ada Gorjup, Služba družbenega knjigovodstva Slovenije
5. dr. Rasto Ovin, VEKŠ Maribor
6. Stane Vencel|, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
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Republiška

konferenca

SZ

STAL IŠKA IN USMERITVE
Konference
skupnosti

delegacij
ob

obravnavi

samou
os

ustavi SFRJ
Konferenca delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jo je skiicalo Predsedstvo RK SZDL Slovenije, je 7.
oktobra 1987 obravnavala delovni osnutek amandmajev k
ustavi SFRJ, ki ga je Komisija Skupščine SFRJ za ustavna
vprašanja (4. seja, 18. in 19. 8. 1987) predložila Zveznemu
zboru Skupščine SFRJ.
Upoštevaje predlog predsedstva SFRJ, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ, Stališča skupščine
SR Slovenije ob obravnavi odloka o soglasju k temu predlogu, stališča in predloge za spremembe in dopolnitve besedila delovnega osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki jih je
oblikovala Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja, predhodno razpravo na regijskih posvetih, v
zainteresiranih društvih in njihovih zvezah, v sekciji MC CK
ZKS za politični sistem, uvodni referat predsednika Komisije
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja Mirana
Potrča in razpravo na konferenci, je konferenca delegacij
sprejela naslednja
stališča in usmeritve:
i.
Ob načelnem izhodišču, da temeljnih načel ustave ne spreminjamo, Konferenca delegacij načelno podpira in se zavzema za takšne ustavne spremembe, ki bodo pomenile krepitev samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavca
na temelju delovanja tržnih zakonitosti, širitev možnosti za
vključevanje samoupravnih gospodarskih subjektov in vseh
drugih nosilcev dela in ustvarjalnosti v sodobne tehnološke
procese, prispevek k poglabljanju socialistične samoupravne
demokracije in h krepitvi družbenoekonomskih, političnih in
drugih podlag za enkopravnost narodov in narodnosti, republik in avtonomnih pokrajin in uveljavljanje odgovornosti
republik in avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in razvoj
jugoslovanske socialistične skupnosti kot celote. Konferenca
delegacij podpira in se zavzema tudi za vse takšne ustavne
spremembe, ki bodo omogočile racionalnejše organiziranje
družbe, učinkovitejše delovanje političnega sistema, odpravo
nepotrebnega normativizma in preprečevanje le-tega v prihodnje, krepitev ustavnosti in zakonitosti ter odgovornosti.
Konferenca ugotavlja, da so te usmeritve zapisane v uvodnem
delu Predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ, vendar niso zadostno realizirane v
delovnem osnutku amandmajev, pri nekaterih pa se celo
kaže, da so v nasprotju z njimi.
Razprava je bila zelo kritična do delovnega osnutka amandmajev, slišati je bilo celo predloge za zavrnitev delovnega
osnutka v celoti in za začetek oblikovanja novega, prevladalo
pa je stališče, da je razpravo o tem gradivu treba nadaljevati,
vendar odločno vztrajati pri stališčih in usmeritvah konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti.
1. Ob tem konferenca delegacij pozitivno ocenjuje in podpira tiste osnutke amandmajev, ki omogočajo večjo tržno
naravnanost in zagotavljajo večjo uveljavitev vloge ekonomskih zakonitosti ter omejujejo možnosti poseganja države v
samostojnost in enakopravnost gospodarskih subjektov pri
pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu.
Podpira tudi predlagane raznovrstnejše možnosti organiziranja združenega dela, združevanja in vlaganja zasebnih ter
družbenih sredstev v različne oblike združevanja dela in sredstev ter predlagane možnosti gibljivejšega načina organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti. Pozitivno ocenjuje
tudi uveljavitev delovne organizacije kot osnovnega tržnega
in poslovnega subjekta.
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Konferenca delegacij pozitivno ocenjuje določbe o družbenem planiranju, ki bolj poudarjajo ekonomsko odgovornost in
samostojnost organizacij združenega dela pri planiranju in v
pogojih delovanja tržnih zakonitosti. V tem smislu podpira
tudi določbe, ki ne predvidevajo več obveznega sporazumevanja o skupnih planih, razen kadar gre za neposredne ekonomske interese delavcev tozd pri skupnem razvoju ozd,
posebej pa v delovni organizaciji. Konferenca ocenjuje pozitivno tudi določbe, ki poenostavljajo postopek planiranja in
vlogo družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti bolj
uokvirjajo v cilje in naloge, s katerimi se uresničujejo posebni
družbeni interesi in poudarjajo predvsem njihovo usmerjevalno vlogo.
Večina razpravljalcev pozitivno ocenjuje tudi predlagano
širšo uporabo neposrednih volitev, ker omogoča ustvarjalno
kombinacijo volitev in delegiranja, ki želi ohraniti pomembno
vlogo temeljnih delegacij pri oblikovanju in delovanju delegatskih skupščin, ter predloge glede načina volitev in odgovornosti članov Predsedstva SFRJ.
Tudi pri nekaterih od teh sicer pozitivno ocenjenih amandmajih pa bi bilo smotrno doseči nadaljnje vsebinske izboljšave in dopolnitev v tem smislu, da bi vanje vgradili še več
motivacijskih in stimulativnih elementov in dejavnikov, ki
bodo omogočili hitrejši in uspešnejši izhod iz družbenoekonomske krize. Dodatno bi bilo treba zagotoviti motiviranost za
osebno delo s sredstvi v lasti občanov in zvišanje z ustavo
določene spodnje meje zemljiškega maksimuma. V nadaljnjem postopku usklajevanja se kaže zavzemati tudi še za
ustreznejšo opredelitev pravne in ekonomske narave družbene lastnine in lastnine, ki se oblikuje v zadrugah.
2. V nadaljnjem postopku usklajevanja in sprejemanja
ustavnih sprememb si je treba prizadevati za ustreznejše
oblikovanje ali črtanje zlasti tistih amandmajev, ki se nanašajo
na širjenje pristojnosti zveznih organov na račun republiških
oziroma pokrajinskih in na račun samoupravnih organov.
Mnoge od teh predlaganih sprememb pomenijo poskus
neutemeljene centralizacije in birokratizacije odločanja, oženje republiških državnosti, ki po ustavi SFRJ temeljijo na
suverenosti narodov in na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Gre za amandmaje, ki
določajo oz. širijo pristojnosti zveznih organov, ki spreminjajo
odnose v zakonodajni pristojnosti med federacijo in republikami oz. avtonomnima pokrajinama, ki spreminjajo naravo
posameznih aktov, kot so družbeni dogovori in samoupravni
sporazumi ter dogovori med republikami in avtonomnima
pokrajinama. Gre tudi za amandmaje, ki spreminjajo pristojnost sodišč, javnih tožilstev in ustavnega sodišča.
Konferenca meni, da se bo učinkovitost federacije krepila
predvsem s krepitvijo odgovornosti republik in pokrajin za
lastno usodo in skupen razvoj in za delovanje federacije ter s
krepitvijo vloge združenega dela, ne pa s stopnjevanjem centralizacije pristojnosti v zveznih organih ter s spreminjanjem
načina odločanja.
V tej zvezi se konferenca zavzema le za takšno spremembo
in dopolnitev 281. člena ustave SFRJ, ki bo izrecno določala,
da je določba 2. točke prvega odstavka 281. člena podlaga za
urejanje odnosov v federaciji samo v povezavi z v tej ustavi
določenimi pristojnostmi organov federacije. Upoštevati je
namreč treba temeljno načelo ustave, da »delovni ljudje ter
narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice v
socialističnih republikah in v socialističnih avtonomnih
pokrajinah« in določbo v normativnem delu, da je »v ustavi
SFRJ določeno, katere pravice in dolžnosti pri uresničeva27

nju skupnih interesov izvršuje federacija po zveznih organih.. .«
3. Konferenca delegacij priporoča, da bi delegati iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v delu teles
Zveznega zbora odločno uveljavljali stališče, da se v besedilo
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ ne vključijo naslednje, po
stališču konference povsem nesprejemljive rešitve:
- urejanje temeljev sistema svobodne menjave dela z zveznim zakonom; predloženi osnutek amandmaja presega in ni
skladen s predlogom Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, ki smiselno terja tudi za to
področje širše uveljavljanje samoupravnih odnosov in zoževanje normativnih posegov države.
- določanje stopenj izobraževanja in temeljnih pogojev na
področju izobraževanja z zveznim zakonom;
Vsebina izobraževanja je bistveni sestavni del identitete
naroda in njegove samobitnosti, zato sodi zakonsko urejanje
tega vprašanja v izključno pristojnost republike oz. avtonomne pokrajine. Predlagana pristojnost federacije na tem
področju pa bi lahko pomenila poseg v vsebino vzgoje in
izobraževanja, zato je nesprejemljiva.
- začasna uporaba zveznega zakona do odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije v primeru nasprotja republiškega
oz. pokrajinskega zakona z zveznim zakonom (amandma
XXIII, točka 5);
Ta predlog posega v temeljna načela ustave, ker daje zveznemu zakonu v razmerju do republiških in pokrajinskih zakonov po vsebini večjo pristojnost, kot je izvirno po ustavi
določena za zvezno zakonodajo.
- določanje načel o ustanavljanju, pristojnosti in sestavi
rednih sodišč in o ustanavljanju in pristojnostih javnih tožilstev z zveznim zakonom.
Vsebine teh rešitev bistveno posegajo v pravice oz. pristojnosti republik glede organizacije sodstva, kar je v nasprotju s
temeljnimi ustavnimi načeli o razmejitvi pristojnosti med
republikami in avtonomnima pokrajinama in federacijo na
področju sodstva.
Glede drugih predlogov amandmajev, o katerih je Komisija
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja zavzela zaradi
njihovega ekonomskega, pravnega in političnega pomena
stališče, da jih je treba preoblikovati, in je tudi predlagala
alternativno besedilo, ali da jih je treba črtati, se konferenca
zavzema, da bi jih delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
poskušali uveljaviti z argumentacijo republiške ustavne komisije, J*ii. sledijo logiki temeljnih načel ustave in predloga Predsedstva SFRJ.
V sklopu financiranja funkcij federacije konferenca podpira
argumentacijo, da je treba v okviru enotnega proračuna federacije na dolgoročni podlagi zagotoviti stabilnost in zanesljivost financiranja JLA. Nesprejemljiva pa je rešitev o samostojnih virih za financiranje JLA. Na podlagi srednjeročnega
plana razvoja izgradnje in opremljanja JLA je treba z vsakoletnim odločanjem Zbora republik in pokrajin oz. v postopku
določanja proračuna SFRJ zagotavljati potreben obseg sredstev, upoštevaje realizirani narodni dohodek Jugoslavije.
V več razpravah je bil zavrnjen še predlog, da bi federacija
po zveznih organih urejala temelje združevanja delovnih ljudi
in občanov v družbene organizacije in društva.
II.
Na konferenci delegacij so bili poleg stališč do delovnega
osnutka amandmajev v obsegu, ki ga je predlagalo Predsedstvo SFRJ, podani tudi nekateri dodatni predlogi za spremembo ustave SFRJ:
1 Konferenca ugotavlja, da vsebina členov 258 in 281
sedanje ustave, ki opredeljujeta kreditni odnos kot izključen
način podpiranja hitrejšega razvoja nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo, ni v skladu s političnimi
in praktičnimi dogovori o tem vprašanju, ki kot najboti učinko-
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vit in samoupravni način uveljavljajo združevanje dela in sredstev. Zato bi v predlog za javno razpravo morali vključiti tudi
spremembe navedenih dveh členov.
2. Konferenca podpira stališče, naj delegati v Zveznem
zboru že pri zaključku razprave o spremembah zakona o
združenem delu vztrajajo pri ohranitvi dosedanjega besedila
25. člena ZZD.
Glede na pomen tega določila za delavski razred vsake
konstitutivne enote, saj to besedilo premaguje protislovje
med razrednim in nacionalnim, pa konferenca smatra za
potrebno, da to besedilo najde svoje mesto tudi v spremenjenem besedilu ustave.
3. V razpravi so bili podani tudi nekateri predlogi za spremembo ustave SFRJ, ki zadevajo redefiniranje tistih določil
ustave SFRJ, ki zadevajo ustvarjanje pogojev za učinkovitost
združenega dela, svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in
občana in se zavzemajo za tako dopolnitev teh pravic in
svoboščin, ki bodo dopuščale svobodnejšo ekonomsko, politično in idejno združevanje ljudi in občanov ter njihovo enakopravnost, ne glede na politično prepričanje, narodnostno
opredelitev, spolnostno usmerjenost in pravico do priznanja
ugovora vesti. Nadalje zahtevajo take spremembe ustave
SFRJ, s katerimi bi onemogočili monopol odločanja družbenopolitičnih organizacij v političnem sistemu, uvedli dejanske
neposredne volitve in možnost razpisa in izvedbe t. i. političnega referenduma in referenduma v ustavno-revizijskem
postopku. Predlogi zadevajo tudi jasno opredelitev, da se v
ustavo vključi pravica do stavke ter ukinitev smrtne kazni.
Podan je bil tudi predlog, da se med člane Predsedstva SFRJ
po funkciji vključi tudi predsednika Zvezne konference SZDL
Jugoslavije. O teh predlogih konferenca ni zavzela stališča.
III.
•
Glede na gornja stališča konferenca delegacij priporoča
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru, da se tvorno
vključijo v dejavnost posameznih skupščinskih teles in si na ta
način prizadevajo za upoštevanje stališč in argumentacij, ki
so bile na konferenci deležne podpore, že pri določanju
besedila amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga bo dokončno
določil Zvezni zbor; Konferenca delegacij jim tudi priporoča,
da se zavzemajo za določitev takšnega roka, ki bo zadoščal za
izvedbo demokratične in odprte javne razprave, za vsestransko, zlasti tudi strokovno preučitev predlaganih sprememb in
za oblikovanje njihove ustrezne obrazložitve.
Konferenca zato podpira predlog, da bi bilo nujno potrebno
organizirati ustrezno strokovno razpravo v strokovnih društvih in njihovih zvezah na ravni federacije. Ta razprava mora
zagotoviti natančno definiranje pojmov kot so: temeljni
sistem, enotni temelji, skupna politika in enotna politika.
Konferenca zavezuje delegate RK SZDL Slovenije v Zvezni
konferenci SZDL Jugoslavije, da dajo pobudo za ustrezno
obravnavo delovnega osnutka amandmajev tudi v organih in
delovnih telesih Zvezne konference SZDL Jugoslavije.
Konferenca delegacij tudi predlaga, da se Predsedstvo RK
SZDL Slovenije zaradi nejasnosti glede načina oblikovanja in
sprejemanja amandmajev k ustavi SFRJ ter zagotavljanja najširše demokratičnosti v javni razpravi pri dokončnem opredeljevanju do amandmajev k ustavi SFRJ, opredeli glede možnosti razpisa referenduma v SR Sloveniji o posameznih vprašanjih kot podlage za sprejemanje soglasja k spremembam
ustave SFRJ in drugič, spodbudi celovito medsebojno obveščanje celotne jugoslovanske javnosti o stališčih v javni razpravi v SR Sloveniji oz. o stališčih v drugih socialističnih
republikah in avtonomnih pokrajinah.
Konferenca delegacij delegatom iz SR Slovenije v Zveznem
zboru predlaga, da po svoji presoji glede na potek razprave v
telesih Skupščine SFRJ, dajo pobudo za ponovni sklic konference delegacij pred zasedanjem Zveznega zbora, na katerem
bo določeno besedilo osnutka amandmajev k ustavi SFRJ.
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NALOGE
v postopku za pripravo sprememb ustave
SR

Slovenije

1. Vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah zborov
dne 24. septembra 1987 obravnavali predlog Predsedstva SR
Slovenije, da se začne postopek za spremembo ustave SR
Slovenije in sprejeli:
- Odlok o sprejetju predloga Predsedstva SR Slovenije, da
se začne postopek za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije in
- Sklep, s katerim zbori Skupščine SR Slovenije pooblaščajo Komisijo Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja,
da opravlja vse naloge v zvezi s spremembo ustave SR Slovenije do izvolitve Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo
sprememb in dopolnitev ustave SR Slovenije in ji naročajo, da
pri pripravi osnutka sprememb ustave SR Slovenije upošteva
mnenja, pripombe in predloge delovnih teles zborov in skupščine, Izvršnega sveta Skupščine SRS, skupin delegatov in
razpravo delegatov na skupnem zasedanju zborov.
V delegatskih pripravah na obravnavo predloga Predsedstva SR Slovenije, da se začne postopek za spremembo
ustave SR Slovenije, je bilo doslej opravljeno naslednje:
- Predlog Predsedstva SR Slovenije, da se začne postopek
za spremembo ustave SR Slovenije, je bi objavljen v skupščinskem Poročevalcu št. 22 z dne 2. 9. 1987; predlog je bil
objavljen tudi v dnevnem časopisju DELO, DNEVNIK in
VEČER dne 26. 8. 1987;
- predlog so obravnavale skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in v Zbor občin Skupščine SR Slovenije;
- v Skupščini SR Slovenije so predlog obravnavale komisije skupščine in odbori zborov skupščine, in sicer:
- Zakonodajno-pravna komisija,
- komisija za mednarodne odnose
- Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
- Komisija za narodnosti,
- Komisija za pravosodje,
- Komisija za družbeno nadzorstvo,
- Komisija za informiranje,
- Komisija za varstvo človekovega okolja,
- Komisija za vloge in pritožbe,
- skupina delegatov vseh zborov za družbene dejavnosti,
- odbor ZZD za družbenopolitični sistem,
- odbor ZZD za kmetijstvo,
- odbor ZZD za družbenoekonomske odnose in razvoj,
- odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko,
- odbor ZO za družbenopolitični sistem,
- odbor ZO za družbenoekonomske odnose in razvoj,
- odbor ZO za finance,
- odbor ZO za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja,
- odbor DPZ za družbenopolitični sistem,
- odbor DPZ za družbenoekonomske odnose;
- predlog je obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 68. seji dne 10. 9. 1987;
- predlog je bil obravnavan tudi na regijskih posvetih, ki
jih je organizirala RK SZDL v času od 14. do 23. 9. 1987 za
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obravnavo osnutka amandmajev k ustavi SFRJ zaradi oblikovanja stališč in smernic za delo delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFR.j;
- predlog je obravnavalo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije na svoji 79. seji dne 22. 9. 1987.
2. Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je
na svoji 4. seji dne 2. 10. 1987 opredelila naslednje naloge v
postopku za pripravo sprememb ustave SR Slovenije:
Delo sedanje komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev ustave
SR Slovenije bi na podlagi navedenega sklepa vseh zborov
Skupščine SR Slovenije, s katerim je pooblaščena, da opravlja vse naloge v zvezi s spremembo ustave SR Slovenije do
izvolitve Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije po 438. členu ustave SR Slovenije,
potekalo tako, da bi ta komisija v svoji Koordinacijski skupini
in delovnih skupinah najprej obširneje razdelala vsebinska
izhodišča in cilje za oblikovanje tega osnutka, opredeljena v
predlogu Predsedstva SR Slovenije To je potrebno zaradi
tega, da se oblikujejo podrobnejše podlage in okviri tistih
družbenih vprašanj, ki glede na predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, terjajo opredelitev ustavnih norm,
kar je glede na z ustavo SR Slovenije določen postopek
naloga komisije za pripravo sprememb ustave. S tem bi omogočili širšo družbeno verifikacijo izhodišč in ciljev kot podlage za nadaljnje delo komisije pri oblikovanju besedila
osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije.
Pri tem naj delovna telesa komisije upoštevajo:
- stališča Skupščine SR Slovenije, sprejeta na sejah zborov dne 18. 3. 1987, ko je Skupščina SR Slovenije dala
soglasje k začetku postopka za spremembo ustave SFRJ,
- zastavljene cilje v predlogu Predsedstva SR Slovenije, da
se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije ter
- v zvezi z navedenim sklepom tudi mnenja, pripombe in
predloge delovnih teles zborov in Skupščine SR Slovenije,
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Predsedstva RK
SZDL Slovenije, skupin delegatov in razpravo delegatov na
skupnem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije dne 24.
septembra 1987,
- ter pobude in predloge drugih družbenih subjektov, ki
jih bodo v tem postopku posredovali komisiji.
Delovne skupine te komisije, in sicer za družbenoekonomsko ureditev, za družbenopolitični sistem ter za ustavnost,
zakonitost in pravosodje kot tudi njihove podskupine naj bi
svoje delo zastavile tako, da bodo zagotovile vsestransko
poglobljeno strokovno-politično proučitev možnih zasnov
ustavnih rešitev posameznih predlogov, ki izhajajo iz predloga Predsedstva SR Slovenije, da se začne postopek za
spremembo ustave SR Slovenije, še zlasti z vidika utemeljitve
razlogov za potrebnost teh sprememb in posledic, ki bi jih te
spremembe v družbeni ureditvi imele.
Tako oblikovana izhodišča in cilje bi najprej preverili v
ustavni komisiji in v razpravi v delegatski bazi, da bi lahko bili
širše zasnovana podlaga za oblikovanje besedila osnutka
posameznih konkretnih amandmajev k ustavi SR Slovenije.
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije Vlado Beznik (predsednik). Aleš Čerin. Primož Heinz. Marko Herman.
Boris Gabrič, Janez Lah. Janez Lukač. Marjan Markovič, Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič. Vili Pšeničny. Anka Štrukelj-Fras. Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik:
Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik).
Miroslav Berovič, Sandor Dobo. Stanislav Golik. Ibrahim Hadžič. Janez Lukač. inž Stanko Mladenovski. Velimir Šljivančanin. Aleksandar Vujin. Milan Krnič. Zoran Miškovič.
Ranko Djukič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva Skupščina SFRJ. Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13. telefon (011) 334-148 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 200 dinarjev - Letna naročnina 3.000 dinarjev v Žiro račun Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve teleta n
(061) 219-914

