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Na podlagi 2. odstavka 401. člena ustave SFRJ in po delegatov za delegiranje delegatov za Zbor združejavni razpravi v samoupravnih organizacijah in skup- nega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, na
nostih, v Gospodarski zbornici Slovenije, v društvih, podlagi stališč Republiške konference SZDL Slovedružbenih in drugih organizacijah in v družbenopoli- nije ter razprave v delovnih telesih zborov in skupštičnih organizacijah, ki jo je organizirala SZDL Slove- • čine, je Skupščina SR Slovenije na sejah vseh zborov
nije ter na podlagi razprave v skupščinah občin in dne 22.6.1988 sprejela naslednje
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, v skupinah

OSNUTEK
MNENJE
k osnutku sprememb ustave SFRJ
Skupščina ugotavlja, da je bila v SR Sloveniji opravljena
zavzeta, kritična in ustvarjalna javna razprava o osnutku
amandmajev k ustavi SFRJ. Razprava je potrdila stališča, ki jih
je sprejela Skupščina SR Slovenije ob soglasju k predlogu
Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ. Ta stališča, konkretizirana in obogatena v javni
razpravi, predstavljajo podlago za oblikovanje tega mnenja.
Skupščina SR Slovenije sprejema to mnenje „kot izraz večinsko izražene volje delovnih ljudi in občanov SR Slovenije.
Sprejema ga s prepričanjem, da z njim, v skladu s suverenimi
pravicami slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, izraža
njegove težnje po ustvarjanju podlag za uspešen razvoj odnosov v SFRJ. Ta temelji na polni enakopravnosti vseh narodov
in narodnosti in na pravici slovenskega naroda in ljudstva
Slovenije, da v skladu z zgodovinskimi odločitvami AVNOJ
in izhajajoč iz ustave SFRJ samostojno in enakopravno z drugimi narodi in narodnostmi določa temelje družbeno ekonomskega in političnega sistema ter odnose v federaciji, na
podlagi katerih se uveljavljajo interesi, vsakega naroda in
narodnosti ter njihovi skupni interesi interesi delavskega
razreda ter vseh delovnih ljudi in občanov v Jugoslaviji.
1. Izhodišča in kriteriji vseh predlaganih sprememb morajo
biti temeljna načela ustave SFRJ o temeljih družbenoekonomskega in političnega sistema ter o vlogi in odgovornosti socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za
lasten razvoj in za uresničevanje skupnih interesov v federaciji, ki jih ne spreminjamo.
Skupščina ponovno ugotavlja in poudarja, da moramo
z ustavnimi spremembami zagotoviti uresničevanje sledečih
ciljev:
- hitrejši razvoj proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih proizvodnih odnosov, doslednejše uveljavljanje družbenolastninskih 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
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v sistemu družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov;
- nadaljnja 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
političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Ti cilji so Skupščini SR Slovenije tudi temeljni kriterij presoje vsakega posameznega predloga v osnutku amandmajev,
pa tudi predlogov, danih v javni razpravi. Na podlagi teh
kriterijev je skupščina oblikovala tudi svoja konkretna stališča, pripombe in predloge.
2. Spremembe normativnega dela ustave SFRJ, posebej
v delu, ki se nanašajo na družbenoekonomsko ureditev in
družbenopolitični sistem so potrebne. Podpiramo tiste spremembe, ki bodo ustvarjale podlago za uveljavljanje večje
svobode, samostojnosti in odgovornosti gospodarskih subjektov v njihovem organiziranju, združevanju in upravljanju'
z družbenimi sredstvi v pogojih polnega delovanja ekonomskih in tržnih zakonitosti. Večje uveljavljanje osebne motivacije za delo z družbenimi in osebnimi sredstvi. Učinkovitejše
delovanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja in zmanjševanje vloge pooblastil in možnosti državnih
organov za poseganje v pravice delavcev v organizacijah
združenega dela, da na podlagi delovanja ekonomskih in
tržnih zakonitosti odločajo o svojem razvoju, ustvarjanju in
razporejanju ustvarjenega dohodka. Jasnejšo opredelitev
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družbenolastninskih odnosov. Manj predpisovanja na
področju samoupravnega organiziranja združenega dela,
svobodne menjave dela in samoupravnih interesnih skupnosti
ter samoupravnega odločanja delavcev. Uvajanje in razširjanje možnosti za osebno delo, vlaganje osebnih sredstev, večji
vlogi in sožitju različnih oblik lastnine, tujih vlaganj. Širjenje
možnosti neposrednih volitev v okviru delegatskega sistema.
Mnoge predlagane rešitve pa terjajo pomembne dopolnitve. Zato je nujno, da se pri pripravljanju predloga posebna
pozornost posveti dograjevaju predlaganih rešitev. Od naše
sposobnosti in pripravljenosti, da se ustavne spremembe
v tem delu bistveno dopolnijo je odvisen njihov prispevek
k ustvarjanju podlag za preseganje družbene in gospodarske
krize in za oblikovanje odnosov demokratične, humane,
gospodarsko in družbeno učinkovite ter v svet odprte socialistične samoupravne družbe.
3. Javna razprava je enotno potrdila, da se položaj in odgovornost republik v samoupravni socialistični federativni ureditvi Jugoslavije ne spremenita, nasprotno, potrebno ju je utrjevati. Veljavne ustavne rešitve, če bi jih dosledno uresničevali,
zagotavljajo uresničevanje skupnih interesov narodov in
narodnosti ter socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Predlagane spremembe na tem področju ne utrjujejo vloge,
položaja in odgovornosti socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za lasten in skupen razvoj in so
preobsežne. Njihova uveljavitev bi posegla v temeljne odnose
v jugoslovanski federaciji s krepitvijo vloge in odgovornosti
zveznih organov na škodo uveljavljanja suverenih pravic socialističnih republik. To ne bi prispevalo k ustvarjanju podlag za
uresničevanje skupnih interesov v skladu s specifičnimi interesi in različnimi potrebami republik in avtonomnih pokrajin
in s tem tudi ne bi krepilo trdnost in stabilnost jugoslovanske
federacije kot državne skupnosti prostovoljno združenih
narodov in njihovih socialističnih republik in socialističnih
avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine v sestavi SR Srbije
ter socialistične samoupravne demokratične skupnosti delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti.
Zato so taki predlogi nesprejemljivi.
4. Iz osnutka amandmajev naj se izločijo tudi vsi tisti predlogi, ki ne prispevajo k jasnosti ustavnega besedila, ki nebistveno in brez jasnih ciljev spreminjajo obstoječe ustavno
besedilo, ki obremenjujejo in še otežujejo jasnost, razumljivost in pravno vsebino ustave in ki so podlaga za še podrobnejše normiranje družbenih odnosov v sami ustavi, ali na
njeni podlagi v zakonih, podzakonskih in drugih aktih.
5. V javni razpravi pa so bili dani tudi številni predlogi za
obsežnejše ustavne spremembe oziroma zahteve po pripravi
nove, modernejše ustave — ustave socialistične demokratične
družbe na prehodu v novo 21. stoletje. Take spremembe
ustave zahtevajo ne le družbenopolitično, temveč tudi znanstveno in strokovno proučevanje. To delo moramo začeti
pripravljati in organizirati ter v njega vključiti tudi številne
predloge in rešitve, ki jih pri predlaganem spreminjanju
ustave sedaj ni mogoče upoštevati.
II.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so vsebina osnutka
ustavnih amandmajev tudi predlogi, ki niso sprejemljivi in
h katerim ne bo dala soglasja. Zato naj se ne vključijo
v predlog ustavnih sprememb.
1. MONOPOLNI DOHODEK
Črta naj se 2. odstavek 8. točke amandmaja IX.
Ustava naj ureja samo tisti izjemni dohodek, ki je rezultat
dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali v izjemno ugodnih pogojih, ustvarjenih s položajem kraja dela in poslovanja.
Predložena rešitev v drugem odstavku pa je v nasprotju
s tržnim gospodarjenjem ter načelom, da delavci v organizaciporočevalec

jah združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti,
ustvarjajo dohodek z vrednotenjem rezultatov dela in vseh
dejavnikov proizvodnje na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. V tržnem gospodarstvu je povsem normalno, da gospodarski subjekti dosežejo in izkoriščajo posebne tržne ugodnosti, da si s kakovostjo izdelkov in poslovnostjo ustvarijo čimboljši tržni položaj. Takega dohodka torej v tržnem gospodarstvu ni mogoče obravnavati kot izjemnega, družbeno škodljivega ali neupravičenega in ga odvzemati.
Utemeljeno pa je preprečevati in odvzemati del dohodka, ki
je rezultat monopolnega položaja ali ravnanja - monopoli
namreč v bistvu pomenijo tako institucionalno kot funkcionalno izključevanje tržišča in so torej trgu nasproten, rušilen
pojav. V ta namen pa obstoječe ustavne ureditve ni treba
spreminjati. Monopolno ravnanje je prepovedano že po
določbi 255. člena ustave SFRJ. Del dohodka, ki je dosežen
z izkoriščanjem monopolnega položaja na trgu, se na podlagi
veljavne zakonodaje že sedaj odvzema kot protipravna premoženjska korist v sodnem postopku.
2. VELIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI SISTEMI
Črta naj se 4. in 5. odstavek 5. točke amandmaja X.
Podpiramo prizadevanja za racionalno in učinkovito, pa
tudi ekonomsko smotrno delovanje velikih tehnično-tehnoIoških sistemov. V tem smislu je treba v teh sistemih zagotoviti
tehnično funkcionalnost pri delu in na tej podlagi tehnološko
enotnost delovnega procesa, smotrno in učinkovito delovanje
teh sistemov v celoti in posameznih delov teh sistemov v vsej
državi. Da bi ta cilj dosegli, zadošča opredelitev, navedena
v prvih treh odstavkih te točke, vendar z dopolnitvijo v prvem
odstavku, da se organizacije združenega dela na tam navedenih področjih obvezno združujejo v skupnosti na način in pod
pogoji, ki jih določata zvezni zakon in samoupravni sporazum
o združitvi v skupnost, ter v tretjem odstavku, da v teh skupnostih delavci v organizacijah združenega dela na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov zagotavljajo tam navedene skupne zadeve.
Ni pa sprejemljivo, da se s predvideno dopolnjeno amandmajsko ureditvijo obveznost združevanja in urejanja notranjih
medsebojnih razmerij zaradi tehnološke enotnosti delovnega
procesa razširja na splošno tudi na zagotavljanje enotnosti
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v teh sistemih
ter enotne temelje organiziranja in delovanja, kar vse naj bi
podrobneje uredil zvezni zakon. To tudi nasprotuje določbi
drugega odstavka.
Prav tako ni utemeljenega razloga, da bi se družbenoekonomski samoupravni položaj delavcev v organizacijah združenega dela velikih tehnično tehnoloških sistemov bistveno razlikoval od položaja drugih delavcev v združenem delu, da bi
bile njihove pravice bistveno zožene in da bi najpomembnejše
odnose neposredno urejal zvezni zakon. Tudi v teh sistemih in
njihovih skupnostih morajo družbenoekonomski odnosi
temeljiti na samoupravnih osnovah ob upoštevanju tržnih
zakonitosii. Torej bi morali imeti tudi delavci v teh sistemih
možnost in pravico, da samoupravno urejajo svoje in medsebojne družbenoekonomske odnose. Rešitve, predvidenev osnutku amandmaja, takih možnosti ne dajejo.
Ob tem, da so bistveni odnosi v teh sistemih enotno urejeni
z zveznim zakonom, uresničevali pa naj bi se v obveznih
skupnostih na ravni Jugoslavije - je presekana tudi neločljiva
povezanost in odvisnost posameznih delov teh sistemov
z neposrednim okoljem, z gospodarstvom tako ožjega
območja kot gospodarstvom v republiki oziroma avtonomni
pokrajini kot celoti. Ti deli sistema, ki so sicer samoupravni
gospodarski subjekti, morajo hkrati zadovoljevati potrebe,
interese in zahteve okolja, v katerem in za katero delujejo in
v katerem se tudi združujejo sredstva za ta namen. Od tega
okolja sta torej ekonomsko bistveno odvisna njihov obstoj in
razvoj, saj so te organizacije združenega dela nujno povezane
z združenim delom, delovnimi ljudmi in občani v krajevni
skupnosti, občini, republiki oziroma pokrajini. Poleg tega se
s predvideno novo ureditvijo zožuje pravica in dolžnost republik oziroma avtonomnih pokrajin, da skrbijo za lasten in
skupni razvoj.
Nesprejemljivo je tudi splošno in nedoločno pooblastilo
zveznemu zakonu, da lahko tudi za organizacije združenega
dela na drugih področjih določi način in pogoje zagotavljanja
tehnološke enotnosti delovnega procesa in oblike organiziranja na vsem območju SFRJ.
poročevalec

Črtanje zadnjih dveh odstavkov zahteva tudi spremembe
v 3. podtočki 5. točke osnutka XXXIII amandmaja.
3. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Črta naj se 2. točka amandmaja XXIII
Predlagana rešitev ni sprejemljiva, ker je vsebina vzgoje in
izobraževanja sestavni del integritete in samobitnosti vsakega
naroda in sodi zato normativno urejanje tega področja
v izključno pristojnost in odgovornost republike. Nedvomno
obstajajo tudi na tem področju vprašanja, glede katerih
obstaja skupen interes republik in pokrajin. Vsa ta vprašanja
pa je mogoče reševati že v okviru sedanje ustave z neposrednim sodelovanjem in dogovarjanjem republik in pokrajin,
družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem, kar tudi učinkovito poteka po 244. členu ustave SFRJ.
Odraz takšne možnosti je 9 sklenjenih dogovorov oziroma
družbenih dogovorov na področju vzgoje in izobraževanja.
Zato je tudi predlagana alternativa 2. točke amandmja XXIII, ki
določa sodelovanje in dogovarjanje republik in avtonomnih
pokrajin na tem področju, nepotrebna.
V skladu s tem je treba tudi v 3. podtočki 5. točke amandmaja XXXIII črtati predvideno pristojnost Zbora republik in
pokrajin, da določa skupne temelje izobraževalnega in vzgojnega sistema.
4. NASPROTJE MED REPUBLIŠKIM
IN ZVEZNIM ZAKONOM
Črta naj se 2. odstavek 5. točke amandmaja XXIII.
Predlagano besedilo je v nasprotju 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 ustava SFRJ — v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji. Iz navedenega temeljnega ustavnega načela je
tudi izpeljan ustavni princip, da se v primeru, če je republiški
zakon oziroma pokrajinski zakon v nasprotju z zveznim zakonom, uporabi začasno, do odločbe ustavnega sodišča republiški oziroma pokrajinski zakon, razen v primeru, če so za
izvrševanje zveznega zakona odgovorni zvezni organi, ko se
uporabi zvezni zakon (tretji odstavek 207. člena ustave SFRJ).
V zvezi s predlagano rešitvijo se postavlja tudi vprašanje, kako
bi bilo mogoče uveljaviti to načelo pri zakonih na področjih,
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. Iz navedenih razlogov je predlagana rešitev nesprejemljiva.
5. DAVČNI SISTEM IN DAVČNA POLITIKA
Črta naj se 1. alinea 1. točke amandmaja XXVI.
Enotnost jugoslovanskega trga se zagotavlja že po sedanji
ustavni ureditvi, po kateri federacija ureja obdavčenje proizvodov in storitev, ki so v prometu v vsej državi, republike in
avtonomni pokrajini pa usklajujejo osnove davčne politike in
davčni sistem z medsebojnimi dogovori, če to zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga.
Predlog, da bi enotne temelje davčnega sistema urejala
federacija, je v nasprotju s temeljnim načelom ustave SFRJ, na
podlagi katerega so republike in avtonomni pokrajini 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 inštrument ekonomske
politike. Republike in avtonomni pokrajini nosijo vso odgovornost za družbene in infrastrukturne dejavnosti in za razvoj
gospodarstva na svojem območju in morajo zato imeti pravico, da v skladu z družbenimi razmerami, gospodarskimi
zmogljivostmi in v skladu s svojimi potrebami urejajo davčni
sistem in tudi vodijo svojo davčno politiko kot sestavino
razvojne politike. Skupni temelji davčne politike so sestavina
skupne razvojne politike in so lahko le stvar usklajevanja
z medsebojnimi dogovori republik in avtonomnih pokrajin.
V skladu s tem je treba črtati tudi v 3. alinei 1. točke
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amandmaja XXXII predvideno pristojnost federacije, da ureja
temelje davčnega sistema in po alternativi tudi določa skupne
temelje davčne politike ter v 3. podtočki 5. točke amandmaja
XXXIII predvideno pristojnost Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da ureja temelje davčnega sistema.
6. ENOTNA STRATEGIJA TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJA
Črta naj se 2. alinea 1. točke amandmaja XXVI.
Oblikovanje strategije tehnološkega razvoja ni oziroma ne
bi smela biti samostojna dejavnost, temveč je oziroma bi
morala biti tesno povezana z družbenoekonomskim, prostorskim in regionalnim razvojem Jugoslavije in zato hkrati tudi
temelj strategije ekonomskega in družbenega razvoja in
preko tega tudi sestavni del družbenega planiranja na vseh
ravneh. Vsebina strategije tehnološkega razvoja mora biti sad
dogovorov med vsemi zainteresiranimi družbenimi subjekti,
da ne bo šlo za enotno, temveč za skupno razvojno politiko,
kot izraz skupnih interesov delovnih ljudi in občanov in vseh
narodov in narodnosti Jugoslavije, ki izhaja iz enotnih temeljev socialističnega samoupravnega sistema na enotnem
jugoslovanskem trgu. Spričo različnosti razvojnih stopenj
v Jugoslaviji mora biti težišče izdelave strategije tehnološkega razvoja v republikah in obeh avtonomnih pokrajinah,
naioga federacije pa je, da usklajuje strategijo tega razvoja
v skupno strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije.
V skladu s tem je treba črtati v 2. alinei 1. točke amandmaja
XXXII predvideno pristojnost federacije, da določa enotno
strategijo tehnološkega razvoja, in v 1. podtočki 5. točke
amandmaja XXXIII predlagano pristojnost Zbora republik in
pok-ajin Skupščine SFRJ, da sprejema enotno strategijo tehnološkega razvoja.
Podrejeno predlagamo, da se pojem »enotrfa« nadomesti
s pojmom »skupna«.
7. FINANCIRANJE JLA
Črta naj se amandma XXXI.
Financiranje JLA mora temeljiti na dolgoročni usmeritvi in
s potrebno stabilnostjo, saj so za njeno organiziranje in pripravljanje odgovorne tako republike kot tudi avtonomni
pokrajini in je to sestavni del njihove odgovornosti ne le za
lasten razvoj , temveč tudi za federacijo kot celoto. Izhajajoč
iz nesporne potrebe, da se v okviru enotnega proračuna
federacije na dolgoročni podlagi zagotovi stabilnost in zanesljivost financiranja JLA, je treba zadržati prispevek republik
in avtonomnih pokrajin - kotizacijo kot pomemben in enakopraven vir. določen v skladu z načelom enakopravnosti in
s skupno odgovornostjo republik in avtonomnih pokrajin za
financiranje funkcij federacije. Uvajanje oziroma določanje
dveh namenskih virov za točno določenega porabnika oziroma določanje davkov iz dohodka organizacij združenega
dela in iz osebnih dohodkov kot prihodkov federacije za
financiranje JLA, je v nasprotju z ustavno opredelitvijo, da se
davki ne predpisujejo v korist določenih uporabnikov, ampak
se sredstva za splošno porabo razdelijo na uporabnike z vsakoletnim proračunom. Predpisovanje posebnih davkov
v korist določenega proračunskega porabnika je tudi
v nasprotju s temeljnimi načeli proračunskega financiranja,
še posebej tistega v federaciji, saj pomeni negiranje vrednot,
ki zagotavljajo nujno disciplino na področju javnega financiranja. Predlagana rešitev pa v naši ureditvi ne bi pomenila le
osamosvajanja JLA od proračuna in skupščine, ki ga določa,
pač pa bi pomenila tudi zmanjševanje skupne odgovornosti
republik in avtonomnih pokrajin ne le za lasten razvoj, pač pa
tudi za razvoj socialistične skupnosti kot celote in za stanje
v JLA kot skupni oboroženi sili vseh narodov in narodnosti ter
vseh delovnih ljudi in občanov, hkrati pa bi zmanjševala tudi
možnost vpliva republik in avtonomnih pokrajin na oblikovanje in sprejem programov razvoja JLA.
Sprejete predlagane rešitve iz 2. točke, da se vsakih 5 let le
enkrat odloča o obsegu sredstev za potrebe JLA v višini, ki jo
narekuje srednjeročni plan razvoja in opremljanje JLA in ki je
določena v odstotku od vnaprej ocenjenega narodnega
dohodka, odstopa od normalne proračunske ureditve in
postavlja JLA v izjemen položaj y naši družbi. Osamosvaja jo
od celotnega delegatskega skupščinskega sistema z odločilno vlogo združenega dela pri odločanju o dohodku in
Skupščine SFRJ še posebej, pa tudi od družbenih razmer, od
gospodarskih gibanj in od zmogljivosti jugoslovanske družbe
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na sploh. Potreba po stabilnem financiranju JLA je uresničljiva tudi v obstoječi ureditvi, pri čemer pa ta stabilnost ne
more biti absolutna in neodvisna od splošnih in gospodarskih
razmer v državi.
8. DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
Črta naj se zadnji del 1. alinee 1. točke amandmaja
XXXII.
Ni potrebe, da bi urejanje temeljev združevanja delovnih
ljudi in občanov v družbene organizacije in društva prenašali
v zvezno pristojnost. Navedeno področje je treba ohraniti
v republiški oziroma pokrajinski pristojnosti, eventuelna
skupna vprašanja, kot npr. status, registracija in medrepubliško povezovanje družbenih organizacij in društev, pa je treba
reševati z dogovarjanjem republik in avtonomnih pokrajin po
244. členu ustave SFRJ.
9. PRISTOJNOST ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN
Črta naj se 2. podtočka 5. točke amandmaja XXXIII.
Ne sprejema se predloga o spreminjanju pristojnosti obeh
zborov Skupščine SFRJ.
10. SOGLASJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN
Črta naj se 6. točka amandmaja XXXIII.
Ni utemeljenih razlogov, da se opusti soglasje skupščin
republik in avtonomnih pokrajin v prvi fazi zakonodajnega
postopka v Zboru republik in pokrajin. Soglašamo pa, da
nesoglasje skupščine republike oziroma avtonomne pokrajine k osnutku zakona ali drugega splošnega akta ne preprečuje postopka usklajevanja.
11. REDNA SODIŠČA IN JAVNA TOŽILSTVA
Črtata naj se 6. in 8. točka amandmaja XXIII.
Predlagana razširitev pristojnosti federacije, da z zveznim
zakonom določa načela o ustanavljanju sodišč in javnih tožilstev, pristojnost javnih tožilstev ter pravico višjega javnega
tožilca, da daje obvezna navodila za delo nižjemu, ni sprejemljiva. Zvezni zakon sme v skladu s temeljnimi načeli razmejitve
pristojnosti med republikami in federacijo urejati samo organizacijo in način dela ter pristojnost zveznega javnega tožilca
in zveznega sodišča kot zveznih organov. Predlagane spremembe pa pomenijo poseg v pravice republik, da le-te s svojimi zakoni v skladu z načeli, določenimi v V. poglavju drugega dela ustave SFRJ »Sodstvo in javno tožilstvo« določijo
organizacijo svojih pravosodnih organov.
Črta naj se beseda: »primernost« v 7. točki.
Ni utemeljeno ohranjati poleg merila strokovne sposobnosti tudi merilo primernosti za opravljanje sodniške funkcije,
saj je pojem »primernosti« preširok in dopušča možnost zelo
različnih razlag in zakonskih interpretacij.
12. ZVEZNO SODIŠČE
Črtajo naj se 5., 6. in 7. podtočka 1. točke amandmaja
XXXVI.
Ni sprejemljiva rešitev v 5. podtočki, da bi v gospodarskih
sporih, če so stranke iz različnih republik, Zvezno sodišče
odločalo na zadnji stopnji. Zvezno sodišče naj bi odločalo
samo o izrednih pravnih sredstvih ne glede na to ali so
stranke iz različnih republik. Ta pristojnost pa je že zajeta v 4.
podtočki, saj so sodišča, ki rešujejo gospodarske spore,
redna sodišča.
Ni utemeljenega razloga, da se sodno varstvo vseh svoboščin in pravic človeka in občana prenaša na zvezno sodišče,
posebej zato, ker je z ustavo SFRJ na področju svobo*4in in
pravic človeka in občana že zajamčeno sodno varstvo in
pravna sredstva v okviru tega varstva (četrti odstavek 203.
člena in 218. člen).
Sedma podtočka ni sprejemljiva. Kadar je z republiškim
zakonom oziroma pokrajinskim zakonom predviden? za kaznivo dejanje smrtna kazen, menimo, da o tem ne more odločati Zvezno sodišče, saj bi to pomenilo, da odloča Zvezno
sodišče o uporabi republiških zakonov.
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13. ZVEZNI JAVNI TOŽILEC
Crta naj se 2. točka amandmaja XXXVI.
Razširitev pristojnosti Zveznega javnega tožilca, da bi ta
imel pravico prevzeti pregon za vse gospodarske prestopke,
določene z zveznim zakonom, je v nasprotju z načeli o pristojnosti republik oziroma federacije na področju zakonodajne
funkcije in funkcije izvrševanja sodne oblasti. Zato je
potrebno ohraniti sedanjo ustavno ureditev, da ima Zvezni
javni tožilec pravico pregona samo za tiste gospodarske prestopke po zveznih zakonih, za izvrševanje katerih so odgovorni zvezni organi. Nepotrebno je tudi določanje, da daje
Zvezni javni tožilec obvezna navodila za delo, kakor tudi
določanje pravic tega tožilca v primeru, ko prevzame pregon.
Navodila za delo so namreč po svoji vsebini lahko splošna in
se nanašajo nedvomno na delo, pravice javnega tožilca, ko ta
prevzame pregon, pa so določene v zveznih zakonih
o postopkih in v določbi tretjega odstavka 10. člena zakona
o zveznem javnem tožilstvu.
14. USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE
Sprejme se alternativa in se v 4. podtočki 1. točke amandmaja XXXVII črta razširitev pristojnosti tega sodišča glede
ocenjevanja samoupravnega splošnega akta, ki se uporablja na območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin.
Gre za spremembo obstoječih odnosov v federaciji na
škodo republik in avtonomnih pokrajin, kar pomeni bistven
poseg v temelje sistema naše socialistične samoupravne ureditve in v ustavni položaj republik in avtonomnih pokrajin.
Predložena rešitev pomeni tudi spremembo sistema ustavnega sodstva, ker bistveno zožuje obstoječe pristojnosti republiških in pokrajinskih ustavnih sodišč na področju pravic,
dolžnosti in odgovornosti organov v republikah in avtonomnih pokrajinah pri izvrševanju zveznih zakonov. Odnosi razmejitve med federacijo in federalnimi enotami ter pristojnosti
njihovih organov, ki so v ustavi SFRJ na podlagi temeljnih
načel konsistentno in dosledno izpeljani na vseh področjih,
vključujejoNtudi nadzorstvo nad skladnostjo v republiki in
avtonomni pokrajini sprejetih podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov za izvrševanje zveznih zakonov.
OPOMBA: Na seji ustavne komisije dne 23. maja 1988 so bili
dani še nekateri drugi predlogi, ki so navedeni kot dodatek
k temu mnenju.
V skladu z načelnimi opredelitvami o vsebini in ciljih ustavnih sprememb naj se posebej proučijo in smiselno upoštevajo
tudi naslednje ocene, pripombe in predlogi:
K AMANDMAJU IX
K 1. točki
Ta točka naj se črta.
Določba te točke ni potrebna in le obremenjuje ustavno
besedilo Varstvo družbene lastnine je že urejeno z ustavo,
z zakoni in samoupravnimi splošnimi akti. Besedilo določbe
je preširoko, kar bi lahko vodilo v njeno arbitrarno razlaganje,
saj vsako dejanje ali akt, ki prizadene družbeno lastnino, še ne
pomeni njenega ogrožanja kot temeljnega družbenoekonomskega odnosa in kot materialne osnove združenega dela.
Ustava naj določa načela in temelje ureditve, predvsem
v obliki temeljnih družbenolastninskih upravičenj in dolžnosti. Glede tega pa ustava že določa, da sta protiustavna vsak
akt in vsako dejanje, ki kršita delavčevo pravico dela z družbenimi sredstvi.
K 2. do 6. točki
Te točke naj se spremenijo in dopolnijo.
V ustavi naj se jasno opredeli samoupravna lastninska
vsebina družbenolastninskih odnosov v tem smislu, da so
delavci v organizacijah združenega dela ter delavci in drugi
delovni ljudje v drugih družbeno pravnih osebah subjekti
gospodarjenja z družbenimi sredstvi ter samostojni pri upravl|an|u, uporabi in razpolaganju z družbenimi sredstvi v skladu
z nphovo naravo in namenom. Ta predlog bi bilo mogoče,
poleg drugih možnosti, izvesti s kratko in jasno navedbo
naslednjih načel: da je delo z družbenimi sredstvi dostopno
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vsakomur na podlagi enakopravnosti in njegove sposobnosti
da dela z družbenimi sredstvi in pridobiva skupai z drugimi
delavci dohodek in da mu preneha to delo, će nevestno ali
neuspešno dela; načelo o pripadnosti družbenih sredstev
družbenim pravnim osebam in o tem, da so nosilci družbenolastninskih upravičenj delavci in delovni ljudje ki v ten družbenih pravnih osebah s temi sredstvi delajo, jih upravljajo, da
se določita samoupravna in poslovna samostojnost delavcev
v organizacijah združenega dela, če vrednost družbenih sredstev obnavljajo in povečujejo in če izpolnjujejo obveznosti do
družbe; da se določi tržno vrednotenje rezultatov dela
v gospodarstvu in vseh proizvodnih dejavnikov ter da se ne
smeta s splošnimi pogoji gospodarjenja, usmerjanjem razvoja
in usklajevanjem odnosov na trgu spodkopavati samostojnost
in enakopravnost organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka na trgu ter da se tudi ne sme omejevati samostojnost delavcev v teh organizacijah pri razpolaganju, uporabi in
upravljanju družbenih sredstev.
Z uveljavitvijo teh načel bi ureditev gospodarskega sistema
temeljila na upoštevanju zakonitosti trga blaga in storitev,
trga sredstev in trga dela ter polne pravne in ekonomske
samostojnosti in odgovornosti gospodarskih subjektov ter
enakopravnih pogojev gospodarjenja na enotnem jugoslovanskem trgu.
K 10-točki
Ta točka naj se dopolni.
V skladu s pripombo k 2. do 6. točki predlagamo aa se ta
točka dopolni z določbo, ki naj zelo zoži in časovno omeji
možnosti omejitev razpolaganja z delom družbenih sredstev
Zakon bi to smel predpisati samo, če je nujno, da se odpravijo
večje motnje v družbeni reprodukciji, ki ogrožajo gospodarsko in družbeno stabilnost, ali če to zahtevajo izredne razmere. V teh primerih naj bi ustava tudi zavezovala skupščine
družbenopolitičnih skupnosti, da preverjajo učinke takih
omejitev in ugotavljajo odgovornost predlagatelja oziroma
drugih organov za negativne posledice takih omejitev. Zaradi
navedenih razlogov je treba ločiti določbe o omejevanju razpolaganja z družbenimi sredstvi od določb o obveznem združevanju sredstev.
K 12. točki
Ta točka naj se dopolni in spremeni.
Predlagamo dopolnitev določbe z načelom, da se skupno
odloča o združevanju sredstev na podlagi vloženih sredstev,
dela in znanja in da odločanje obsega tudi nadzor nad izpolnjevanjem skupaj sprejetih odločitev. Tu določena načela
združevanja sredstev naj veljajo tudi, ko delavci v organizacijah združenega dela združujejo sredstva za ustanovitev
delovne organizacije. Poleg tega z zakonom ni treba urejati
načel, ki veljajo za združevanje sredstev, saj ta načela že
določa osnutek amandmaja, in tudi ni treba navajati aktov,
s katerimi se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
urejajo, saj je tak akt lahko tudi pogodba.
K 13. točki
Ta točka naj se dopolni.
Predlagamo, da se določba dopolni tako, da lahko vlagajo
sredstva, poleg občanov, tudi delavci v svoje organizacije
združenega dela, da se opredeli možnost za vlaganje tudi
v oblike združevanja dela in sredstev delovnih ljudi in občanov ter v dejavnosti, ki jih ti opravljajo samostojno z osebnim
delom in da se določi, da se trg vrednostnih papirjev, ki naj jih
izdajajo organizacije združenega dela različnim vlagateljem,
organizira kot del širšega finančnega trga v skladu z zveznim
zakonom.
K 14. točki
Ta točka naj se spremeni.
V 14. točki opredeljene ureditve položaja delavcev v delovnih skupnostih ne podpiramo. Načelno razlikovanje položaja
delavcev v delovnih skupnostih po njihovem predvidenem
večjem ali manjšem ustvarjenem prispevku k uspešnosti dela
in poslovanja oziroma po značilnostih del in nalog, ki jih
opravljajo ni upravičeno. Delavci v delovnih skupnostih bi
morali biti v enakopravnem položaju z delavci v organizacijah,
za katere opravljajo dela skupnega pomena, s tem da s svo5
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bodno menjavo dela pridobivajo dohodek in ne le del
dohodka za osebne dohodke in skupno porabo. Delavci, ki
opravljajo posebej pomembna dela (razvojno-raziskovalna,
marketing, inženiring), pa naj imajo v načelu možnost za
oblikovanje temeljne organizacije združenega dela; če pa za
to ni pogojev, lahko s samoupravnim sporazumom pridobijo
možnost, da s svojimi storitvami nastopajo tudi kot tržni
subjekt.
K 15. točki
Ta točka naj se dopolni.
Predlagamo, da se v ustavi opredeli temeljni razlog prepovedi ustanavljanja delovnih skupnosti, in sicer tedaj, ko gre za
dejavnost, ki je izjemoma ni dopustno opravljati z osebnim
delom.
K AMANDMAJU X
K 1. in 2. točki
Ti točki naj se spremenita in dopolnita.
Podpiramo opredelitev delovne organizacije kot ekonomske in poslovne celote ter temeljnega subjekta tržnega poslovanja. Predlagamo pa, da se pri opredelitvi delovne organizacije ki ima v svoji sestavi te neljne organizacije združenega
dela. bolj poudarijo samoupravne podlage skupnih interesov,
ki jih delavci v temeljnih organizacijah združenega dela uresničuiejo v delovni organizaciji. S tem bi delovno organizacijo
v skladu s temeljnimi načeli ustave v večji meri opredelili kot
integrativno obliko združenega dela in poudarili možnost
deloma širše ali ožje pov-jzave temeljnih organizacij v njej. Pri
opredelitvi delovne organizacije naj se tudi določi, da delavci
v temeljnih organizacijah združenega dela v delovni organizaciji skupaj upravljajo sredstva Združena v delovni organizaciji.
Prav tako predlagamo, da se za vse oblike združevanja dela
in sredstev opredeli obveznost združevanja sredstev
v obsegu, ki je potreben za uresničevanje skupnih interesov.
Poudariti bi kazalo tudi načela prožnosti, odprtosti in prilagodljivosti vseh oblik organiziranosti združenega dela.
K 6. točki
Prvi odstavek te točke naj se črta.
Ta določba ni potrebna, saj je temeljni položaj organizacij
združenega dela na trgu opredeljen že v določbah amandmaja IX. Med vsemi organizacijami združenega dela mora bili
spoštovano načelo svobode poslovanja, poleg tega pa je
treba odpraviti nejasnosti v razmerjih med trgovinskimi in
proizvodnimi organizacijami združenega dela. ki izhajajo iz
sedanje ustavne ureditve, deloma pa tudi iz obravnavane
določbe, ki ne omenja tržnega poslovanja.
K AMANDMAJU XI
Ta amandma naj se dopolni.
Podpiramo temeljni cilj osnutka amandmaja, da se banka
opredeli kot samostojna in samoupravna finančna organizacija za opravljanje bančnih poslov. Predlagamo pa, da banko
upravljajo družbenopravne osebe v sorazmerju s sredstvi vloženimi v sklade banke, pa tudi, da banka odgovarja za svoje
obveznosti le s sredstvi, vloženimi v bančne sklade.
K AMANDMAJU XII
Ta amandma naj se spremeni in dopolni.
Podpiramo cilj, ki naj zagotovi širše možnosti za vlaganja
tujih sredstev in znanja. Predlagamo pa, naj se s splošnejšo
formulacijo te možnosti še razširijo, da bi se izognili podrobnemu naštevanju. Tuje osebe naj bi ustanavljale svoja ali
mešana podjetja po vsej državi in ne le v carinskih in prostih
conah, skupaj z domačimi organizacijami združenega dela
ustanavljale finančne organizacije in lahko sovlagale tudi
v oblike združevanja dela in sredstev občanov. Poleg tega
predlagamo, da se že na ustavni ravni jamči tujim vlagateljem
iznos vračila vloženih sredstev in dela dohodka oziroma
dobička, ki jim pripada ter tudi predvidi možnost, da tuji
vlagatelj obdrži lastninsko pravico na vloženih sredstvih.

K AMANDMAJU XIII
Ta amandma naj se spremeni.
Cilj, ki naj bo dosežen s spremembami samoupravnega
interesnega organiziranja, je tudi njegova racionalizacija.
Vendar pa menimo, da je predložena rešitev pretoga. saj ne
omogoča prilagajanja ureditve samoupravnega interesnega
organiziranja spreminjajočim se razmeram in s tem tudi spreminjajočim se skupnim družbenim potrebam. Zato bi kazalo
spremeniti tovrstne določbe tako, da se obveznost ustanovitve samoupravne interesne skupnosti določi tudi z zakonom
na podalgi ustave.

K AMANDMAJU XIV
Ta amandma naj se spremeni in dopolni.
Podpiramo opredelitve, da gospodarske organizacije združenega dela samostojno planirajo svoj razvoj in da družbeni
plani družbeno-političnih skupnosti usmerjajo oziroma spodbujajo samoupravne organizacije in skupnosti k uresničevanju skupne razvojne polKike družbeno-politične skupnosti.
Menimo pa, da je mogoče predloženo besedilo bistveno skrajšati. Predvsem je treba opiJdeliti, da delavci in delovni ljudje
v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih planirajo delo in razvoj, da so pri tem
samostojni, razen v dejavnostih posebnega družbenega
pomena, kjer morajo izvajalci teh dejavnosti planirati svoje
delo in razvoj v skladu z razvojnimi cilji in skupnimi interesi,
določenimi v planih družbenopolitičnih skupnosti. Plani družbenopolitičnih skupnosti naj na samoupravni podlagi opredeljujejo skupno razvojno nolitiko družbeno-politične skupnosti
ter naj bodo načelno le usmerjevalni in spodbujevalni, razen
če gre za dejavnosti posebnega družbenega pomena. Doda
naj se določba - analogno določbi o uresničevnaju planov
samoupravnih organizacij in skupnosti - da so organi družbeno- političnih skupnosti odgovorni za uresničevanje družbenih planov teh družbenopolitičnih skupnosti. Treba bi bilo
določiti obveznost, da družbeni plan družbenopolitične skupnosti določa smernice in okvire za sprejemanje ukrepov
tekoče ekonomske politike, saj bi s tem prispevali k uresničitvi cilja, da imajo samoupravne organizacije in skupnosti
vnaprej določene pogoje gospodarjenja oziroma delovanja.
Predlagamo tudi, da se 4. točka osnutka tega amandmaja
črta, kar je predvideno v alternativi.

K AMANDMAJEMA XV in XVI
Ta amandmaja naj se dopolnita.
Podpiramo temeljni cilj predlaganih sprememb, da se zagotovijo širše možnosti delovnih ljudi in občanov, da svobodno
združujejo svoje delo in sredstva zaradi svojih proizvodnih ali
drugih interesov.
Pri oblikah združevanja delovnih ljudi in občanov je treba
natančneje določiti, v katerih primerih sme zakonodajalec
prepovedati to združevanje zaradi opravljanja določene
dejavnosti, šaj se s tem omejuje svoboda združevanja. Predlagamo, da zakon lahko določi, da teh dejavnosti ni mogoče
opravljati v teh oblikah združevanja tedaj, ko jih izjemoma ni
mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom.
Predlagamo tudi, da se opredeli zadružna lastnina kot
posebna ustavna lastninska kategorija v tem smislu, da
nastane po odločitvi zadružnikov, da z njo upravljajo samo
zadružniki in se po prenehanju zadruge lahko uporabi samo
za razvoj zadružništva, razen če se zadružniki drugače ne
sporazumejo.

K AMANDMAJU XVII
Ta amandma naj se dopolni.
Predlagamo, da se v amandma XVII vključi določba, po
kateri bi lahko občani zaradi opravljanja samostojnega osebnega dela ali zaradi svojega interesa v proizvodnji ustanovili
poročevalec

obratovalnico ali proizvodno organizacijo kot zasebno pravno
osebo v primerih in ob pogojih, določenih z zakonom. To bi
spodbudilo širjenje samostojnega osebnega dela in manjših
proizvajalnih organizacij, saj bi z ločitvijo osebnega premoženja enega ali več ustanoviteljev in premoženja obratovalnice
oziroma proizvodne organizacije zmanjšali tveganje ustanoviteljev, povečali vlaganje zasebnih sredstev in še dodatno
spodbudili širjenje zasebnega drobnega gospodarstva.
K AMANDMAJU XVIII
K 2. točki
Ta točka naj se spremeni.
Menimo, da je z ustavo predpisan obseg kmetijskih zemljišč, ki jih lahko imajo v lasti kmetje, velika ovira za razvoj
kmetijstva in da iz tehnoloških, ekonomskih in drugih razlogov tega ni treba in tudi ni smotrno urejati z ustavo. Zato
predlagane rešitve ne podpiramo.
Spremembe na tem področju naj bi bile take, da bi čim bolj
sprostile pobude kmetov in prinašale večje ekonomske
učinke glede na velike zmogljivosti sodobne kmetijske tehnike in tehnologije.
Predlagamo naj ustava ne določa omejitev lastnine kmetijskih zemljišč in gozdov za kmete.
K AMANDMAJU XIX
K 1. in 2. točki
Ti točki naj se spremenita.
Podpiramo usmeritev, po kateri naj se racionalizira samoupravno odločanje v organizacijah združenega dela. Predlagana ureditev v tem amandmaju je preveč podrobna. Ustava
naj uredi le temeljna načela samoupravnega odločanja, pri
čemer je izjemnega pomena definiranje in razmejitev upravIjalskih in poslovodnih odločitev.
Zato predlagamo, da se 1. in 2. točka preoblikujeta tako, da
bo ustava določila, da delavci z osebnim izjavljanjem sprejemajo statut temeljne organizacije in samoupravni sporazum
o združitvi v delovno organizacijo oziroma da ustava to prepusti zakonskemu urejanju. Ustava naj tudi določi, da lahko
delavci v statutu temeljne organizacije oziroma v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo določijo
tudi druga vprašanja, o katerih odločajo z osebnim izjavljanjem in oblike osebnega izjavljanja.
Delavci bodo s tema aktoma opredelili medsebojne odnose
pri uresničevanju samoupravljanja. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela uresničuieio delavci s tem, da
sprejemajo samoupravne splošne akte, plan in program dela in
razvoja organizacije združenega dela, poročilo o gospodarjenju in razporejajo dohodek, volijo in razrešujejo člane izvršilnega organa, imenujejo in razrešujejo individualni poslovodni
organ oziroma predsednika in člane kolegijskega poslovodnega organa, sprejemajo druge odločitve in opravljajo druge
zadeve, določene s statutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti organizacije združenega dela.
Odločitve o teh vprašanjih sprejemajo v delavskem svetu ali
drugem organu upravljanja organizacije združenega dela ali
od njega imenovani komisiji, če v statutu oziroma samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo ni določeno, da jih sprejemajo delavci z osebnim izjavljanjem. V svojih samoupravnih splošnih aktih bodo delavci tudi določili,
kdaj se šteje, da so posamezne odločitve sprejete. Zato ni
potrebno' določati v ustavi, s kakšno večino se sprejemajo
odločitve v delavskem svetu delovne in sestavljene organizacije združenega dela.
Ustava naj določi tudi naloge oziroma pristojnost poslovodnega organa. Poslovodni organ organizacije združenega dela
vodi poslovanje, organizira in usklajuje proces dela v njej ter
pri tem sprejema vse odločitve razen tistih, o katerih odločajo
delavci z osebnim izjavljanjem, v delavskem svetu ali drugem
organu upravljanja organizacije združenega dela ali od njega
imenovani komisiji. Tak predlog predrazumeva, da poslovodni organ samostojno sprejema odločitve poslovne politike
in ukrepe za njeno izvajanje v okviru plana in programa za
delo in razvoj organizacije združenega dela. Ta vprašanja
tako naj ne bi bila več v pristojnosti delavskega sveta.
poročevalec

K 5. točki
Ta točka naj se črta.
Predlagana rešitev ne daje jasnejše razmejitve med samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter njihove
domene glede na zakone in druge predpise. Predvideva tudi.
da se z družbenim dogovorom neposredno urejajo odnosi in
ne govori več o samoupravnem urejanju odnosov. Udeleženci
družbenega dogovora se glede na ustavno določeno pravno
naravo družbenega dogovora lahko dogovarjajo o urejanju
zadev iz svoje pristojnosti, ki so predmet samoupravnega
urejanja, ne morejo pa z družbenimi dogovori neposredno
urejati teh zadev. Organi družbenopolitičnih skupnosti pa se
z družbenim dogovorom ne morejo vzajemno zavezovati, da
bodo v mejah svojih pravic in dolžnosti uredili odnose, ki so
v njihovem skupnem in splošnem družbenem interesu, ker to
ni predmet samoupravnega urejanja. S tem je povsem zabrisana razmejitev med samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, kot tudi med družbenimi dogovori in dogovori
družbenopolitičnih skupnosti. Zato predlagamo, da se ohranijo sedanje ustavne določbe.

K AMANDMJUXX
Ta amandma naj se črta.
Amandma ne prispeva k utrjevanju ustavnega položaja
občine, temveč le deklarativno ponavlja opredelitve, ki so iz
celotnih odnosov v ustavni ureditvi dovolj jasne, in predstavlja
obremenjevanje ustavnega besedila.

K AMANDMAJU XXI
Ta amandma naj se črta.
Možnost preventivnega delovanja družbenega pravobranilca samoupravljanja je podana že v 131. členu ustave SFRJ.
Ta amandma predstavlja nepotrebni normativizem.

K AMANDMAJU XXII
K 4. točki
Ta točka naj se spremeni.
Ustava naj opredeli le temeljno načelo oblikovanja zborov
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, po katerem lahko
delegate v te zbore delegirajo delegacije, ali pa jih volijo
delovni ljudje in občani na neposrednih, tajnih, splošnih volitvah. Zvezna ustava naj ne ureja oblikovanja zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine
ter zbora združenega dela in zbora občin republiške ir) pokrajinske skupščine. Ne podpiramo pa predloga, da delegate
v družbenopolitičnem zboru skupščin republik in avtonomnih
pokrajin volijo izvoljena telesa družbenopolitičnih organizacij.
Podpiramo alternativo v okviru te točke, da postane delegat, izvoljen na neposrednih, tajnih in splošnih volitvah, član
delegacije svoje samoupravne organizacije in skupnosti.
K 5. točki
Ta točka naj se črta.
Amandma v tej točki je nepotreben. Že v okviru sedanje
ustavne ureditve je bilo omogočeno ustanavljanje družbenih
svetov.

K AMANDMAJU XXIII
K 4. točki
Ta točka naj se črta.
Predlagana sprememba 201. člena ustave SFRJ, da bi se
pravice in dolžnosti tujcev določale v skladu z zveznim zakonom ni sprejemljiva glede na to, da se pravice in dolžnosti
tujcev na področjih, katerih urejanje je v zakonodajni pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, ne morejo urejati
7

z zveznim, ampak z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom (družinska razmerja, dedovanje, socialno zavarovanje,
davki in prispevki itd.). V obrazložitvi je rečeno, da ta določba
ne bi omejevala pravice republik in avtonomnih pokrajin, da
urejajo odnose in uporabljajo svoje predpise za tujce, vendar
bi to moralo bili vedno v skladu z zveznim zakonom. S tem se
bi vzpostavil nov odnos med republiškim oziroma pokrajinskim in zveznim zakonom, ki v veljavni ustavi ni predviden. Po
207. členu ustave SFRJ republiški oziroma pokrajinski zakon
ne sme biti v nasprotju z zveznim zakonom, s predlagano
spremembo 201 člena ustave SFRJ pa bi se vzpostavil nov
odnos, ko bi moral biti republiški oziroma pokrajinski zakon
v skladu z zveznim zakonom.

K AMANDMAJU XXIV
Ta amandma naj se črta.
Ob potrebi po krepitvi dogovarjanja republik in avtonomnih
pokrajin, predlagani amandma ne prispeva k uspešnejšemu in
celovitejšemu uresničevanju skupnih interesov v federaciji in
zgolj poudarja način uresničevanja skupnih interesov, opredeljen v 3. alinei drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ, po
kateri je dogovarjanje republik in avtonomnih pokrajin
ustrezno opredeljeno.
Predlagana dopolnitev v 2. točki tega amandmaja pa tudi
posega v ustavne pravice republik in avtonomnih pokrajin in
je zato ne podpiramo. Republike in avtonomni pokrajini sklepajo medsebojne dogovore v okviru svojih z republiško oziroma pokrajinsko ustavo določenih pravic in dolžnosti. Na tej
podlagi se z dogovori zavezujejo, da bodo urejale določene
odnose na skupnih, z dogovorom določenih temeljih, in prevzemajo druge obveznosti Zato zvezna ustava ne more določati, da jih sklenjeni dogovor zavezuje, marveč o tem odločajo
same, vsaka v skladu s svojo ustavo Z zvezno ustavo pa tudi
ni mogoče nalagati republikam in avtonomnima pokrajinama,
da z dogovorom določijo način in ukrepe za njegovo izvajanje
in odgovornost udeleženk za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. To je stvar njihovega dogovora, ki ga sklepajo v okviru
svojih z republiško oziroma pokrajinsko ustavo določenih
pravic in dolžnosti, v katere zvezna ustava ne more posegati.

K AMANDMAJU XXVI
K 3. točki
Ta točka naj se črta ali spremeni.
Služba družbenih prihodkov je upravna služba družbenopolitičnih skupnosti. Tako glede na naloge, ki jih izvaja, kot tudi
glede na način, kako se te haloge izvajajo, je sestavni del
državne uprave. Po 1. alinei 1. točke osnutka amandmaja
XXXII federacija po zveznih organih ureja temelje sistema
državne uprave, kamor spada tudi služba družbenih prihodkov. Zato ni razlogov, da se služba družbenih prihodkov, ki je
upravna služba, ureja posebej izven temeljev sistema državne
uprave.
Za službo družbenih prihodkov ustavni amandma uporablja
izraz družbena služba. Pojem družbene službe se po ustavni
terminologiji uporablja za dejavnosti na področjih izobraževanja, vzgoje, znanosti, zdravstva in socialnega varstva (npr.:
četrti odstavek 258. člena ustave SFRJ), razen teh pa še za
odvetništvo (tretji odstavek 180. člena ustave SFRJ). Glede na
to se pojem »družbena služba« ne more uporabiti za službo
družbenih prihodkov, ki je tipično upravna služba. Kolikor bi
se ocenilo, da je potrebno službe družbenih prihodkov urejati
posebej, je treba iz predlaganega besedila prvega odstavka 3.
točke amandmaja XXVI črtati pojem »družbena služba«, zakonodajno pristojnost federacije v tretjem odstavku te točke pa
omejiti na urejanje temeljev služb družbenih prihodkov.

K AMANDMAJU XXVII
Ta amandma naj se spremeni.
Družbeni plan Jugoslavije je potrebno opredeliti v skladu
s pripombami k osnutku amandmaja XIV, da morajo družbeni
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plani družbenopolitičnih skupnosti postati splošna projekcija razvoja in morajo temeljiti na samostojnosti gospodarskih
subjektov ter da naj imajo v okviru funkcij posameznih družbenopolitičnih skupnosti indikativno, t.j. usmerjevalno in
usklajevalno funkcijo. Neposrednih normativno-direktivnih
in distributivnih elementov družbeni plani družbenopolitičnih
skupnosti ne bi smeli imeti.
Glede na to predlagamo, da se v amandmaju XXVII opredeli,
da družbeni plan Jugolavije usmerja na podlagi skupno dogovorjene razvojne politike gospodarski in družbeni razvoj
Jugoslavije ter predvidi tudi načine in ukrepe, ki usmerjajo in
spodbujajo samSlipravne organizacije in skupnosti k njegovemu izvajanju.

K AMANDMAJU XXVIII
K 3., 4. in 11. točki
Te točke naj se spremenijo.
Predlagamo, da se črta izvajanje skupnih temeljev kreditne
politike kot naloga Narodne banke Jugoslavije in narodnih
bank republik in avtonomnih pokrajin. Kreditno politiko
v okviru skupnih temeljev, ki jih ,določa Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, lahko izvajajo samo poslovne
banke kot samostojne in samoupravne finančne organizacije.
Na kreditno politiko poslovnih bank vpliva Narodna banka
Jugoslavije z monetarno politiko, katere sestavina je tudi
kreditna politika, s katero se urejajo globalna razmerja
v monetarno-kreditni sferi, medtem ko je izvajanje skupnih
temeljev kreditne politike stvar poslovnih bank.
Predlagamo tudi, da se preuči v 3. in 11. točki predvidena
pravica in dolžnost Narodne banke Jugoslavije, da predlaga
Skupščini SFRJ določanje politike in izdajo zveznih zakonov
ter drugih splošnih aktov na področju monetarnega, kreditnega in deviznega sistema. Posebej naj se oceni, kakšne
posledice bi to imelo za dosedanjo ureditev, da kot predlagatelji politike ter zakonov in drugih splošnih aktov nastopajo le
subjekti delegatskega sistema in Zvezni izvršni svet. Oceni pa
naj se tudi, ali bi s tem predlogom res Zagotavljali večjo
samostojnost in odgovornost Narodne banke Jugoslavije za
uresničevanje njenih ustavno določenih funkcij in nalog.
K 5. točki
Ta točka naj se spremeni.
Predlagamo, da se ohrani sedanja določba prvega odstavka
262. člena ustave SFRJ, da narodne banke republik in avtonomnih pokrajin sprejemajo v depozit sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Ni utemeljeno, da bi samo Narodna banka
Jugoslavije sprejemala v depozit sredstva federacije, medtem
ko narodne banke republik in avtonomnih pokrajin ne bi
mogle sprejemati v depozit sredstev družbenopolitičnih skupnosti. V obrazložitvi osnutka amandmaja ni podana utemeljitev za takšno rešitev.
Že veljavna določba ustave kot tudi osnutek besedila amandmajev, ki v 5 točki dopušča možnost, da Narodna banka
Jugoslavije opravlja tudi druge z zveznim zakonom določene
bančne posle za federacijo, je bila osnova za zvezne zakone,
ki so Narodni banki Jugoslavije naložili posle in obveznosti, ki
sodijo v zvezni proračun. Zato bi bilo treba tako iz besedila
prvega odstavka 5. točke amandmaja XXVIII kot tudi iz
veljavne določbe drugega odstavka 262. člena ustave SFRJ
črtati možnost, da Narodna banka Jugoslavije opravlja tudi
druge z zakonom določene bančne posle za federacijo.
Pbsebej pa se ob tem še postavlja vprašanje najemanja zunanjih kreditov s strani Narodne banke Jugoslavije, kar predstavlja neposredno čisti državni dolg. Kolikor želimo takšno
stanje preprečiti, upoštevaje dejstvo, da tuji kreditorji večkrat
pogojujejo odobritev kreditov s tem, da ga mora najeti
Narodna banka Jugoslavije sama, bi morali ustavo dopolniti
s tem, da se Narodni banki Jugoslavije sicer omogoči, da
najame zunanje kredite oziroma da opravi določene posle pri
najemanju zunanjih kreditov, ki so sicer posli poslovnega
bančništva, vendar le pod pogojem, da to za vsak posamezni primer posebej ugotovi Skupščina SFRJ. Narodna
banka bi v tem primeru lahko opravila posel v svojem imenu in
za tuj račun. Za take primere bi morala voditi ločeno bilanco,
posle pa bi opravljal Svet guvernerjev Narodne banke Jugoporočevalec

slavije ali pa eventuelno posebno telo, imenovano s strani
republiških in pokrajinskih skupščin. Z zveznim zakonom bi
se moral v vsakem primeru posebej določiti temeljni nosilec
kredita in njegove garancije.

splošnih aktov med zveznimi organi in organi v republikah in
avtonomnih pokrajinah in posega v ustavne pravice republik
in avtonomnih pokrajin na tem področju, ki pa se s predlaganimi amandmaji sicer ne spreminjajo.

K 7. točki
Ta točka naj se spremeni.
Predlagana razširitev pristojnosti federacije na urejanje kreditnega in bančnega sistema kot celote v 7. točki amandmaja
XXVIII ni utemeljena. Menimo, da sedanja zakonodajna pristojnost federacije v 5. točki prvega odstavka 281. člena
ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih organih ureja
temelje kreditnega in bančnega sistema, ustreza obstoječemu
ustavnemu konceptu o vlogi federacije na tem področju kot
tudi dejanskim potrebam, kar omogoča republikam in avtonomnima pokrajinama, da na tem področju urejajo specifičnosti, lastne njihovemu okolju (npr; hranilnice, hranilno-kreditne službe).

K AMANDMAJU XXXII
K 4. alinei 1. točke
Ta alinea naj se spremeni.
V zvezi s predlagano širitvijo pristojnosti federacije, da ureja
temelje sistema blagovnih rezerv, menimo, da je pristojnost
federacije za urejanje tega področja utemeljena le z vidika
njihovega posebnega pomena za obrambno sposobnost
države. Zato predlagamo opredelitev, da federacija ureja
temelje sistema stalnih (strateških) blagovnih rezerv.

K 8. in 10. točki
Ti dve točki naj se spremenita.
Menimo, da se funkcija političnega nadzorstva Skupščine
SFRJ nad delom Narodne banke Jugoslavije ne more omejiti
zgolj na pravico, da odpravlja oziroma razveljavlja neustavne
ali nezakonite predpise in splošne akte Narodne banke Jugoslavije, marveč obsega tudi druge pravice Skupščine SFRJ
oziroma dolžnosti Narodne banke Jugoslavije do Skupščine
SFRJ, kot je dolžnost poročanja Skupščini SFRJ o izvajanju in
spremljanju izvajanja politike in izvrševanja zveznih zakonov
in drugih splošnih aktov na področju monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, dolžnost dajanja odgovorov na
delegatska vprašanja itd. Glede na to bi bilo treba 8. in 10.
točko združiti in jasneje določiti vsebino in oblike opravljanja
političnega nadzorstva Skupščine SFRJ nad delom Narodne
banke Jugoslavije.

K AMANDMAJU XXIX
Ta amandma naj se spremeni.
V tretjem odstavku tega amandmaja je predvideno, da republike in avtonomni pokrajini usklajujejo programiranje in
uresničevanje mednarodnega sodelovanja z zveznimi organi.
Takšna obveznost bi lahko pomenila tudi dolžnost republik in
avtonomnih pokrajin, da za vsak mednarodni stik predhodno
dobijo soglasje pristojnega zveznega organa. Navedeni predlog presega potrebno" in že obstoječo koordinacijo aktivnosti
na področju mednarodnega sodelovanja.
Glede na to predlagamo, da se v tretjem odstavku tega
amandmaja črta obveznost republik in avtonomnih pokrajin,
da usklajujejo programiranje in uresničevanje mednarodnega
sodelovanja z zveznimi organi, ali namesto tega predvidi, da
republike in avtonomni pokrajini sodelujejo z zveznimi organi
pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja.

K AMANDMAJU XXX
Ta amandma naj se črta.
Nesporno je treba zaostriti odgovornost republik in avtonomnih pokrajin pri izvrševanju zveznih zakonov. Mnenja pa smo,
da je cetotno besedilo tega amandmaja nesistematično in
težko razumljivo in sploh pomeni normativno obremenjevanje
ustavnega besedila, saj na mnogih mestih prenaša dosedanjo
zakonsko materijo v ustavo, ki glede na obstoječa ustavna
besedila povzroča tudi nejasnosti.
Ni sprejemljiva predlagana rešitev v drugem odstavku 4.
točke, da lahko zvezni upravni organ po pooblastilu Zveznega
izvršnega sveta sam izvrši upravno zadevo, določeno z zveznim zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom, za katerih izvrševanje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah, če ugotovi, da pristojni organ v republiki
oziroma avtonomni pokrajini kljub opozorilu ni izvršil take
zadeve, pa bi to lahko povzročilo hujše škodljive posledice.
Predlagana rešitev ni v skladu z ustavno razmejitvijo odgovornosti za izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in
poročevalec

K 6. alinei 1. točke
Ta alinea naj se črta.
Menimo, da ni razlogov za spremembo sedanje ureditve.
Federacija naj še naprej ureja položaj in temelje za delovanje
službe družbenega knjigovodstva, ne pa tudi organizacijo te
službe v celoti. Služba družbenega knjigovodstva namreč
opravlja tudi naloge po republiških in pokrajinskih predpisih,
različno oblikovane družbenopolitične skupnosti pa vplivajo
na organizacijsko mrežo in vrsto enot službe.
K 11. alinei 1. točke
Ta alinea naj se spremeni.
Pri dosedanjem delu geodetskih služb v Jugoslaviji se je
pokazalo, da je treba enotno urejati zgolj temeljno geodetsko
mrežo in minimum geodetskih evidenc, ki imajo pomen za vso
državo. Glede na to predlagamo, da se besedilo te alinee
spremeni v navedenem smislu.

K AMANDMAJU XXXIII
K 1. točki
Ta točka naj se spremeni.
Predlagamo, da se v drugem odstavku 1. točke opredeli, da
najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo delegati iz delegacij za zbore združenega dela. V osnutku amandmaja predvidena rešitev, da naj bi najmanj polovico delegatov
v Zveznem zboru sestavljali delegati iz delegacij organizacij
združenega dela s področja materialne proizvodnje, je vprašljiva, saj se na ta način izpostavlja le en del združenega dela,
kar je v nasprotju s temeljnimi načeli ustave, ki zagotavljajo
enakopraven položaj delavcev v združenem delu. Kolikor bi
ostalo pri predlaganem amandmaju, bi bili delavci s področja
družbenih dejavnosti v neenakopravnem položaju nasproti
delavcem s področja materialne proizvodnje. Upoštevati je
treba tudi odnos do sestave Zbora republik in pokrajin, ki
odloča o ključnih materialnih in razvojnih vprašanjih.
Podpiramo alternativo šestega odstavka in alternativo za nov
osmi odstavek te točke.
K 2. točki
Ta točka naj se spremeni.
Predlagamo, da se v tej točki opredeli, da sestavlja delegacijo
skupščine republike oziroma avtonomne pokrajine v Zboru
republik in pokrajin najmanj polovica delegatov iz delegacij
za zbore združenega dela, ne pa kot je sedaj predvideno,
najmanj polovica delegatov iz zbora združenega dela skupščine republike oziroma avtonomne pokrajine. Taka rešitev je
sicer v povezavi z načinom izvolitve delegatov v te zbore, kjer
je treba stremeti, da se ohrani možnost zamenljivosti delegatov. Hkrati se izognemo tudi kopičenju teh funkcij.
K 3. točki
Drugi odstavek te točke naj se črta.
Predlagana rešitev uvaja elemente dvodomnosti v koncept
skupščinskega odločanja, po drugi strani pa pomeni tudi
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nepotrebno zavlačevanje postopkov pri sprejemanju zakonov
in 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.
člena ustave SFRJ
K 4. točki
Ta točka naj se črta.
Nesporno je, da so pri delu Skupščine SFRJ koristne vse
oblike samoupravno organiziranega združenega dela s svoio
izključno posvetovalno vlogo, ne morejo pa bistveneje okrepiti uresničevanja odločujočega položaja združenega dela
v Skupščini SFRJ. Ob predlagani ustavni opredelitvi se
postavlja vprašanje, ali ne bi kazalo določiti vloge konference
samoupravljalcev v drugih aktih, glede na to, da položaj, ki ga
zagotavlja ustava samoupravljalcem oziroma združenemu
delu kot celoti v sistemu, omogoča poln vpliv njihovih interesov in položaja v Skupščini SFRJ.
K AMANDMAJU XXXV
Ta amandma naj se spremeni.
Podpiramo osnovno besedilo tega amandmaja s tem, da predlagamo, da se za besedami »določajo materialne obveznosti«
črtajo besede »za republike in avtonomni pokrajini«, saj republike oziroma avtonomni pokrajini nimajo materialnih obveznosti izven združenega dela.
Menimo tudi, da ni utemeljeno črtanje 357. člena ustave
SFRJ, ki predvideva ustanavljanje medrepubliških komitejev
za posamezna področja, saj so medrepubliški komiteji z dosedanjim delom potrdili potrebo po nadaljnjem obstoju.
Nasprotujemo alternativi, ki predvideva odpravo 355., 356. in
357. člena ustave SFRJ, to je odpravo postopka sprejemanja
izvršilnih predpisov Zveznega izvršnega sveta na podlagi
soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov ter
odpravo medrepubliških komitejev.

K AMANDMAJU XXXVI
K 1. točki
Prya podtočka te točke naj se spremeni.
Zvezno sodišče mora ostati pristojno predvsem za odločanje
na podlagi izrednih pravnih sredstev, kot bodo ta določena
v zakonih. To velja posebej, ker republika ni več »strainka«
sporov po tej podtočki.
Druga podtočka te točke naj se dopolni.
Besedilo te podtočke je sprejemljivo, potrebno pa ga je dopolniti tako, da bo Zvezno sodišče pristojno tudi za odločanje
o premoženjskih sporih rned republikami.
Četrta podtočka te točke naj se spremeni.
Po sedanji ustavni ureditvi je urejanje pristojnosti samoupravnih sodišč v republiški in pokrajinski zakonodajni pristojnosti,
zvezni zakon določa le načela o pristojnostih sodišč združenega dela (drugi odstavek 226. člena). Menimo, da je sedanja
razmejitev ustrezna in zato podpiramo alternativo k tej podtočki, saj bi tudi nova razširitev pristojnosti Zveznega sodišča
pomenila spreminjanje tega sodišča v Sodišče združenega
dela Jugoslavije.
K AMANDMAJU XXXVII
K 1. točki
Del besedila četrte podtočke te točke naj se črta.
Postavlja se vprašanje, ali je sprejemljiva predlagana razširitev pristojnosti Ustavnega sodišča Jugoslavije, da odloča
o ustavnosti in zakonitosti dogovorov republik in avtonomnih
pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ti
dogovori'nimajo značaja splošnih (normativnih) aktov. Z njimi
se udeleženke zavezujejo, da bodo v okviru svojih pravic in
dolžnosti urejale določene odnose na skupnih, z dogovorom
določenih temeljih, ali prevzemajo druge obveznosti. Ne
v prvem ne v drugem primeru ne gre za normativne urejanje
odnosov. V prvem primeru se z dogovorom določajo samo
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skupni temelji za normativno urejanje odnosov, ki jih bodo
udeleženke urejale s svojimi predpisi in drugimi splošnimi
akti. Zato predmet ustavnosodne presoje ne more biti sam
dogovor, marveč šele predpis ali drug splošni akt, s katerim
se dogovor realizira. V primeru, ko udeleženke z dogovorom
prevzemajo druge obveznosti, pa ima dogovor značaj posamičnega akta, ki ne more biti predmet ustavnosodne presoje.
1. točka tega amandmaja naj se dopolni s pristojnostjo, ki ju
ima Ustavno sodišče Jugoslavije po sedanjih določbah 5. in 6.
točke 1. odstavka 375. člena ustave SFRJ, to je, da odloča
o kompetenčnih sporih med družbenopolitičnimi skupnostmi
ter med republiškimi oziroma pokrajinskimi ustavnimi
sodišči. Ni sprejemljiva obrazložitev, da se ta pristojnost
v ustavi SFRJ črta, ker teh sporov doslej ni bilo, saj še naprej
obstaja možnost takih sporov.
K 2. do 4. točki
Te točke naj se črtajo.
Menimo, d& bi bilo treba sprejeti alternativo k 2. do 4. točki
in črtati te točke, ker predlagane rešitve ne izražajo bistva
razlikovanja posledic odločbe o odpravi oziroma o razveljavitvi splošnega akta in ker niso dovolj objektivizirane.
K 3. točki amandmaja XXIII
K amandmaju XXIII, točka 3; amandmaju XXV; 1. točki
amandmaja XXXVI in 1.točki amandmaja XXXVI:
Soglašamo, da se zaradi doslednega uresničevanja ustavne
zasnove jugoslovanske federacije in odnosov, na katerih
temeljita enotnost in sožitje v SR Srbiji določbe ustave SFRJ
spremenijo tako, da bo zagotovljeno polno uresničevanje
ustavnega položaja SR Srbije kot države in socialistične
samoupravne demokratične skupnosti in da se z določbami
ustave SFRJ ne bodo prejudicirale rešitve, ki jih morajo za
urejanje odnosov v SR Srbiji z njeno ustavo in ustavami SAP
Kosovo in Vojvodine sporazumno urediti delovni ljudje in
občani ter narodi in narodnosti v SR Srbiji. Pri tem pa opozarjamo, da zato ne bi smeli sprejeti rešitev, ki bi zaradi izpuščanja navajanja republike iz ustavnega besedila spreminjale
njihov položaj, pravice in odgovornosti v okviru ustavno opredeljenih odnosov v federaciji.
IV.
Poleg vprašanj, ki so neposredno povezana z vsebino
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, pa so bili v javni razpravi
dani predlogi tudi za spremembo nekaterih določb ustave
SFRJ, ki niso obsežene v tem osnutku. Predlagamo, da se tudi
ti predlogi obravnavajo v okviru sedanjih sprememb ustave
SFRJ in v kolikor bi bilo o njih doseženo soglasje, vključijo
v predlog ustavnih sprememb.
1. Črtanje določbe 3. odstavka 21. člena ustave
SFRJ
Ta določba omogoča zelo široko poseganje v samoupravno
pravico delavcev, da odločajo o delitvi doseženega dohodka.
V skladu z načeli samoupravne ureditve in poudarjeno samostojnostjo organizacij združenega dela pa je možno zakonsko
posegati v to samoupravno pravico le v dveh primerih: če so
dani splošni pogoji za intervencijsko poseganje v omejevanje
porabe, kar pa že urejajo druge ustavne določbe, ali pa tedaj,
če so pogoji za uvedbo začasnih ukrepov družbenega varstva
v posameznih organizacijah združenega dela, kar pa ustava
tudi že določa. Zato ta ustavna določba ni potrebna.
2. Spremembe 32. člena ustave SFRJ
a) Glede 2. odstavka:
Ta ustavna določba opredeljuje obvezno solidarnostno
pomoč med organizacijami združenega dela, če katera izmed
njih zaide v izjemne gospodarske težave. Uveljavljanje tržnih
zakonitosti in blagovne proizvodnje pa terja, da se v teh
primerih odpravi načelo vzajemnosti in solidarnosti in s tem
socializacija izgub v gospodarstvu. Določiti je treba le obveznost delavcev, da po načelih vzajemnosti in solidarnosti
pomagajo delavcem v organizacijah združenega dela, ki
zaidejo v izjemne gospodarske težave. Treba pa je opredeliti
dolžnost organov družbenopolitičnih skupnosti, da zagotove gospodarsko in drugo pomoč organizacijam združenega
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dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave, opravljajo pa
zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki so
nujen pogoj za življenje in delo občanov ali za delovanje
drugih organizacij združenega dela. Sanacijska pomoč med
organizacijami združenega dela pa naj temelji le na njihovem
skupnem ekonomskem interesu.
b) Glede 4. odstavka:
Spremeni naj se določba v tem odstavku, po kateri delavec
ne more izgubiti lastnosti delavca v svoji organizaciji združenega dela, dokler se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki
ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. Taka rešitev
ovira hitrejše prilagajanje gospodarstva tehnološkemu razvoju in ne zagotavlja učinkovitega zaposlovanja delavcev,
katerih delo zaradi tehnoloških ali drugih izboljšav ni več
potrebno, zato bi za te delavce kazalo predvideti posebne
pravice za določen čas. Ti delavci naj bi imeli prednostno
pravico do priprave na novo zaposlitev in prednostno pravico
do sklenitve novega delovnega razmerja ob enakih pogojih,
nadalje višjo raven materialne in socialne varnosti, ki bi obsegala nadomestilo osebnega dohodka v tem začasnem statusu, nepretrgano obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje ter nekatere druge pravice
iz minulega dela. Ob uveljavitvi take rešitve pa bi morali še
vedno vztrajati pri uveljavitvi polne odgovornosti delavcev
v organizaciji združenega dela, da z investicijskim elaboratom
zagotovijo možnosti in sredstva za zaposlitev tehnoloških
presežkov delavcev. Šele, ko bi bilo ugotovljeno, da nekaterim delavcem kljub temu ni mogoče zagotoviti dela, bi bilo
treba zagotoviti širšo družbeno solidarnost s posebnim položajem teh delavcev.

organa. Razpisna komisija naj bi bila sestavljena le iz delavcev organizacije združenega dela. Predlog za imenovanje
poslovodnega delavca naj bi določila razpisna komisija po
predhodnem mnenju sindikata v organizaciji združenega
dela. Le v dejavnostih posebnega družbenega pomena naj se
ohrani udeležba predstavnikov družbene skupnosti v tej
komisiji, vendar tako, da imajo delavci v njej vselej večino.

3. Opredelitev pravice delavcev do stavke
Iz mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je SFRJ ratificirala leta 1971, izhaja obveznost, da države podpisnice z zakonom uredijo pravico do
stavke. Večina držav podpisnic tega pakta ima v svojih ustavah določbo, da se pravica do stavke uresničuje v skladu
z zakonom. Zato predlagamo, naj bi tako določbo vsebovala
tudi ustava SFRJ in da bi se spremenil tudi njen 47. člen.

11. Volilna pravica tujcev
Prouči naj se vprašanje volilne pravice tujcev. Ker postajajo
volitve v delavske svete sestavni del volilnega sistema za
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, se je treba opredeliti
do tega, ali imajo tujci aktivno in pasivno volilno pravico
v skupščinskem delegatskem sistemu.

4. Sprememba 2. odstavka 78. člena ustave
SFRJ
Ustava določa, da imajo lahko občani lastninsko pravico na
stanovanjskih hišah in stanovanjih za osebne in družinske
potrebe. Ta določba se je v praksi različno razlagala, predvsem pa ni bilo enotno sprejeto stališče, ali se lahko z zakonom omejuje lastništvo stanovanjskih hiš in stanovanj.
V skladu s stališčem, naj se osebna lastnina ne omejuje in naj
se z zakonom določijo le pogoji in način pridobivanja
dohodka zgolj na podlagi lastnine, bi kazalo nejasnost te
ustavne določbe odpraviti, tako da bi iz ustave črtali elemente, ki omejujejo lastninsko pravico na stanovajskih hišah
in na stanovanjih. Pogoje in način pridobivanja dohodka na
podlagi lastništva stanovanj in stanovanjskih hiš pa naj bi še
nadalje določal zakon,
5. Upravljanje pri skupnih vlaganjih oziroma pri
združevanju sredstev
Ustava naj določi, da delavci uresničujejo upravljanje po
vloženih sredstvih v organizaciji združenega dela, ki je sredstva vložila, prek delegatov v organu upravljanja organizacije,
ki ta sredstva uporablja ali prek delegatov v skupnem organu
upravljanja. Skupni organ upravljanja ima položaj in pristojnosti organa upravljanja organizacij združenega dela.
6. Dopolnitev 4. odstavka 103. člena ustave
SFRJ
Poslovodnemu organu delovne organizacije mora biti dana
možnost, da zadrži odločitev delavskega sveta temeljne organizacije, ki bi bila v nasprotju s planskimi akti delovne organizacije.
7. Sprememba 2. odstavka 104. člena ustave
SFRJ
Potrebno bi bilo spremeniti sestavo razpisne komisije, ki jo
imenuje delavski svet zaradi imenovanja poslovodnega
poročevalec

8. Dopolnitev 3. odstavka 108. člena ustave
SFRJ
Večjo odgovornost poslovodnega organa bi bilo mogoče
zagotoviti s tem, da bi v ustavi opredelili, da poslovodni organ
osebno odgovarja za svoje predloge in odločitve. Njegovo
materialno odgovornost pa je potrebno razširiti tudi na veliko
malomarnost ali pa dosedanje določbe o materialni odgovornosti črtati ter ta vprašanja prepustiti zakonskemu urejanju,
tako kot je to že urejeno za vse druge delavce.
9. Črtanje 3. odstavka 110. člena ustave SFRJ
Iz ustave SFRJ je potrebno črtati možnost, da lahko zakon
določi, da mora samoupravne splošne akte samoupravne
interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena, potrditi organ družbenopolitične skupnosti.
10. Sprememba 119. člena ustave SFRJ
Prouči naj se možnost, da se mestni skupnosti, kot samoupravni in družbenopolitični skupnosti dajo izvirne pristojnosti
iz siceršnjih pristojnosti občin.

12. Dopolnitev 154. člena ustave SFRJ
Določba tega člena naj bi se dopolnila tako. da so občani
enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na narodnost, raso,
spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugačno prepričanje,
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali kakršnokoli drugo okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.
Mednarodna pakta o državljanskih in človekovih pravicah
in o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v okviru
načela enakopravnosti in nediskriminacije določata, da pripadajo pravice, določene v paktih, vsem ne glede na ... politično
ali drugačno prepričanje, gmotno stanje, rojstvo ali »kakršnokoli drugo okoliščino ... Te določbe v ustavi SFRJ ni. Ostale
okoliščine, naštete v ustavi SFRJ, na podlagi katerih ni dovoljena diskriminacija, pa ustrezajo določbam obeh paktov (navzlic določenim razlikam v formulacijah).
13. Dopolnitev I. poglavja Tretjega dela ustave
SFRJ
V postopku sprememb in dopolnitev zakona o združenem
delu je bilo predlagano, da se določbe 28. člena (prejšnji 25.
člen) Zakona o združenem delu opredelijo v ustavi SFRJ. Te
določbe namreč normativno izpeljujejo temeljno ustavno
načelo, da so republike in avtonomni pokrajini odgovorne za
lasten razvoj in za razvoj socialistične skupnosti kot celote,
hkrati pa tudi v skladu s temeljnimi značilnostmi naše socialistične samoupravne in federativne uredive izpeljujejo
določbo mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah oziroma mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, da imajo narodi na podlagi pravice
do samoodločbe pravico, da svobodno določajo svoj politični
položaj, da se svobodno gospodarsko, družbeno in kulturno
razvijajo in da smejo zaradi tega svobodno razpolagati s svojimi naravnimi bogastvi in viri. Zato predlagamo, da se vsebina tega člena zakona o združenem delu vključi v tisti del
ustave SFRJ, ki ureja odnose v federaciji.
14. Sprememba 256. člena ustave SFRJ - kompenzacije
Ustavna določba o določanju in zagotavljanju kompenzacij
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se ne izvaja ustrezno, zlasti ne zato, ker je vezana na plansko
obdobje in tudi zato, ker ne določa jasno, razen načela enakopravnosti, v katerih primerih mora biti zagotovljena. Praksa
kaže, da niso redki ukrepi zlasti neposredne kontrole cen, ki
tako prizadenejo organizacije združenega dela, da pridejo
celo v položaj, ko bi bilo potrebno zoper nje uvesti začasne
ukrepe družbenega varstva. Poleg tega, glede na določbe 6.
točke osnutka IX. amandmaja, tovrstni ukrepi itak ne smejo
spodkopavati enakopravnosti organizacij združenega dela in
je zato ta načelna omejitev vsebine ukrepov nepotrebna. Zato
bi morali to ustavno določbo opredeliti ustrezneje in zlasti
opredeliti kriterije, na podlagi katerih mora biti kompenzacija
zagotovljena. Predlagamo, da se z ustavo določi, da mora biti
določena in zagotovljena ustrezna kompenzacija, če je
z aktom ali dejanjem organov federacije tako prizadet znaten
del organizacij združenega dela iste dejavnosti, da ne morejo
izpolnjevati svojih z zakonom določenih obveznosti.
15. Sprememba 258. člena ustave SFRJ - sklad
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
V postopku spreminjanja ustave SFRJ je treba proučiti tudi
možnost spremembe 258. člena ustave SFRJ v tem smislu, da
bo ta določba po eni strani izražala že dosežen napredek
glede načina spodbujanja hitrejšega ekonomskega razvoja
ter po drugi strani spodbujala takšen način združevanja sredstev, ki bo temeljil na skupnem ekonomskem interesu in riziku
in s tem zagotavljal boljše ekonomske rezultate, za kar se je
zavzela tudi resolucija XIII. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Pomoč gospodarsko manj razvitim republikam in
avtonomni pokrajini Kosovo je treba uresničevati predvsem
z neposrednim povezovanjem organizacij združenega dela,
ker bi le tako lahko zagotovili učinkovito in namensko uporabo sredstev. Zavzemati se je treba, da bi gospodarsko manj
razvite republike in avtonomni pokrajini, bolj kot doslej, odgovarjale za lasten razvoj in nosile vse posledice dobrega ali
slabega gospodarjenja.
Namesto sedanjega sklada kot razdeljevalca anonimnih
(Sredstev naj prevzemajo financiranje in upravljanje skupnih
projektov neposredni združevalci sredstev v odnosih jasne
odgovornosti za naložbe in njihove rezultate. To naj bi potekalo na ekonomskih temeljih in v obojestranskem interesu.
Za prehodno obdobje, dokler ne bi bili ustvarjeni pogoji za
interesno združevanje dela in sredstev za hitrejši razvoj teh
območij, pa bi še kazalo zadržati Sklad za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo z nalogo, da kreditira razvoj
potrebne infrastrukture in druge potrebe, pomembne za
ustvarjanje pogojev za interesno združevanje dela in sredstev.
16. Sprememba 267. člena ustave SFRJ — intervencija federacije
V skladu s pripombami in predlogom k 10. točki osnutka
amandmaja IX, je potrebno spremeniti tudi 267. člen ustave
SFRJ, ki določa zakonsko intervencijo federacije v primeru
večjih motenj v gospodarstvu ali zaradi interesov ljudske
obrambe ali drugih izrednih potreb države. Intervencijski
ukrepi, ki jih na podlagi te ustavne določbe sprejema federacija, so izgubili svoj izjemni karakter. Njihovo izvajanje vse
globlje posega v samoupravne pravice delavcev in delovnih
ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v obseg
zadovoljevanja skupnih in splošnih družbenih potreb. Največje probleme povzročajo posegi v zadovoljevanje skupnih
potreb, zlasti na področjih, ki so razvojno in eksistenčno
izredno pomembna, kot npr. v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in kulturi. Zato je treba natančneje in restriktivneje določiti pogoje za sprejem intervencijskih ukrepov. Zakon bi jih
smel predpisati samo, če je nujno, da se odpravijo večje
motnje v družbeni reprodukciji, ki ogrožajo gospodarsko in
družbeno stabilnost v državi, ali če to zahtevajo izredne razmere. Intervencijske ukrepe je treba v vseh primerih opredeliti
kot začasne ter izrecno poudariti zahtevo po enakopravnosti
vseh subjektov, ki so podvrženi omejitvam. Za omejitve
porabe v republikah in avtonomnih pokrajinah naj bi federacija lahko predpisovala omejitve le za skupni obseg porabe,
da bi bilo republikam in avtonomnima pokrajinama omogočeno izvrševanje njihove odgovornosti za lasten in skupen
razvoj. V skladu z načelom enakopravnosti družbenopolitič12

nih skupnosti naj bi bila omejitev porabe v republikah in
avtonomnih pokrajinah dopustna le do ravni, ki ustreza ravni
omejitve porabe v federaciji. Ustava naj bi tudi obvezovala
Skupščino SFRJ, da v določenem roku preverja učinke intervencijskih ukrepov, sprejetih za odpravo motenj v družbeni
reprodukciji, in ugotavlja odgovornost predlagatelja, če
ukrepi niso učinkoviti.
17. Dopolnitev 2. točke prvega odstavka 281.
člena ustave SFRJ
Predlagamo, da se 2. točka prvega odstavka 281. člena
ustave SFRJ, po kateri federacija zagotavlja sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enotne
temelje političnega sistema, dopolni z opredelitvijo, da je ta
določba podlaga za urejanje odnosov v federaciji samo
v povezavi z drugimi točkami tega člena in drugimi določbami
ustave, ki določajo pristojnosti federacije. V navedeni 2. točki
so namreč na splošen način izraženi okviri in podlage pristojnosti organov federacije na področju sistema družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema, pristojnosti teh
organov pa so konkretno določene v nadaljnjih točkah 281.
člena in v drugih določbah ustave SFRJ. Zato navedena 2.
točka ne more biti samostojna podlaga za urejanje odnosov
v federaciji, ampak samo v povezavi s konkretnimi pristojnostmi, določenimi v drugih točkah tega člena in v drugih
določbah.
Skupščina SR Slovenije bo v skladu s svojimi načelnimi
opredelitvami podpirala tudi druge predloge, oblikovane
v javni razpravi o predlogu sprememb ustave SFRJ, ki bodo
krepili temeljne cilje in smeri ustavnih sprememb. Poudarja
pa, da ne bo mogla sprejeti tistih novih ali obnavljajočih se
predlogov iz javne razprave, ki bi pomenili odstop od temeljnih načel glede družbenoekonomske ali politične ureditve in
odnosov v federaciji. To še posebej velja za tiste predloge, ki
pomenijo omejevanje odločanja s soglasjem, paritetne
sestave zveznih organov, terjajo spremembo strukture Skupščine SFRJ, jemljejo republiškim ali pokrajinskim skupščinam
pravico, da volijo in odpokličejo člane Predsedstva SFRJ ali
na drug način omejujejo ustavno odgovornost republike za
lasten in skupen razvoj.
OPOMBA.Na seji ustavne komisije dne 23. maja 1988 so bili
dani še nekateri drugi predlogi, ki so navedeni kot dodatek
k temu mnenju.
V.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so v to mnenje vključene le najpomembnejše pripombe in predlogi.
V pripravi predloga sprememb ustave SFRJ je zato nujno
enakopravno obravnavati in oceniti tudi vse druge pripombe
in predloge, posebej tiste, oblikovane v javni razpravi in
obravnavane v materialu, razpravi in stališčih Republiške konference SZDL Slovenije, v gradivih, ki so bili podlaga za
razpravo v Skupščini SR Slovenije, v razpravi v delovnih
telesih in na zborih te skupščine in v skupščinah občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter predloge in pripombe, ki jih je oblikovala ustavna komisija Skupščine SR
Slovenije.
VI.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da mora nadaljnji postopek pripravljanja predloga sprememb ustave SFRJ zagotoviti
polno upoštevanje mnenj skupščin socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin. V vsebino predloga sprememb ustave SFRJ se lahko vključijo le tisti predlogi, ki so
skladni z mnenji skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. V predlog ne morejo biti vključene spremembe, glede katerih je kakšna skupščina socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine v svojem mnenju ugotovila, da k rešitvi s tako vsebino ne bi mogla
dati soglasja ob razpravi in odločanju o predlogu sprememb
ustave SFRJ.
Skupščina meni, da je vlogi in odgovornosti socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v jugoslovanski
federaciji bolj primerno, da se amandmaji k ustavi SFRJ
poročevalec

v skupščinah republik in avtonomnih pokrajin sprejemajo
posamično. Takšen postopek sprejemanja amandmajev omogoča polno uveljavitev pravice socialističnih republik, da
v skladu s svojimi in skupnimi interesi odločajo o tem, katere
svoje suverene pravice bodo skupno uresničevale v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Polno izražanje te pravice bi omogočal tudi predlog, ki bi bil oblikovan tako, da
bodo dani v soglasje posebej amandmaji, glede katerih je
doseženo polno soglasje in posebej amandmaji, glede katerih
skupščine posameznih republik ali pokrajin menijo, da ne
morejo biti vsebina ustavnih sprememb. Takšen postopek
sprejemanja ustave bi tudi zagotavljal, da bodo nujno
potrebne spremembe ustave SFRJ sprejete kot zavestna odločitev delovnih ljudi in občanov v vsaki socialistični republiki in
socialistični avtonomrii pokrajini.
Skupščina SR Slovenije tudi meni, da je smotrno proučiti
predloge, da se posebej pripravijo in sprejemajo amandmaji,
ki se nanašajo na družbenoekonomsko ureditev in v okviru
družbenopolitičnega sistema na odločanje delavcev v organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih ter na volilni in delegatski Sistem. Posebna obravnava in
sprejem teh amandmajev bi omogočila, da se pravočasneje
pripravijo ustavne podlage za nujne sistemske spremembe na
teh področjih. Vnaprejšnje določanje rokov za sprejem teh
amandmajev pa ni primerno, dokler na podlagi javne rzprave
in temeljite ocene predlogov, ki so bili v njej oblikovani, ne
ocenimo ustreznosti možnih rešitev. Zavzemamo pa se za to,
da se delo pri sprejemanju teh amandmajev pospeši tudi tako,
da se o njih najprej in posebej razpravlja in pripravi tudi
poseben predlog sprememb ustave SFRJ. Ta usmeritev je
skladna z mnenjem Skupščine SR Slovenije, da se omogoči
sprejem amandmajev po delih oziroma zaokroženih vsebinskih sklopih.
Glede na vsebino pripravljenega predloga sprememb
ustave SFRJ bo Skupščina SR Slovenije ob tehtnem preverja-

nju vsakega posameznega predloga in amandmaja odločala
o vsebini in obliki svojega soglasja, upoštevaje tudi možnosti,
da v skladu s 337. členom ustave SR Slovenije ob predlogu
sprememb ustave SFRJ razpiše referendum delovnih ljudi in
občanov v SR Sloveniji.
VII.
Skupščina SR Slovenije zadolžuje ustavno komisijo Skupščine SR Slovenije in člane ustavne komisije Skupščine SFRJ
iz Slovenije, da pri svojem delu delujejo v skladu s tem
mnenjem in da o vseh pomembnejših vprašanjih oblikovanja
predloga sprememb ustave SFRJ sproti obveščajo Skupščino
SR Slovenije.
K OPOMBAMA na koncu II. in IV. poglavfS:
Na seji ustavne komisije 23. maja 1988 so bili dani posamični predlogi, da se v poglavje II kot nesprejemljive uvrsti
tudi predloge, vsebovane v 4. točki amandmaja XXII, 3. točki
amandmaja XXIII, 3. odstavek amandmaja XXIX, 1. alinea
1 točke amandmaja XXXII, posebej pa da federacija ureja
temelje sistema državne uprave in v amandmaju XXXVII, 4,
odstavek 1. točke
K poglavju IV je bilo dodatno predlagano, da se v besedilo
sprememb ustave SFRJ vključijo tudi pravica do ugovora
vesti, ukinitev smrtne kazni, polna zaščita osebnih svoboščin
pred samovoljo državnih organov, odgovornost za varovanje
okolja ter izpovedovanje vere kot človekova osebna, ne pa
zasebna stvar.
Ti posamični dodatni predlogi na seji ustavne komisije niso
bili celovito obravnavani. Zato jih ustavna komisija tudi ni
mogla vključiti v osnutek mnenja. Ustavna komisija bo te
predloge proučila in o svojih stališčih obvestila delegate
Skupščine SR Slovenije.
PRILOGA

V amandmajski obliki zasnovane pripombe in predlogi iz
osnutka mnenja k spremembam ustave SFRJ
1. K AMANDMAJU IX
a) 1. točka se črta.
b) 2. do 6. točka osnutka amandmaja se nadomestijo
z naslednjim besedilom:
1. Delo z družbenimi sredstvi je vsakomur dostopno. Vsakomur je zajamčena pravica, da se prostovoljno vključuje v delo
z družbenimi sredstvi pod enakimi pogoji v odvisnosti od
svoje spsosobnosti, da skupaj z drugimi delavci s svojim
delom in z razpolaganjem, uporabo in upravljanjem družbenih sredstev te obnavlja, povečuje in zboljšuje in pridobiva
dohodek. Delavcu v združenem delu, ki nevestno ali neuspešno dela, preneha delovno razmerje pod pogoji in na
način, določen z zakonom (alternativa: Črtajo se besede« ..
ki nevestno ali neuspešno dela...«).
S 1. točko tega amandmaja se dopolnjuje 13. člen ustave
SFRJ.
2. Družbena sredstva, s katerimi delajo in s katerimi
v skladu z naravo in namenom, teh sredstev razpolagajo, jih
uporabljajo in upravljajo delavci in drugi delovni ljudje
v temeljni in drugi organizaciji združenega dela ter v drugi
družbeni pravni osebi, sestavljajo celoto sredstev v tej družbeni pravni osebi.
Z 2. točko tega amandmaja se dopolnjuje 12. člen ustave
SFRJ.
3. Pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi so
delavci odgovorni, da ohranjajo in povečujejo vrednost družbenih sredstev, in da izpolnjujejo svoje z zakonom določene
obveznosti.
Položaj delavcev je odvisen od rezultatov, ki jih dosegajo
z delom in z razpolaganjem, uporabo in upravljanjem družbenih sredstev.
S 3. točko tega amandmaja se nadomesti 15. člen ustave
SFRJ.
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4. Delavci v združenem delu dosegajo rezultate dela z vrednotenjem svojega dela na trgu ali s svobodno menjavo dela.
Na tej podlagi in na podlagi združevanja dela in sredstev
delavci v organizacijah združenega dela obnavljajo družbena
sredstva in pridobivajo dohodek.
Izjemoma delavci v organizacijah združenega dela v gospodarskih dejavnostih, določenih z zakonom, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in
potreb in za vrednotenje rezultatov dela, pridobivajo dohodek
po načelih svobodne menjave dela oziroma s svobodno
menjavo dela.
Z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja,
z usmerjanjem družbenega razvoja in z usklajevanjem odnosov na trgu se ne smejo omejevati pravice in dolžnosti delavcev v organizacijah združenega dela, da samostojno razpolagajo, uporabljajo in upravljajo družbena sredstva ter se ne
smeta spodkopavati samostojnost in enakopravnost organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka na trgu.
S 4. točko tega amandmaja se dopolnjuje 1. oddelek I.
poglavja drugega dela ustave SFRJ.
Alternativa k 2., 3. in 4. točki:
2) Produkcijska sredstva in druga sredstva združenega
dela, ki so v družbeni lastnini, pripadajo delavcem v organizaciji združenega dela, ki z njimi delajo, in štejejo kot skupnost
sredstev te organizacije združenega dela.
Delavcem pripadajo proizvodi, ki so rezultat njihovega dela
ter z delom ustvarjeni dohodek.
Delavci uresničujejo pravice upravljanja na podlagi dela
s sredstvi, ki jim pripadajo, in na podlagi sredstev, ki jih kot
rezultat svojega dela vlagajo v druge organizacije združenega
dela.
Delavci uresničujejo pravice prilaščanja iz dela s sredstvi, ki
jim pripadajo, ter iz rezultata, ki ga ustvarjajo na podlagi
vlaganja sredstev v druge organizacije združenega dela.
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Delavci uresničujejo pravico razpolaganja s sredstvi, ki jim
pripadajo.
Delavci so dolžni uporabljati družbena sredstva, ki jim pripadajo, tako da dosegajo rezultate, ki se kot vrednost izrazijo
na trgu. Nedoseganje tržne potrditve vrednosti njihovega dela
najmanj v obsegu povprečne donosnosti družbenih sredstev
se šteje kot družbeno in ekonomsko nesmotrno ravnanje
z družbenimi sredstvi, za kar trpijo delavci materialne in druge
posledice.
Z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja,
družbenim usmerjanjem gospodarskega in družbenega razvoja in z usklajevanjem odnosov na trgu ni dopustno posegati
v pravice upravljanja, razpolaganja, uporabe in prilaščanja
sredstev, ki pripadajo delavcem, če jih uporabljajo družbeno
in ekonomsko smotrno.
Delavec lahko zahteva na način, določen z zveznim zakonom, s^fino varstvo pred kakršnimkoli posegom v svoje pravice, da enakopravno z drugimi delavci odloča o svojem delu
ter o pogojih in rezultatih svojega dela.
3) Zakonska ureditev gospodarskega sistema mora temeljiti
na upoštevanju zakonitosti trga blaga in storitev, trga sredstev in trga dela ter polne pravne in ekonomske samostojnosti
in odgovornosti gospodarskih subjektov ter enakopravnih
pogojev gospodarjenja na enotnem jugoslovanskem trgu.
Z alternativo k 2., 3. in 4. točki se dopolnjuje 1. oddelek
prvega poglavja drugega dela ustave SFRJ in se dopolnjuje
11. člen ter nadomestijo 12. člen, prvi odstavek 17 člena in
tretji odstavek 21. člena ustave SFRJ.
c) Drugi odstavek 8. točke se črta.
č) 9. točka se dopolni, tako da sejglasi:
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
Z 9. točko tega amandmaja se nadomesti drugi odstavek 19
člena ustave SFRJ.
Alternativa: 9. točka se črta.
d) 12. točka se dopolni, tako da se glasi:
V medsebojnih razmerjih na podlagi skupnega vlaganja ali
na drugi podlagi združevanja sredstev delavci v organizacijah
združenega dela, ki so udeleženi v dohodku, ustvarjenem
z združenimi sredstvi, skupaj in enakopravno z delavci, ki
uporabljajo združena sredstva, v sorazmerju z vloženimi sredstvi in delom, upravljajo skupno poslovanje, planirajo skupno
delo in razvoj, odločajo o skupnem dohodku, nadzorujejo
uresničevanje skupaj sprejetih odločitev, določajo obveznosti
in odgovornosti za skupno tveganje ter druge medsebojne
pravice in obveznosti iz združevanja sredstev.
Ta načela veljajo tudi, ko organizacija združenega dela
združi sredstva zaradi ustanovitve nove organizacije združenega dela.
Z 12. točko tega amandmaja se nadomestijo prvi, drugi in
četrti odstavek 26. člena ustave SFRJ.
e) V prvem in drugem odstavku 13. točke se besedilo
dopolni tako, da se za besedo »občani« dodata besedi »in
delavci« v ustreznem sklonu.
Doda se novi odstavek, ki se glasi:
Občani, civilne pravne osebe in organizacije združenega
dela lahko vlagajo denarna in druga sredstva tudi v oblike
združevanja dela in sredstev delovnih ljudi in občanov in
v dejavnosti, ki jih delovni ljudje opravljajo s samostojnim
osebnim delom.
Tretji odstavek 13. točke se spremeni in dopolni, tako da se
glasi:
Za zbrana oziroma vložena sredstva lahko izdaja organizacija združenega dela vrednostne papirje.
Trg vrednostnih papirjev se organizira v skladu z zveznim
zakonom.
S 13. točko tega amandmaja se nadomesti 28. člen ustave
SFRJ.
f) 14. točka se spremeni, tako da se glasi:
Delavci, ki v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji
združenega dela, poslovni skupnosti ali drugi obliki združevanja organizacij združenega dela opravljajo administrativno
strokovna, 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
in skupnostih opravljajo raziskovalna in razvojna dela, dela
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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 sporzumom, s katerim se lahko uredi
tudi nastopanje delovne skupnosti na trgu.
S 14. točko tega amandmaja se nadomesti 29. člen ustave
SFRJ.
g) 15. točka se spremeni, tako da se glasi:
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
gospodarsko ali drugo dejavnost, imajo v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela. Zakon določa
pogoje, pod katerimi delovni ljudje pri opravljanju samostojne
dejavnosti uporabljajo družbena sredstva in jih upravljajo.
Zakon tudi določa, kako delovni ljudje sodelujejo z organizacijami združenega dela in kako so udeleženi pri ustvarjanju
pogojev za delo v teh organizacijah in pri razpolaganju
z rezultati svojega dela, izraženimi v skupaj doseženem dohodku.
Delovni ljudje lahko ustanavljajo delovne skupnosti za
opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti, v katere združujejo svoje delo, in lahko uporabljajo družbena sredstva
oziroma sredstva, na katerih obstaja lastninska pravica. Te
delovne skupnosti imajo v osnovi enak položaj kot organizacije združenega dela, delovni ljudje v njih pa v osnovi enake
pravice in dolžnosti, kot jih imajo delavci v organizacijah
združenega dela.
Zakon lahko določi, da teh skupnosti ni mogoče ustanavljati za opravljanje dejavnosti, ki jih ni dovoljeno opravljati
s samostojnim osebnim delom.
S 15. točko tega amandmaja se nadomesti 31. člen ustave
SFRJ.
2. K AMANDMAJU X
a) Prvi odstavek 1. točke se spremeni, tako da se glasi:
Delavci, samoupravno organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela, se združujejo v delovno organizacijo.
Tretji odstavek 1. točke se dopolni, tako da se glasi:
Delavci svobodno odločajo o oblikah združevanja dela in
sredstev oziroma sodelovanja in o skupnih interesih, ki jih
v njih uresničujejo, ter združujejo delo in sredstva družbene
reprodukcije v obsegu, ki je potreben za uresničevanje teh
skupnih interesov.
Oblike združevanja dela in sredstev temeljijo na načelih
enakopravnosti, skupnega upravljanja, skupnega tveganja
udeležencev ter na načelu razporejanja skupaj ustvarjenega
dohodka na podlagi prispevka, ki ga je vsak udeleženec dal
k temu dohodku.
Urejanje vseh oblik združevanja dela in sredstev mora biti
skladno z načeli prožnosti, prilagodljivosti in odprtosti organiziranja.
S 1. točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek 34
člena ustave SFRJ.
b) Tretji odstavek 2. točke se nadomesti z naslednjim
besedilom:
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela uresničujejo v delovni organizaciji v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi skupno poslovanje, upravljanje z združenimi sredstvi 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 sporaporočevalec

zumi ter s plani in programi za delo in razvoj delovne organizacije.
Z 2. točko tega amandmaja se nadomestijo prvi, drugi, tretji
in četrti odstavek 35. člena ustave SFRJ.
c) 4. točka se črta.
č) 5. točka se spremeni, tako da se glasi:
1. Organizacije združenega dela, ki kot enotni tehnološki
sistem pravljajo dejavnosti na področju elektrogospodarstva,
železniškega prometa in poštno—telefonsko—telegrafskega
prometa, se obvezno združujejo v skupnosti na način in pod
pogoji, ki jih določata zvezni zakon in samoupravni sporazum
o združitvi v skupnost.
2. Delavci v teh organizacijah ob delovanju trga in na
podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov zagotavljajo tehnično enotnost pri delu, smotrno in
učinkovito delovanje teh sistemov v celoti in njihovih posameznih delov na celotnem območju SFRJ v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja države ter
s potrebami in interesi uporabnikov njihovih proizvodov in
storitev.
3. V skupnostih delavci v teh organizacijah združenega dela
na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov zagotavljajo enakopravnost organizacij združenega
dela pri pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem
trgu, v odvisnosti od učinkovitosti njihovega poslovanja, določajo skupne kriterije za oblikovanje cen proizvodov in storitev
v organizacijah združenega dela in skupne elemente standardov storitev ter sprejemajo skupne razvojne plane in skupno
strategijo vključevanja v mednarodno delitev dela.
S 5. točko tega amandmaja se dopolnjuje 2. oddelek I.
poglavja drugega dela ustave SFRJ.
Alternativa: 5. točka se črta.
d) Prvi odstavek 6. točke se črta.
3. K AMANDMAJU XI
Osnutek XI. amandmaja se v celoti spremeni in se glasi:
1.Banko kot samostojno samoupravno, finančno organizacijo za opravljanje bančnih poslov ustanovijo družbene
pravne osebe s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi banke (alternativa: s sprejemom akta o ustanovitvi) in
z vložitvijo sredstev v sklade banke.
2. Banka posluje s sredstvi, vloženimi v svoje sklade in
z drugimi pridobljenimi ali sposojenimi sredstvi v skladu
z načeli bančnega poslovanja, pri čemer opravlja posle v svojem imenu in za svoj račun, v svojem imenu in za račun drugih
oseb ali v imenu in za račun drugih oseb.
3.Banko upravljajo družbene pravne osebe, ki so jo ustanovile in vložile sredstva v njene sklade.
4.Dohodek, ki ga banka ustvari s svojim poslovanjem se
razporedi med ustanovitelje banke sorazmerno sredstvom, ki
so jih vložili v sklade banke. Skupščina banke odloča, kolikšen del dohodka, razporejenega med ustanovitelje, se vlaga
v sklade banke.
Banka odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, združenimi
v banki (alternativa: vloženimi v njene sklade).
5. Medsebojna razmerja ustanoviteljev banke, upravljanje
banke in njeno poslovanje ureja samoupravni sporazum
o ustanovitvi banke (alternativa: akt o ustanovitvi), njen statut
in zvezni zakon. Ustanovitev in prenehanje banke ureja zvezni
zakon.
Alternativa:
Družbenopolitična skupnost ne more biti ustanoviteljica
banke in tudi ne more upravljati banke.
S tem amandmajem se nadomesti 39. člen ustave SFRJ.
4. K AMANDMAJU XII
Osnutek XII. amamdmaja se v celoti spremeni in se glasi:
I.Tuja oseba lahko vlaga, ustanovi podjetje ali ustanovi
delovno ali drugo samoupravno organizacijo ali skupnost pod
pogoji in na način, kot to določa zvezni zakon.
Tuji osebi sta zajamčena iznos dela dohodka oziroma
dobička ter vračilo vloženih sredstev na podlagi pravic, določenih s pogodbo.
Pravic tuje osebe na podlagi vlaganj ni mogoče omejiti ali
zmanjšati z zakonom ali drugim predpisom potem, ko začne
veljati pogodba, v kateri so te pravice določene.
Tuja oseba ne more na podlagi vlaganj pridobiti trajnih
pravic.

Tuja oseba lahko v skladu s pogodbo obdrži lastninsko
pravico na vloženih sredstvih.
Po enakih načelih lahko tuja oseba vlaga sredstva tudi
z državljani SFRJ.
2.Delavci v organizacijah združenega dela ter delavci in
delovni ljudje j drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih imajo v osnovi enake družbenoekonomske in druge
samoupravne pravice in odgovornosti ne glede na to, kdo je
samoupravno organizacijo ali skupnost ustanovil oziroma
kdo je vložil sredstva (alternativa: ta odstavek se črta).
Pravice delavcev v podjetju se uresničujejo na podlagi
kolektivne pogodbe, ki jo skleneta sindikat in organ podjetja.
S tem amandmajem se nadomesti 27. člen ustave SFRJ in
se dopolnjuje 2. oddelek I. poglavja drugega dela ustave
SFRJ.
5. K AMANDMAJU XIII
3. točka se spremeni, tako da se glasi:
Z zakonom se lahko na podlagi ustave določi obveznost
ustanovitve samoupranih interesnih skupnosti tudi na drugih
področjih družbenih dejavnosti in na področjih materialne
proizvodnje, na katerih se pridobiva dohodek s svobodno
menjavo dela ali po načelih svobodne menjave dela ali če je to
potrebno za zadovoljevanje določenih skupnih potreb in interesov z združevanjem sredstev po načelih vzajemnosti in
solidarnosti.
6. K AMANDMAJU XIV
Osnutek XIV. amandmaja se v celoti spremeni in se^lasi.
1. Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem dela in
razvoja samoupravnih organizacij in skupnosti ter razvoja •
družbenopolitičnih skupnosti usmerjajo materialni in družbeni razvoj v skladu s svojimi na samoupravni podlagi določenimi skupnimi interesi.
2. Plane in programe za delo in razvoj temeljnih in drugih
organizacij združenega dela sprejemajo delavci v teh organizacijah samostojno ob delovanju tržnih zakonitosti na podlagi
lastne ocene razvojnih možnosti in sprememb v okolju z upoštevanjem medsebojnega sodelovanja ter skupne samoupravno določene odgovornosti, pravice in obveznosti, ki izvirajo iz združevanja dela in sredstev ali odnosov svobodne
menjave dela.
.
Plane in programe za delo in razvoj temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost ali
zadeve posebnega družbenega pomena, sprejemajo delavci
v teh organizacijah skladno z razvojnimi cilji in skupnimi
interesi, ki so določeni z družbenimi plani republik, avtonomnih pokrajin ter občin.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost
v okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za
vso državo, sprejemajo na samoupravnih podlagah poleg
svojih usmeritev za materialni in družbeni razvoj tudi skupni
plan razvoja, skladen s cilji in smermi razvoja sistema, usklajenih med republikami in avtonomnima pokrajinama v družbenem planu Jugoslavije.
Alternativa tretjega odstavka:
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost
v okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za
vso državo, sprejemajo na samoupravnih podlagah, poleg
svojih usmeritev za materialni in družbeni razvoj, tudi skupni
plan razvoja, v skladu z razvojnim konceptom, usklajenim
med republikami in avtonomnimi pokrajinimai v družbenem
planu Jugoslavije.
.
Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje
v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter njihovi
organi so odgovorni za uresničevanje planov in programov za
delo in razvoj svojih organizacij in skupnosti.
Alternativa: Četrti odstavek 2. točke se črta.
3. Družbenopolitične skupnosti sprejemajo v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi družbene plane, v katerih
v skladu s samoupravno oblikovanimi skupnimi interesi in cilji
opredeljujejo skupno politiko razvoja družbenopolitične
skupnosti ter v mejah pravic in dolžnosti organov družbenopolitičnih skupnosti, ekonomske in druge ukrepe ter smeri in
okvire tekočih ukrepov, ki organizacije združenega dela in
druge samoupravne organizacije in skupnosti usmerjajo oziroma spodbujajo k uresničevanju skupne politike razvoja
družbenopolitične skupnosti.
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Družbeni plan družbenopolitične skupnosti vsebuje zaradi
uresničevanja posebnega družbenega interesa tudi cilje in
smeri delovanja samoupravnih organizacij In skupnosti, ki
mena''3'0 de'avnosti ali zadeve posebnega družbenega poOrgani družbenopolitičnih skupnosti so odgovorni za uresničevanje družbenih planov teh skupnsoti.
Alternativa: Tretji odstavek 3. točke se črta.
S tem amadnmajem se nadomestijo 69. člen, prvi in druqi
odstavek 70. člena, 71. člen in 74. člen ustave SFRJ.
7. K AMANDMAJU XV IN XVI
Besedilo osnutka XV. in XVI. amandmaja se združi v nov XV
amandma, ki se glasi:
1. Delovni ljudje in občani svobodno združujejo svoje delo
in svoja sredstva v zadruge, pogodbene skupnosti in druge
oblike združevanja, določene z zakonom, medsebojno in
z-delom delavcev z družbenimi sredstvi v organizacijah združenega dela zaradi zadovoljevanja svojih osebnih in skupnih
potreb in uresničevanja svojih interesov v proizvodnji pri
menjavi in porabi.
Z zakonom se lahko določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče
opravljati v teh oblikah združevanja, kadar takih dejavnosti ni
mogoče opravljati s samostojnim osebnim delom.
Delovni ljudje in občani svoja medsebojna razmerja v teh
oblikah združevanja urejajo na načelih prostovoljnosti in enakopravnosti s pogodbo oziroma samoupravnim sporazumom
v skladu z zakonom.
2. 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. Delovni ljudje in občani svobodno odločajo o pogojih
združevanja svojega dela in svojih sredstev in o medsebojnih
razmerjih v zadrugi.
Delovni ljudje in občani ustanovijo zadrugo z aktom o ustanovitvi, s katerim določajo pogoje združevanja, skupne interese in cilje ter svoje posamične in skupne pravice in obveznosti, ki jih uresničujejo oziroma izpolnjujejo v zadrugi.
Medsebojne pravice in obveznosti urejajo zadružniki s pogodbo.
3. Sredstva, združena v zadrugi, in sredstva, ki jih zadruga
ustvari s svojim poslovanjem, so lahko v skladu z zakonom
lastnina zadružnikov oziroma skupna lastnina zadružnikov,
zadružna lastnina in družbena lastnina.
Združena sredstva, ki jih zadružniki s pogodbo prenesejo
v zadružno lastnino, in sredstva zadruge, ki nastanejo z njenim poslovanjem in po odločitvi zadružnikov postanejo
zadružna lastnina, upravljajo zadružniki in jih uporabljajo za
poslovanje zadruge, njen razvoj in druge namene, določene
v statutu zadruge.
Zadružna latnina, ki preostane po redni likvidaciji zadruge,
se lahko uporabi samo za razvoj zadružništva, razen če se
zadružniki ne sporazumejo drugače.
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 zadruge, ustvarjenih z njenim
poslovanjem v sorazmerju s prispevkom, ki ga je zadružnik
dal s svojim delom in sredstvi, združenimi v zadrugi.
S tem amandmajem se nadomesti 62. člen ustave SFRJ in
se dopolnjuje I poglavje drugega dela ustave SFRJ.
8. K AMANDMAJU XVII
a) Doda se nova 1.a točka, ki se glasi:
Delovni ljudje in občani lahko zaradi opravljanja samostojnega osebnega dela ali zaradi svojih interesov v proizvodnji
ustanovijo obratovalnico ali proizvodno organizacijo pod
pogoji in na način, določen z zakonom.
S 1. a točko tega amandmaja se dopolnjuje 6. oddelek I.
poqlavja drugega dela ustave SFRJ.
b) Črta naj se drugi odstavek 61. člena in tretji odstavek
68. člena ustave SFRJ.
c) V tretjem odstavku 2. točke naj se besedilo v začetku
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dopolni in glasi: Poslovodji in delavcu gre na podlagi sredstev, ki jih je vložil v pogodbeno organizacijo združeneaa
dela...
9. K AMANDMAJU XVIII
2. točka XVIII. amandmaja se spremeni, tako da se glasi:
Kmetje imajo lahko lastninsko pravico na kmetijskih zemljiških in na gozdovih brez omejitve njenega obsega. Zakon
določa, v_ katerih mejah in pod katerimi pogoji imajo lahko
drugi občani lastninsko pravico na kmetijskem in druqem
zemljišču.
Z 2. točko tega amandmaja se nadomestita prvi in tretji
odstavek 80. člena ustave SFRJ.
10. K AMANDMAJU XIX
a) 1. in 2. točka tega amandmaja se spremenita, tako da se
glasita:
_ 1. Samoupravljanje v organizacijah združenega dela uresničujejo delavci s tem, da sprejemajo samoupravne splošne
akte, plan m program dela in razvoja organizacij združenega
dela, poročilo o gospodarjenju in razporejajo dohodek volijo
in razrešujejo člane izvršilnega organa, imenujejo in razrešujejo individualni poslovodni organ oziroma predsednika in
člane poslovodnega odbora, sprejemajo druge odločitve in
opravljajo druge zadeve, določene s statutom in drugimi
samoupravnimi splošnimi akti organizacije združenega dela.
Delavci z osebnim izjavljanjem sprejemajo statut temeljne
organizacije in samoupravni sporazum o združitvi v delovno
organizacijo ter druga vprašanja, določena v statutu temeljne
organizacije združenega dela in v samoupravnem sporazumu
o Združitvi v delovno organizacijo.
Druge samoupravne odločitve sprejemajo delavci v delavskem svetu ali v drugem organu upravljanja organizacije
Združenega dela ali od njega imenovani komisiji, če v statutu
oziroma samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno
organizacijo ni določeno, da jih sprejemajo delavci z osebnim
izjavljanjem. V samoupravnih splošnih aktih delavci določijo
kdaj se šteje, da so posamezne odločitve sprejete.
2 Posjovodni organ organizacije združenega dela vodi
poslovanje, organizira in usklajuje proces dela v njej ter pri
tem sprejema vse odločitve, razen tistih, o katerih odločajo
delavci z osebnim izjavljanjem v delavskem svetu ali drugem
organu upravljanja organizacije združenega dela ali od nieaa
imenovani komisiji.
V delavski svet ne morejo biti izvoljeni individualni posloo°gana>r^an '3rec'sec'n''< 'n ^'an' kolegijskega poslovodnega
, čkama
-mf
1 in SFRJ,
2 se dopolnjuje
in preneha
veljati
105. č° en ustave
nadomesti 98.
100.člen
člen,
tretji odstavek
121. člena, tretji odstavek 106. člena in tretji odstavek 102
člena ustave SFRJ.
b) 5. točka tega amandamja se črta.
11. K AMANDMAJU XX
Ta amandma se črta.
12. K AMANDMAJU XXI
Ta amandma se črta.
13. K AMANDMAJU XXII
a) Prvi, drugi, tretji (vključno z alternativo) in četrti odstavek 4. točke se nadomestijo z naslednjim besedilom:
Delegate v zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti
volijo delovni ljudje v organizacijah združenega dela, v samoupravnih organizacijah in skupnostih neposredno in s tajnim
glasovanjem ali pa delegate delegirajo delegacije teh organizacij in skupnosti.
Delegat, izvoljen v zbor skupščine družbenopolitične skupnosti neposredno in s tajnim glasovanjem, ima pravice in
dolžnosti člana delegacije svoje samoupravne organizacije
oziroma skupnosti.
S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 138. člena.
poročevalec

14. K AMANDMAJU XXIII
a) 2. (vključno z alternativo), 4., drugi odstavek 5., 6. in 8.
točka tega amandmaja se črtajo.
b) V 7. točki tega amandmaja se črta beseda »primernost«.
15. K AMANDMAJU XXIV
Ta amandma se črta.
16. K AMANDMAJU XXVI
a) Prva in druga alinea 1. točke tega amandmaja se črtata.
Alternativa: podrejeno se predlaga, da se pojem »enotna«
v drugi alinei nadomesti s pojmom »skupna«.
b) 3. točka tega amandmaja se črta
Alternativa: v prvem odstavku 3. točke naj se za besedami
»službe družbenih prihodkov« postavi pika, besede »kot družbene službe« pa se črtajo.
Tretji odstavek 3. točke naj se spremeni tako, da se glasi:
»Zvezni zakon ureja temelje služb družbenih prihodkov«.
17. K AMANDMAJU XXVII
Spremenita se 2. in 3. odstavek, tako da se glasita:
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 spodbujajo za čim skladnejši in stabilnejši razvoj in za uresničevanje
skupnih interesov republik in avtonomnih pokrajin na enotnem jugoslovanskem trgu.
S tem amandmajem se nadomesti 257. člen ustave SFRJ.
18. K AMANDMAJU XXVIII
a) V 1. točki tega amandmaja se črtajo besede »in skupni
temelji kreditne politike«.
b) V prvem odstavku 3. točke tega amandmaja se črtajo
besede »in skupne temelje kreditne politike«.
V 5. odstavku 3. točke se črtajo besede »in skupnih temeljev
kreditne politike.
Alternativa: v 3. točki tega amandmaja se črtata 3. in 4.
odstavek.
c) V prvem odstavku 4. točke se za besedama »devizne
politike« postavi pika, nadaljnje besedilo »in skupnih temeljev
kreditne politike« pa se črta.
V drugem odstavku 4. točke se za besedama »devizne
politike« postavi pika, besede »in skupnih temeljev kreditne
politike« se črtajo.
č) Namesto predlagane 5. točke tega amandmaja naj se
ohrani določba 262. člena ustave SFRJ, s tem, da se v drugem
odstavku tega člena za besedama »zvezni zakon« postavi
pika, besede »in druge z zakonom, določene kreditne oziroma bančne posle za federacijo« se črtajo.
K tako spremenjenemu 262. členu ustave SFRJ naj se doda
nov četrti odstavek, ki se glasi:
Skupščina SFRJ lahko poveri opravo posameznega posla
pri najemanju zunanjih kreditov Narodni banki Jugoslavije.
V tem primeru se z zveznim zakonom določi temeljni nosilec
kredita in njegove garancije. Poslovanje Narodne banke
Jugoslavije se za te posle vodi ločeno, posle pa opravlja Svet
guvernerjev Narodne banke Jugoslavije.
d) V prvem odstavku 6. točke se črtajo besede »in skupnih
temeljev kreditne politike«
Alternativa: prvi stavek prvega odstavka 6. točke se spremeni, tako da se glasi:
O zadevah Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na
izvajanje skupne monetarne in devizne politike, odloča Svet
guvernerjev Narodne banke Jugoslavije.
V tretjem in četrtem odstavku 6. točke se črtajo besede »in
skupnih temeljev kreditne politike.«
e) V 7. točki tega amandamja se črtajo besede »ureja
kreditni in bančni sistem in določa skupne temelje kreditne
politike ter«.
f) V 9. točki tega amandmaja se za besedama »deviznega
poročevalec

sistema« postavi pika, besede »in določa skupne temelje
kreditne politike« se črtajo.
g) 8. in 10. točka tega mandmaja se združita in dopolnita,
tako da se glasita:
8. Skupščina SFRJ opravlja politično nadzorstvo tudi nad
delom Narodne banke Jugoslavije.
Narodna banka Jugoslavije poroča Skupščini SFRJ o izvajanju in spremljanju izvajanja politike in izvrševanja zveznih
zakonov, in drugih predpisov in splošnih aktov na področju
monetarnega, deviznega in kreditnega sistema. Na zahtevo
zborov Skupščine SFRJ in njenih delovnih teles mora
Narodna banka Jugoslavije dajati obvestila in pojasnila
o vprašanjih s svojega področja. V zborih Skupščine SFRJ je
Narodna banka Jugoslavije dolžna dati odgovor na vprašanje
delegatov.
Pri opravljanju političnega nadzorstva nad delom Narodne
banke Jugoslavije lahko pristojni zbor Skupščine SFRJ
odpravi ali razveljavi predpis in drug splošni akt Narodne
banke Jugoslavije, ki ni v skladu s to ustavo, zveznim zakonom in drugim predpisom ali splošnim aktom, ki ga je sprejel.
S prvim odstavkom 8. točke tega amandmaja se dopolnjuje
10. točka prvega odstavka 283. člena ustave SFRJ, z drugim in
tretjim odstavkom 8. točke pa se dopolnjuje 2. oddelek I.
poglavja četrtega dela ustave SFRJ.
h) V 11. točki tega amandmaja se črtajo besede »in skupnih
temeljev kreditne politike«
Alternativa: 11. točka tega amandmaja se črta.
19. K AMANDMAJU XXIX
Tretji odstavek tega amandmaja se spremeni in se glasi:
Republike in avtonomni pokrajini sodelujejo pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja z zveznimi organi. Avtonomni
pokrajini usklajujeta programiranje in uresničevanje svojega
mednarodnega sodelovanja z organi SR Srbije.
20. K AMANDMAJU XXX
Ta amandma se črta.
21. K AMANDMAJU XXXI
Ta amandma se črta.
22. K AMANDMAJU XXXII
V prvi alinei 1. točke tega amandmaja se črtajo besede
»ureja temelje združevanja delovnih ljudi in občanov v družbene organizacije in društva.
V drugi alinei 1. točke tega amandmaja se črtajo besede »in
enotno strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije«
Tretja alinea 1. točke tega amandmaja in alternativa k njej
se črtata.
Četrta alinea 1. točke tega amandmaja se spremeni, tako da
se glasi: »- (4) ureja temelje sistema stalnih (strateških)
blajgovnih rezerv«
Šesta alinea 1. točke tega amandmaja se črta
Enajsta alinea 1. točke tega amandmaja se spremeni tako,
da se glasi:
»- (11) ureja temeljno geodetsko mrežo in minimum podatkov geodetskih evidenc, ki imajo pomen za vso državo«
23. K AMANDMAJU XXXIII
a) Drugi odstavek 1. točke tega amandmaja se spremeni,
tako da se glasi: »Najmanj polovico delegatov v Zveznem
zboru sestavljajo delegati iz delegacij za Zbore združenega
dela.«
b) 2. točka tega amandmaja se spremeni, 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.«
Z 2. točko tega amandmaja se dopolni 292. člen ustave
SFRJ.
c) Drugi odstavek 3. točke tega amandmaja se črta.
č) 4. točka tega amandmaja se črta.
d) V prvi podtočki 5. točke tega amandmaja se črtajo
besede »in enotno strategijo tehnološkega razvoja«
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Alternativa: v 1. pocitočki 5. točke se pojem »enotna«
nadomesti s pojmom »skupna«
Druga podtočka 5. točke tega amandmaja se črta.
V tretji podtočki 5. točke tega amandmaja se črtajo besede
»določa skupne temelje izobraževalnega in vzgojnega
sistema« in besede »ureja temelje davčnega sistema«
e) 6. točka tega amandmaja se črta.
24. K AMANDMAJU XXXV
Ta amandma se spremeni, tako da se glasi:
Zvezni izvršni svet izdaja na podlagi soglasja pristojnih
republiških in pokrajinskih organov predpise za izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih sprejema
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin, če je
v teh zakonih, drugih predpisih in splošnih aktih tako določeno.
S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 355. člena
ustave SFRJ.«
25. K AMANDMAJU XXXVI
a) V prvi podtočki 1. točke tega amandmaja se črtajo

besede »na zadnji stopnji ali«
V drugi podtočki 1. točke tega amandmaja se na koncu
doda besedilo »ter med republikami«.
V četrti podtočki 1. točke tega amandmaja se črtajo besede
»in samoupravnih sodišč« (se sprejema alternativa)
Črtajo se peta, šesta in sedma podtočka 1. točke tega
amandmaja.
b) Črta se 2, točka tega amandmaja.
26. K AMANDMAJU XXXVII
a) V četrti podtočki 1. točke tega amandmaja se črta besedilo »odloča, ali je samoupravni splošni akt, ki se uporablja na
območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin,
v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zakonom« (se sprejme alternativa). V tej podtočki se črta tudi
besedilo »odloča, ali so dogovori republik in avtonomnih
pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti
v skladu z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju z zveznim zakonom«.
b) Črtajo se 2., 3. in 4. točka tega amandmaja (sprejme se
alternativa).

STALIŠČA IN USMERITVE
Republiške konference SZDL Slovenije in Republiškega sveta ZSS po javni
razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ
Po končani javni razpravi v Osnutku
amandmajev k ustavi SFRJ in na podlagi poročila o temeljni vsebini stališč,
mnenj, predlogov in pobud, izraženih
v njej in v kateri je tvorno sodeloval
najširši krog delavcev, delovnih ljudi in
občanov v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih,
organi in organizacije družbenopolitičnih organizacij in institucije političnega
sistema v občinah, mestnih posebnih
družbenopolitičnih skupnostih in v republiki ter društva in združenja občanov,
sta Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški svet ZSS na skupni
seji 24. maja 1988, upoštevaje tudi predlog Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ,
Stališča Skupščine SR Slovenije, sprejeta 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, ter stališča in usmeritve
Konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti sprejela naslednja
stališča in usmeritve:
1. Skupna seja sprejema Poročilo Koordinacijskega odbora za spremljanje in
usmerjanje javne razprave o ustavnih
spremembah o javni razpravi o Osnutku
amandmajev k ustavi SFRJ, v SR Sloveniji.
2. Ob izhodišču, da temeljnih načel
ustave ne spreminjamo, Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški
svet ZSS ugotavljata, da je množična,
zavzeta, kritična in ustvarjalna javna razprava podprla stališča in usmeritve Konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti ter se zavzela predvsem za tiste amandmaje, ki bodo omo18

gočili 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, krepitev vloge znanja v razvojnih procesih, prispevek k poglabljanju socialistične samoupravne demokracije in h krepitvi družbenoekonomskih, političnih in drugih podlag za enakopravnost narodov in narodnosti, republik in avtonomnih pokrajin in za uveljavljanje odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in razvoje
jugoslovanske socialistične, samoupravne in federativne skupnosti kot celote.
Podpirata in zavzemata se tudi za vse
tiste ustavne spremembe, ki bodo omogočile racionalnejše organiziranje družbe, učinkovitejše delovanje političnega
sistema, odpravo nepotrebnega družbenega normativizma ter krepitev ustavnosti in zakonitosti ter odgovornosti. RK
SZDL Slovenije in RS ZSS ugotavljata, da
so gornje usmeritve vsebinsko vključene
tudi že z uvodonem delu Predloga Predsedstva SFRJ, vendar niso zadostno realizirane v Osnutku amandmajev, pri nekaterih pa se celo kaže, da so v nasprotju
z njim.
3. Temeljne usmeritve osnutka ustavnih dopolnil na področju družbenoekonomske ureditve in samoupravnega odločanja delavcev ter glede skupščinskega sistema, volilnega in delegatskega sistema nasploh, so pozitivne in sprejemljive.
Sprejemljive so tudi določbe o družbenem planiranju, ki poudarjajo ekonomsko odgovornost in samostojnost organizacij združenega dela pri planiranju in
tiste, ki poenostavljajo postopek planiranja in vlogo družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti ter poudarjajo njihovo usmerjevalno in spodbujevalno vlogo
pri uresničevanju skupne razvojne politike družbenoepolitičnih skupnosti.

Pozitivni so tudi posamični predlogi
v osnutku, ki omogočajo, da se za manjše organizacije združenega dela lahko
z zveznim zakonom določijo enostavnejši pogoji ustanavljanja, materialno finančnega poslovanja in urejanja določenih razmerij pri delu in posiovanju, ki
predlagajo odpravo obveznega združevanja dela in sredstev med proizvodnimi
organizacijami združenega dela in trgovino, ki opredeljujejo banko kot samostojno in samoupravno finančno organizacijo za opravljanje vseh bančnih poslov, opredeljujejo temeljni cilj, da se zagotovijo širše možnosti delovnih ljudi in
občanov, da svobodno združujejo svoje
delo in sredstva zaradi svojih materalnih
in drugih interesov, uveljavljajo zadružništvo, predlagajo racionalizacijo samoupravnega odločanja v organizacijah
združenega dela.
4. Sprejemljiva so vsa dopolnila, ki pomenijo nadaljnjo demokratizacijo političnega življenja kar se nanaša zlasti na
nšposrednejši vpliv delovnih ljudi in občanov v delegatskem in volilnem sistemu. To se veže zlasti na širjenje možnosti
neposrednih volitev v okviru delegatskega sistema, ki omogoča ustvarjalno kombinacijo volitev in delegiranja ter ohranja
pomembno vlogo temeljnih delegacij pri
oblikovanju in delovanju delegatskih
skupščin, omogoča pa tudi večjo osebno
odgovornost izvoljenih delegatov. Gre za
dopolnila, ki določajo, da se natančno
opredeli volilna pravica kot ena temeljnih
državljanskih pravic ter omogoči racionalizacija delegatskega mehanizma
z oblikovanjem skupnih delegacij, ki
opredeljujejo da je število kandidatov
večje od števila delegatov, ki se jih voli,
določajo, da se delegati volijo izmed delovnih ljudi in občanov, ne pa izmed članov delegacij in ki uveljavljajo možnost,
da se v postopku določanja kandidatov
ali odpoklica člana Predsedstva SFRJ iz
posamezne republike oz. pokrajine'
o predlogih izjasnjujejo delovni ljudje in
poročevalec

občani v vseh socialističnih republikah in
obeh avtonomnih pokrajinah.
Republiška konferenca SZDL, in Republiški svet ZSS ugotavljata, da je bila večina zgoraj predlaganih normativnih rešitev v javni razpravi deležna podpore
predvsem z vidika osnovne intence posameznih sprememb, da pa ni bila podprta
nadaljnja izpeljava pomembnega dela
predlaganih rešitev, ki bodisi zaradi nedorečenosti ali pa prepodrobnega normiranja ne daje ustreznih oz. zadostnih
podlag za uveljavitev pozitivnih sprememb v praksi,
5. Večino amandmajev pa je vendarle
treba izpopolniti. Ustava naj zagotovi
pravno in poslovno samostojnost organizacij združenega dela in tak samoupravni
položaj delavcev v njih, da so samostojni,
če uspešno gospodarijo z družbenimi
sredstvi. V tem smislu naj se tudi opredeli
vsebina družbene lastnine. Podlaga za
opravljanje z družbenimi sredstvi naj bo
vloženo delo in vložena sredstva. Ustavo
je treba dopolniti tudi v smeri jasnejše
razmejitve vsebine samupravnega in poslovodnega odločanja, večje svobode pri
organiziranju ozdov in pri urejanju medsebojnih družbenoekonomskih odnosov
ter pri zožitvi pooblastil državnih organov. Bistveno je treba tudi razširiti možnosti za osebno delo in za skupna vlaganja. Omejiti je treba tudi možnost poseganja države v reprodukcijo z izjemnimi
ukrepi, pri planiranju in obveznem združevanju sredstev ter hkrati povečati njeno odgovornost ter učinkovitost pr,i izvrševanju njenih funkcij in pooblastil. Izenačiti je treba položaj delavcev v delovnih skupnostih s položajem delavcev
v organizacijah, za katere opravljajo
skupna dela; delavci, ki opravljajo posebej pomembna strokovna dela pa naj
imajo možnost organiziranja temeljne organizacije združenega dela. Samoupravna organiziranost oz. oblike organiziranja in združevanja organizacij združenega dela naj ne bodo predmet prepodrobnega urejanja v ustavi. Jasnejša mora biti
opredelitev, da je delovna organizacija
ekonomski in poslovni subjekt ter temeljni subjekt tržnega gospodarstva. Pri tem
pa morajo biti bolj poudarjene samoupravne podlage skupnih interesov, ki jih
delavci tozd uresničujejo v delovni organizaciji. Jasneje je treba opredeliti funkcijo bank kot dela finančnega trga ter
njihovo samostojnost nasproti Narodni
banki Jugoslavije in družbenopolitičnim
skupnostim. Narodna banka Jugoslavije
se mora razvijati kot pomembna, skupna
monetarna institucija, ločena od izvršnih
organov. Namen ustanavljanja poslovnih
bank naj bo poleg opravljanja kreditnih
in drugih bančnih poslov tudi produktivno vlaganje denarnih sredstev. Banka naj
pri svojem delovanju upošteva interese
ustanoviteljev, občanov in drugih deponentov. Zadružno lastnino je treba opredeliti kot posebno ustavno lastninsko kategorijo. Zvezna ustava naj ne bi količinsko predpisovala zemljiškega maksimuma. če ga je že treba ohraniti, naj bo
opredelitev prepuščena republiškim zakonom.
6. Mnogi amandmaji preobremenjujejo že zdaj" obširno in zapleteno ustavno
besedilo, potencirajo nerazumljivost birokratskega in delovnim ljudem in občaporočevalec

socialistične skupnosti kot celote in za
stanje v JLA kot skupni oboroženi sili
vseh narodov in narodnosti ter vseh delovnih ljudi in občanov. Pri tem pa se je
treba zavzemati za čim bolj stabilno financiranje JLA in za krepitev obrambnih
sposobnosti naše skupnosti.
8. Ni sprejemljiv predlog, da bi urejaII.
nje temeljev združevanja delovnih ljudi in
Izhajajoč iz vsebine javne razprave in občanov prenašali v zvezno pristojnost
poudarkov iz razprave na skupni seji RK glede na to, da je delovanje družbenih
SZDL Slovenije in RS ZSS odločno zavra- organizacij in društev eden izmed počata predloge, ki neutemeljeno poveču- membnih zagotovil za samobitnost in sujejo pristojnosti federacije v zakonodaji, verenost naroda. Morebitna skupna vpraizvršni in sodni funkciji, kakor tudi pred- šanja je moč reševati z dogovorjanjem
loge, ki spreminjajo položaj republik in republik in avtonomnih pokrajin po 244.
pokrajin v odnosih v federaciji. Gre zlasti členu ustave SFRJ.
za naslednje zahteve iz razprave:
9. Ni sprejemljiv predlog o spreminja1. v ustavo naj se ne vključuje določba
nju
obeh zborov Skupščine
o posebni obliki izjemnega dohodka. SFRJpristojnosti
(druga podtočka 5. točke amandPredlagana rešitev drugega odstavka 8. maja XXXIII)
in v tem okviru zmanjševatočke amandmaja IX je namreč v nasrpto- nja pristojnosti
Zbora republik in poju s principi tržnega gospodarjenja.
2. Zvezni zakon naj ne predpisuje vse- krajin.
Ni utemeljnih razlogov za opustibine družbenoekonomskih odnosov v ve- tev10.soglasja
skupščin republik in avtolikih tehnično tehnoloških sistemih. Ni nomnih pokrajin
v prvi fazi zakonodajnesprejemljivo, da se obveznost združeva- ga postopka v Zboru
republik in pokrajin.
nja in urejanja notranjih medsebojnih
11. Prav tako ni sprejemljiv predlog za
razmerij zaradi tehnološke enotnosti in uštavno
opredelitev konference samoukompatibilnosti v teh sistemih razširja tu- pravljalcev,
ki bi v postopku odločanja
di na zagotavljanje enotnosti samouprav- Skupščine SFRJ
sklic take
nih družbenoekonomskih odnosov ter na konference, saj greomogočala
za uvajanje nove inenotne temelje organiziranja in delova- stitucije, ki bi samo povečala
število subnja. S tem bi se družbenoekonomski in
samoupravni položaj delavcev v ozd v teh jektov, ki sodelujejo v procesu sprejemaodločitev v Skupščini SFRJ in ne bi
sistemih bistveno razlikoval od položaja nja
pomenila realno večjega vpliva delovnih
drugih delavcev v združenem delu.
Povečanje števila in3. Ni sprejemljivo, da bi zvezni zakon ljudi navodločanje.
procesu skupščinskega odločadoločal temelje sistema vzgoje in izobra- stitucij
bi samo zameglilo odgovornost posaževanja. Vsebina vzgoje in izobraževanja nja
meznih
subjektov odločanja. Interes
je sestavni del integritete in samobitnosti združeneaa
dela se mora izražati v obeh
vsakega naroda in zato sodi normativo zborih Skupščine
tako po obliki
urejanje tega področja v izključno pri- kot po vsebini. TegaSFRJ,
interesa združenega
stojnost in odgovornost republik.
dela pa predlagana konferenca samou4. Ni sprejemljiv predlog, da bi se v pri- pravljalcev ali zbor združenega dela
meru nasprotja med republiškim oz. po- v Skupščini SFRJ ne moreta zagotavljati
krajnskim in zveznim zakonom začasno oziroma nadomestiti.
do odločbe ustavnega sodišča uporabljal
12. Ni sprejemljiva predlagana razširizvezni zakon. Predlog je v nasprotju s te- tev pristojnosti federacije, da bi z zvezmeljnim načelom ustave SFRJ, po kate- nim zakonom določala načela o ustanavrem delovni ljudje ter narodi in narodno- ljanju sodišč in javnih tožilstev, pristojsti uresničujejo svoje suverene pravice nost javnih tožilstev ter pravico višjega
v socialističnih republikah in socialistič- javnega tožilca, da daje obvezna navodinih avtonomnih pokrajinah. Mimo tega la za delo nižjemu. Zvezni zakon sme
pa ta določba sploh ni uresničljiva, če v skladu s temeljnimi načeli razmejitve
izhajamo iz dejstva, da federacija s svoji- pristojnosti med republiko in federacijo
mi zakoni ureja le temelje sistema, ne pa urejati samo organzacijo in način dela ter
konkretne opredelitve, ki jih je možno pristojnost zveznega javnega tožilca in
podrobneje urediti z zakonom.
zveznega sodišča kot zveznih organov.
5. Ni sprejemljiv predlog, da bi enotne
13. Ni sprejemljiva rešitev, da bi v gotemelje davčnega sistema urejala federa- spodarskih sporih, če so stranke iz različcija, kar je v nasprotju s temeljnim nače- nih republik, Zvezno sodišče odločalo na
lom ustave SFRJ, na podlagi katerega so zadnji stopnji. Odloča naj samo po izredrepublike in avtonomni pokrajini odgo- nih pravnih sredstvih, ne glede na to ali so
vorne za lasten razvoj in za razvoj Jugo- stranke iz različnih republik.
slavije kot celote.
14. Ni sprejemljivo dopolnilo, da bi
6. Spričo različnosti dosežene ravni Zvezno sodišče odločalo o kršitvi z ustarazvoja v Jugoslaviji ni sprejemljiva enot- vo SFRJ določenih svoboščin in pravic
na strategija tehnološkega razvoja, tem- človeka in občana, kadar to določa zvezveč je sprejemljia le skupna razvojna po- ni zakon. Z ustavo SFRJ je že zajamčeno
litika kot izraz skupnih interesov delov- sodno varstvo in pravna sredstva v okviru
nih ludi in občanov in vseh narodov in tega varstva na področju svoboščin in
narodnosti Jugoslavije.
pravic človeka in občana.
7. Nesprejemljiv je amandma XXXI, ki
15. Prav tako ni sprejemljivo dooolnlo,
ne le da pomeni osamosvojanje virov za naj Zvezno sodišče na zadnji stopnji odfinanciranje JLA od proračuna in skupš- loča, kadar je z republiškim oz. pokrajinčine, ki ga določa, pač pa pomeni tudi skim zakonom predvidena za kaznivo dezmanjševanje skupne odgovornosti re- janje smrtna kazen. To bi pomenilo, da
publik in avtonomnih pokrajin za razvoj Zvezno sodišče odloča o uporabi repu-

nom odtujenega jezika, uvajajo še nadaljnji normativizem v družbeno življenje in
odnose med pravnimi subjekti ter se na
ta način tudi oddaljujejo od cilja, izoblikovati ustavo, ki bo moderna, splošnejša,
a zato prožna, pisana v razumljivejšem
jeziku in za daljše obdobje.
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bliskih oz. pokrajinskih zakonov.
16. V nasprotju z načeli o pristojnosti
republik oz. federacije na področju zakonodajne funkcije in funkcije izvrševanja
sodne oblasti je razširitev pristojnosti
zveznega javnega tožilca, da bi ta imel
pravico prevzeti pregon za vse gospodarske prestopke, določene z zveznim zakonom. Ohraniti je treba sedanjo ustavno
ureditev, da ima zvezni javni tožilec pravico pregona samo za tiste gospodarske
prestopke po zveznih zakonih, za izvrševanje katerih so odgovorni zvezni organi.
17. Ni sprejemljiva razširitev pristojnosti Ustavnega sodišča Juglslavije glede
ocenjevanja samoupravnega splošnega
akta, ki se uporablja na območju dveh ali
več republik in avtonomnih pokrajin. Ta
predlog pomeni bistven poseg v temelje
sistema in v ustavni položaj republik in
avtonomnih pokrajin.
III.
V razpravi so bili izraženi predlogi, da
se med nesprejemljive amandmaje vključijo: XXIII. amandma, točka 4, ki naj se
črta. Gre za položaj tujcev, ki naj ga ureja
tudi republika, zato naj 201. člen ustave
SFRJ ostane nespremenjen.
XXXII. amandma, 1. točka: 1. alinea naj
se črta. Gre za urejanje organiziranja državne uprave z zveznim zakonom.
XXXVII. amandma, 1. točka: 4. točka
naj se črta.
XXXII. amandma: enajsta alinea naj se
črta.
Skupna seja meni, da se dokončni
sklep o vključitvi predlagani-h nesprejemljivih amandmajev oziroma točk sprejme
po natančnejši vsebinski preučitvi teh
vprašanj v Ustavni komisiji Skupščine SR
Slovenije.
IV.
Javna razprava je izoblikovala tudi vrsto dodatnih predlogov za spremembo
nekaterih amandmajev in določb ustave
SFRJ
Na skupni seji je bilo v skladu z dosedanjimi mnenji in stališči, da se oblikuje
čimveč dodatnih predlogov, ki bodo osnova za oblikovanje mnenja Skupščine
SRS, poudarjeno, da je treba dodatne
predloge obravnavati v okviru sprememb
ustave SFRJ in predvidenih sprememb
ustave SR Slovenije, jim dati enak pomen
ter jih ob doseženem soglasju tudi vključiti v predlog ustavnih sprememb.
Največ predlogov se nanaša na področje družbenoekonomske ureditve in
na politični sistem. Predlogi so naravnani
v smeri zmanjševanja normativizma, krepitve in jasnejše razmejitve politične in
strokovne odgovornosti, tako državnih
organov kot nosilcev individualnih funkcij. Preučijo naj se predlogi za ukinitev
nekaterih institucij in organov, ki se niso
pokazali dovolj učinkoviti oziroma se njihovo delo podvaja (gre za predloge za
ukinitev družbenih svetov in družbenopolitičnih zborov skupščin občin, saj je
primarna dolžnost družbenopolitičnih
organizacij, da delujejo znotraj delegatskega sistema).
V ustavo SFRJ naj se vnesejo določbe,
identične določbam sedanjega 28. člena
Zakona o združenem delu, da narodi in
narodnosti razpolagajo in odločajo o rezultatih minulega dela in tekočega dela
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oziroma z novo ustvarjeno vrednostjo
v okviru socialističnih republik oziroma
socialitičnih avtonomnih pokrajin.
V ustavi SFRJ naj se bolj jasno opredeli
vloga sindikata v političnem sistemu,
predvsem v sistemu delegatskega in
skupščinskega odločanja ter da se da
sindikatu kot samostojni in prostovoljni
organizaciji delavcev možnost različnih
oblik ukrepanja za uresničitev interesov
in zahtev članstva.
Podprt je bil tudi predlog za spremembo 267. člena ustave SFRJ, v katerem bi
bilo treba omejiti ustavne možnosti za
sprejemanje intervencijskih zakonov
v smislu opredeljevanja vsebine, pogojev, časa izvajanja teh ukrepov in odgovornosti predlagatelja zanje.
Predlagano je tudi bilo, da bi v XVII.
amandma vključili tudi določilo, da lahko
občani pod pogoji, določenimi z zakonom z zasebnimi sredstvi ustanovijo gospodarske enote, ki imajo položaj zasebne pravne osebe.
Javna razprava je izoblikovala tudi vrsto predlogov, ki zadevajo širitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin in so
v skladu z mednarodnimi akti, ki jih je
Jugoslavija že ratificirala. Podprto je bilo,
da bi v 33. členu ustave vključili različne
elemente položaja človeka v družbi in
njegovo enakost glede na različnosti, bodisi politične, rod itd. Podprto je bilo
stališče, naj bi 33. člen dopolnili tako, da
bo zagotavljal enakost občanov glede na
vse tiste značilnosti bivanja človeka, ki so
opredeljene v paktu o človekovih pravicah in razširjene s specifiko naše družbe
in družbenih opredelitev (enakost ne glede na politično prepričanje, spolnostno
usmerjenost ali katero koli drugo okoliščino itd.). Podprta je bila zahteva po
ustavni opredelitvi pravice do stavke kot
samoupravni pravici in da se z dograditvijo ustavnih določb zagotovi aktivnejša
vloga sindikata v sporih.
Podani so bili tudi predlogi za ukinitev
oziroma bistveno večjo omejitev izrekanja smrtne kazni, številni pa so bili predlogi za njeno ukinitev. Veliko je bilo predlogov, naj ustava SR Slovenije onemogoči predpisovanje smrtne kazni z republiškim zakonom. V javni razprvi so bili tudi
izraženi številni predlogi, naj bi ustavni
amandmaji zagotovili še nadaljnje pogoje za še večjo samostojnost in neodvisnost sodstva.
V.
V zvezi z nekaterimi predlogi, ki so bili
oblikovani v drugih republikah in pokrajinah, so bila jasno izražena stališča do
uvedbe zbora združenega dela v Skupščino SFRJ. Predlog je nesprejemljiv, ker
bi z uvedbo tretjega zbora v Skupščino
SFRJ zaobšli odločanje s konsenzom in
načelo paritetne sestave, hkrati pa je to
tudi v nasprotju z načelom, da delavci,
delovni ljudje in občani v okviru republik
in pokrajin odločajo o rezultatih živega in
minulega dela. Večjo vlogo združenega
dela pri odločanju je treba zagotoviti
s spremembami ekonomskega in političnega sistema, krepitvijo samostojnosti
združenega dela in s sestavo delegatov
v Zveznem zboru in Zboru republik in
pokrajin, z drugačno gospodarsko politiko in krepitvijo gospodarske zbornice
kot asociacije združenega dela in sindi-

kata, tako, da bo Skupščina ŠFRJ kot
celota pomenila predvem izraz interesov
in aktivnosti samoupravnega združenega
dela. Tega interesa združenega dela pa
predlagana konferenca samoupravljalcev ali zbor združenega dela v Skupščini
SFRJ ne more zagotoviti oziroma nadomestiti.
Tudi predlog, da bi ukinili predsedstva
republik in pokrajin v večini ni dobil podpore, z utemeljitvijo, da se za takšnimi
predlogi skrivajo težnje, da bi republike
postale le teritorialno politične enote države. Predsedstvo kot institut državnosti
je treba ohraniti, dograditi pa je treba
način volitev predsedstva, kar sodi v republiško ustavno urejanje, in okrepiti
njegove vezi s Skupščino SR Slovenije.
VI.
Iz kritične in strokovno ter politično
argumentirane razprave izhaja, da je edino sprejemljiv takšen postopek sprejemanja amandmajev k ustavi SFRJ, ki bo
zagotovil, da bodo dokončno besedilo
akta o spremembi ustave SFRJ vključeni
le tisti amandmaji, ki bodo deležni podpore v vseh republikah in obeh avtonomnih pokrajinah. Zato se je javna razprava
vseskozi zavzemala za sprejemanje po
posamičnih amandmajih, ker bi s tem
preprečili sitJacijo, da bi zaradi nesprejemljivosti posameznih predlaganih rešitev, katera izmed republik ali avtonomnih
pokrajin odrekla soglasje k celotni spremembi ustave SFRJ.
Na osnovi izredno velikega števila
predlogov, da je treba v SR Sloveniji
omogočiti referendumsko sprejemanje
ustavnih amandmajev in na osnovi stališč Predsedstva RK SZDL Slovenije in
stališča zborov Skupščine SR Slovenije,
RK SZDL Slovenije in RS ZSS zavzemata
načelno stališče, da je referendumsko
sprejemanje amandmajev k ustavi SFRJ
možno in sprejemljivo. Zato predlagata,
da se tudi postopek za sprejemanje ustave SR Slovenije in ustave SFRJ dopolni
tako, da bi v postopku sprejemanja bila
predvidena tudi faza sprejemanja z referendumom v republikah in pokrajinah.
V razpravi, ki je izjemno veliko pozornost namenila referendumski obliki izjasnjevanja delovnih ljudi in občanov
o spremembah ustave SFRJ, sta bila v osnovi oblikovana dva predloga:
1. Skupščina naj 22. junija letos sprejme sklep, da bo v Socialistični republiki
Sloveniji pred sprejemanjem soglasja
Skupščine SRS k predlogu sprememb
ustave SFRJ razpisan referendum.
2. Skupna seja se strinja s sklepom
Skupščine SRS z dne 6. maja letos, da bo
Skupščina predlog o tem, ali bo razpisala
referendum ali ne, obravnavala, ko bo
Zvezni zbor določil besedilo predloga
sprememb ustave SFRJ.
RK SZDL Slovenije in RS ZSS menita,
naj Skupščina SR Slovenije sprejme
sklep o razpisu referenduma, o njegovi
vsebini in o rokih za izvedbo, ko bodo
znana poročila o javni razpravi in mnenjih o osnutku ustavnih amandmajev
v drugih socialističnih republikah in socialitičnih avtonomnih pokrajinah in še posebej^ opredelitve Ustavne komisije
Skupščine SFRJ do predlogov in zahtev
ustavne razprave v SR Sloveniji, in ko bo
poročevalec

izdelano delovno besedilo predloga
sprememb ustave SFRJ.
Skupna seja pri tem poudarja, da bo
referendum nujen, če pri izdelavi delovnega besedila predloga sprememb ustave SFRJ ne bodo upoštevane pripombe
iz javne razprave v SR Sloveniji oziroma,
če bodo v besedilo predloga sprememb
ustave SFRJ vključene določbe, ki jih je
razprava v SRS zavrnila kot nesprejemljive.
Del delegatov na skupni seji pa je menil, da je treba v vsakem primeru razpisati
referendum v Sloveniji v zadnji fazi sprememb ustave SFRJ.

celoti kot tudi med posameznimi konstitutivnimi dejavniki v federaciji. Nova
ustava naj bo tudi sodobnejša, jedrnata
Tako javna razprava kot razprava na in bolj razumljiva.
.
skupni seji RK SZDL Slovenije in RS ZSS
RK SZDL Slovenije in RS ZSS sta na
je podprla predlog, da je treba čimprej skupni seji sprejela tudi dva sklepa:
začeti pripravljati strokovne in politične
1. Predsedstvo RK SZDL Slovenije naj
podlage za celovitejšo spremembo ustave SR Slovenije in SFRJ, spremembe, ki imenuje posebno delovno skupino iz vrst
bo odprla širše možnosti za bistveno več- znanstvenih, strokovnih in drugih javnih
jo učinkovitost samoupravnega sociali- delavcev, ki naj pripravi temelje za novo,
stičnega sistema in zagotovila boljše po- sodobnejšo, jedrnato in bolj razumljivo
goje za gospodarski razcvet, za v svet in besedilo ustave SRS in ustave SFRJ inf
2. Predsedstvo RK SZDL Slovenije naj
prihodnost odprto inovativno družbo ter
za nadaljnjo utrditev demokratičnih in ustanovi strokovno-politično skupino za
enakopravnih odnosov, tako v družbi kot dograjevanje kazenske zakonodaje.
VII.

REPUBLIŠKA KONFERENCA SOCIALISTIČNE
ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE
PREDSEDSTVO
Koordinacijski odbor za spremljanje
in usmerjanje javne razprave o
ustavnih spremembah

POROČILO
o javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi
SFRJ v SR Sloveniji
1. "Skladno z nalogami frontne SZDL v izvedbi javnih razprav, da bi tako zagotovili najširše demokratično angažiranje
in ustvarjalni prispevek.delovnih ljudi in občanov k oblikovanju vsebine ustavnih sprememb in dopolnitev, je v SR Sloveniji od januarja do konca aprila 1988 potekala javna razprava
o Osnutku amandmajev, ki ga je 29. 12. 1987 določil Zvezni
zbor Skupščine SFRJ. Sicer pa se javna razprava še nadaljuje
in povezuje z delegatsko razpravo v pripravah in oblikovanju
mnenja zborov Skupščine SR Slovenije do Osnutka amandmajev k ustavi SFRJ, ki bo predvidoma sprejeto konec junija
1988.
,
,.
Predsedstvo RK SZDL je 12. 1. 1988 sprejelo program politične aktivnosti za organiziranje in vodenje javne razprave
v republiki, pri čemer je — upoštevajoč program aktivnosti
Zvezne konference SZDL Jugoslavije - poudarilo potrebo po
presoji določenega besedila osnutka amandmajev z vidika
naslednjih kriterijev:
a) ali izhajajo iz temeljnih načel ustave SFRJ iz leta 19/4,
s katerimi se Jugoslavija izgrajuje na avnojskih načelih federativne skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti;
b) ali zagotavljajo hitrejši razvoj proizvajalnih sil in socialističnih samoupravnih proizvodnih odnosov, doslednejše uveljavljanje družbenolastninskih odnosov v združenem delu,
delovanje enotnega jugoslovanskega trga, kar vse bi omogočilo in pospešilo prehod v inovativno družbo ter zmanjševanje
etatističnega poseganja in neupravičenega normiranja družbenoekonomskih odnosov;
c) ali spodbujajo prizadevanja za učinkovitejši, bogatejši in
bolj demokratičen socializem;
č) ali dosledneje uveljavljajo ustavni položaj in vlogo delovnih ljudi in občanov v sistem družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov za odločanje o pogojih in rezultatih
svojega in skupnega dela;
d) ali zagotavljajo in krepijo enakopravnost narodov in
narodnosti, njihov materialni in kulturni napredek ter razpolaganje z naravnim bogastvom in novo ustvarjeno vrednostjo
ter dosledno spoštovanje dolžnosti, odgovornosti in pravic
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin
za lasten razvoj in za delovanje in razvoj federativne skupnosti
in s tem omogočajo dovolj širine za skupno življenje vseh
narodov in narodnosti ob upoštevanju gospodarskih, kulturnih in drugih različnosti;
e) ali zagotavljajo dosledno uveljavljanje ustavnosti in
poročevalec

zakonitosti, ki sta pogoj stabilnosti razvoja in demokratizacije
političnega sistema socialističnega samoupravljanja;
f) ali ustavni amandmaji spodbujajo k iskanju rešitev, ki
bodo prispevale k zmanjševanju zaostajanja za modernimi
tokovi znanstveno-tehnološke revolucije v svetu.
Razprava o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ je potekala
v zahtevnem času, v obdobju gospodarske in družbene krize.
Soočeni s številnimi problemi in preizkušnjami, obremenjeni
s slabimi gospodarskimi rezultati in slabostmi, vse večjo inflacijo, neustreznimi ukrepi ekonomske politike, ki utrjujejo
državne posege v gospodarjenje, zmanjšujejo ekonomske
spodbude za tržno usmerjeno gospodarstvo in izvoz ter s tem
ožijo materialne temelje samoupravljanja in odločanja delovnih ijudi, so se hkrati v naši večnacionalni skupnosti zaostrili
mednacionalni odnosi in medsebojno zaupanje. Tako je razumljivo, da so delavci, delovni ljudje in občani zaskrbljeni nad
našo prihodnostjo, v razpravah izražali tudi dvom, ali je v njih
dovolj garancij, da bodo prispevala k razreševanju bistvenih
družbenih problemov in preseganju razlik v naši federativni
skupnosti ter nezaupanje do vsebine ustavnih dopolnil.
Mnogi so se zavedali, da samo s spremembami ustave in
dodatnim normiranjem ne bo mogoče doseči odločilnih sprememb v našem ravnanju, v družbeni praksi: da je ključ za
izhod iz krize v potrebi po bolj kakovostnem socializmu,
v razvitejšem samoupravljanju in socialistični samupravni
demokraciji, v uveljavitvi tržnih in ekonomskih zakonitosti,
večji odgovornosti za gospodarjenje in krepitvi materialne
osnove združenega dela - torej v spremembah ekonomske
politike, ki jim morajo pomagati utirati pot tudi nekatere nujne
dograditve in spremembe ustave. Tudi iz teh razlogov so se
tokratne razprave razlikovale od v preteklih letih običajnih
razprav pretežnega potrjevanja in pritrjevanja osnutka
amandmajev. Razprava je bila kritična, bogata in pluralistična, bila je pestra in dialoška, odprla je številne nove
pobude in predloge, odpirala mnoga vprašanja našega skupnega življenja. Pomembno pa je, da je bila dana načelna
podpora, sicer nezadostnim toda nujnim spremembam na
ekonomskem področju.
Za javno razpravo v SR Sloveniji je značilno, da je Skupščina SR Slovenije že ob obravnavi Predloga Predsedstva
SFRJ, da se začne s postopkom sprememb ustave SFRJ,
opozorila na določeno nesprejemljivost posameznih tendenc
pri spreminjanju ustave SFRJ in podala svoje tolmačenje
nekaterih predlogov ter da je bila organizirana delegatska
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razprava z vključitvijo posameznih strokovnih institucij ter
društev tudi o delovnem besedilu Osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ. Konferenca delegacij samupravnih organizacij
in skupnosti, ki jo je sklicala RK S2DL Slovenije 7. 10. 1987, je
ob upoštevanju stališč Skupščine SR Slovenije in njene
ustavne komisije opozorila na potrebo po preoblikovanju
besedila posameznih predlaganih amandmajev ter na nesprejemljivost posameznih predlaganih amandmajev, ker posegajo v suverenost slovenskega naroda in ljudstva Slovenije
oziroma v suverenost drugih narodov Jugoslavije ali, ker se
z njimi krepijo tendence centralizma in unitarne ureditve.
Uveljavitev oziroma neupoštevanje tedaj oblikovanih stališč,
pripomb in predlogov je pomembno vplivalo na potek javne
razprave o Osnutku ustavnih dopolnil v Sloveniji, v kateri so
bila sprejeta stališča tudi podprta.
2. Takoj po določitvi Osnutka amandmajev k ustavi SFRJ
smo v okviru SZDL in 2SS ter v drugih družbenopolitičnih
organizacijah in društvih, v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije ter v drugih delih javnosti pristopili k organziranju
;
javne razprave.
Za nosilce razprav v občinah in v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih smo organizirali 13 regijskih
posvetov, na katerih so se udeleženci lahko podrobneje seznanili z Osnutkom amandmajev, s posledicami, ki bi jih prineslo njihovo sprejetje, s stališči, ki so bila v Sloveniji doslej
oblikovana. Regijski posveti so bili dobro obiskani in na njih
so bili sprejeti dodatni dogovori o organiziranju javne razprave v posameznih okoljih. Dogovorjeno je bilo, da naj bodo
razprave vsebinske, problemsko usmerjene in po potrebi
povezane z drugimi aktivnostmi, ki potekajo v organizacijah
združenega dela in v krajevnih skupnostih, predvsem z organiziranjem kandidacijskih opravil in z razpravo o zaključnih
računih. V občinskih konferencah SZDL, obeh mestnih konferencah SZDL ter Obalni konferenci so sprejeli svoje programe
aktivnosti, v katerih so poleg razprav v krajevnih skupnostih in
organizacijah združenega dela predvideli tudi najširše razprave na javnih tribunah, okroglih mizah in tudi specializirane
in strokovne razprave.
Za večino razprav v organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih je značilno, da so bile informativnega značaja in so zajemale splošno seznanitev s celoto ustavnih
sprememb in so zato ostajale na splošnejši ravni, pogosto pa
so bile tudi čustveno obarvane glede na aktualna, gospodarska in politična gibanja.
Zveza sindikatov Slovenije. Zveza združenj borcev NOV
Slovenije, Zveza komunistov Slovenije in Zveza socialistične
mladine Slovenije so dale pomemben prispevek organiziranju, vodenju in oblikovanju stališč v javni razpravi. Zveza
komunistov Slovenije je v okviru priprav na konferenco in na
sami konferenci ZKS obravnavala in oblikovala odnos do
sprememb ustave in do drugih družbenih, razvojnih in sistemskih vprašanj. V njihovem okviru je bilo organiziranih tudi
večje število strokovno poglobljenih tematskih razprav okroglih miz in javnih tribun.
Strokovno bolj poglobljene razprave so bile organizirane
tudi v drugih društvih tako v občinah, regijah ter v republiki.
Najbolj odmevne so bile razprave v Društvu slovenskih pisateljev, društvih sociologov, filozofov in politologov ter pravnikov.
Posebno pozornost je Osnutku amandmajev k ustavi SFRJ
namenila Gospodarska zbornica Slovenije. Izhajajoč iz spoznanja, da so za izhod iz ekonomske krize potrebe predvsem
korenite spremembe v gospodarskem sistemu, je organizirala
v okviru svojih oblik organziranosti številne razprave ter na tej
osnovi pripravila konkretne spreminjevalne in dopolnilne
predloge k sedanjemu besedilu osnutka amandmajev, ki
•Poročilo skuša povzeti bogato In ustvarjalno razpravo ter glavne
poudarke v njej, pri čemer ne vsebuje opredelitev, saj bodo oblikovane in sprejete na skupni seji RK SZDL in RS ZSS 24. 5. 1988.
K Poročilu so priložene tudi nekatere konkretne pripombe k posameznim amandmajem.
*Da bi omogočili ustrezno seznanitev delovnih ljudi in občanov
z besedilom Osnutka amandmajev, so bili le-ti objavljeni v Delu,
Dnevniku in Večeru, skupaj z obrazložitvijo in sklepi Zveznega zbora
Skupščine SFRJ ter s programom politične aktivnosti ZK SZDLJ in
Predsedstva RK SZDL pa v Poročevalcu Skupščine SRS. Za razpravo
med pripadniki italijanske in madžarske narodnosti v SRS je bilo
posredovano OK SZDL besedilo amandmajev v jezikih narodnosti.

zadevajo družbenoekonomski sistem. Gospodarstvo jih ie
podprlo.
'
S svojimi pogledi, razmišljanji, pripombami in predlogi so
sodelovale tudi institucije znanstvenega in duhovnega ustvarjanja ter verskega življenja v Sloveniji.
^ razP^avo so se vključili tudi naši delavci na začasnem delu
v tujini. S svojimi mnenji so sodelovali tudi mnogi posamezniki, ki so prek sredstev javnega obveščanja ali neposredno
posredovali svoja razmišljanja.
Mnenja, stališča in predloge so oblikovale tudi skupščine
družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvršilni ter drugi
3 organi.
Glede na širino razprave, ki pa še traja, je zelo težko
natančno oceniti število razprav, število udeležencev splošnih
razprav v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v okviru družbenopolitičnih organizacij, društev, na strokovnih in tematskih razpravah, javnih tribunah, okroglih
mizah itd. Poudariti pa je treba tudi to, da so bile ustavne
spremembe predmet razprave tudi ob vseh drugih aktivnostih ki so se odvijale v tem času v SR Sloveniji (temeljne
kandidacijske konference, razprave o zaključnih računih, razprave o aktualni ekonomski situaciji, priprave na konferenci
itd6)26

ov

Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije
II.

SPLOŠNA STALIŠČA, MNENJA IN UGOTOVITVE
1. Javna razprava je potrdila, da je sprememba ustave
potrebna. To ne izhaja le iz potrebe po izhodu iz krize, temveč
za ustvarjanje pogojev v smeri moderne, inovativne samoupravne socialistične družbe. Družbe, ki bo odprta v svet
sposobna ustvarjati pogoje za stalno povečevanje materialnega in duhovnega bogastva posameznika in družbe v celoti
ohranjevanje posameznikove identitete in zagotavljanje njegove integritete, kar bo omogočalo celovit narodnostni razvoj
in razvoj celotne jugoslovanske socialistične samoupravne
skupnosti na temelju avnojskih načel.
Predlagani Osnutek amandmajev k Ustavi SFRJ v načelu
izhaja in Kritične analize funkcioniranja političnega sistema in
iz javne razprave o njej ter iz Dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Ze razprava ob pripravi tez za amandmaje, še zlasti pa javna razprava, je razkrila še vrsto odprtih
ekonomskih, političnih in drugih vprašanj naše ustavne ureditve ter prakse, pa tudi različnih sredstev in poti za doseganje
načelno opredeljenih skupnih ciljev družbenega razvoja kar
se kaze v številnih dodatnih predlogih in pobudah za dograjevanje Ustave. V razpravi je bilo ocenjeno, da je čas za korenite
spremembe v družbi, a da je hkrati zaradi različnosti pogledov
do načina preseganja krize, ki izhaja iz posebnosti zgodovinskega ravnanja in aktualnega odnosa političnih sil v Jugoslaviji, cas spreminjanja relativno neugoden. Iskanje izhoda iz
aktualne krize namreč ne more biti vzrok ali povod za spreminjanje temeljnih razmerij in načel iz Ustave 1974. leta. Zato ie
treba vztrajati predvsem na načelih, ki se nanašajo na položaj
delovnega človeka, da odloča o pogojih in rezultatih svojega
!n c®'°ku.Pne
9a 'čujejo
družbenega
na princip,
da vdelovni
ljudje
uresn
svojedela,
suverene
pravice
socialistični
republiki in socialističnih avtonomnih pokrajinah, v federaciji
pa na tistih področjih, ki jih skupno opredelijo in določijo na
pnncip, da delovni ljudje v socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah odločajo o rezultatih živega in
minulega dela, na načelo, da so SR in SAP odgovorne za
lasten razvoj in za razvoj Jugoslavije kot celote.
Glede na to, da so bila v predhodni razpravi o delovnem
besedilu Osnutka amandmajev k Ustavi SFRJ oblikovana konkretna stališča o tistih predlogih, ki so bili glede na ponujeno
besedilo osnutka amandmajev ocenjeni kot nesprejemljivi se
je javna razprava zavzela za dosledno vztrajanje na stališčih
konference samoupravnih organizacij in skupnosti
2. Osnutek amandmajev k Ustavi SFRJ ne zmanjšuje normativizma, s prepodrobnim urejanjem družbenih razmerij skuša
razreševati posamezna aktualna politična in ekonomska vprašanja in odnose ter ustava postaja še obsežnejša in nepregledna. Poleg tega je jezik večini ljudi nerazumljiv, včasih
preveč strokoven ali ideološko obarvan, saj uporablja izrazoslovje, ki je nejasno in dopušča različne razlage.
3. Poudarjeno je bilo, da nas samo sprememba ustave ne

more izvleči iz krize in da so potrebne tudi spremembe na
drugih področjih družbenega dela in življenja ter družbene
organiziranosti, vključno z drugačnim ravnanjem. Lahko pa
sprememba ustave ustvari pogoje in odpravi ovire za hitrejši
materialni razvoj družbe, za demokratizacijo sistema družbenega odločanja ter za krepitev odgovornosti in nadzora nad
nosilci družbenih funkcij in omogoči gospodarjenje ter upravljanje. Izražena so bila tudi mnenja, da predloženi amandmaji
sploh ne posegajo v poglavitne razloge, ki povzročajo krizna
stanja jugoslovanske družbe in da se dotikajo realnih vzvodov
krize le v nekaterih obrobnih vprašanjih.
V mnogih razpravah so bila izražena mnenja, da se
ponovno vključuje v ustavo vprašanja, ki niso predmet
ustavne materije, po drugi strani pa je bilo glede na potrebnost spreminjanja ustave podano veliko število novih predlogov bodisi za dopolnitev ali spremembo predlaganega besedila osnutka amandmajev, za spremembo še drugih delov
sedanje ustave ali za vključitev posameznih vprašanj
v ustavno materijo.
4. V javni razpravi je bilo veliko pozornosti namenjene
položaju človeka in njegovih pravic v družbi, še posebej
v političnem sistemu. Izrečene so bile ocene, da osnutek
amandmajev ne vključuje tistih temeljnih človekovih pravic, ki
doslej niso zagotovljene z ustavo, opredeljene pa so v mednarodnih aktih, ki jih je sprejela tudi Jugoslavija. Poleg zagotavljanja človekovih pravic, h katerim nas zavezujejo tudi mednarodni pravni akti oziroma deklaracije, so bile podane tudi
pobude za zagotavljanje novih z ustavo določenih človekovih
pravic (enakost državljanov ne glede na politično prepričanje,
spolnostno usmerjenost ali katerokoli drugo okoliščino, pravico do stavke, pravica ugovora vesti, še posebej služenja
vojaškega roka, izjeme za kršitev posameznih ustavnih svoboščin kot je tajnost pisem, nedotakljivost stanovanja ipd. naj
bi bilo možno izdati le na podlagi odločbe sodišča itd.).
Področje človekovih pravic in uveljavljanje pluralizma interesov je bilo v razpravi tesno povezano s predlogi in razmišljanji
o krepitvi pravne države.
5. V razpravi ob osnutku amandmajev k Ustavi SFRJ so bila
prisotna tudi mnoga razmišljanja, ki sicer niso predmet
ustavne materije oziroma javne razprave, nanašajo pa se na
aktualne gospodarske razmere, na vprašanja, ki so bila predmet javnih polemik (npr. o samoodločbi narodov), na vprašanja ustavnosti in zakonitosti, na ustreznost posameznih določil zakonov (npr. kazenski zakon o združenem delu ipd.). Bila
pa so tudi vprašanja, o katerih se bo treba opredeliti ob
spremembi republiške ustave.
6. V mnogih razpravah je prevladovalo stališče, da bi morali
hkrati z Ustavo SFRJ spreminjati tudi republiško ustavo. Izražena so bila tudi posamična mnenja, da bi morali najprej
spreminjati ustave socialističnih republik in pokrajin, šele
nato pa tudi Ustavo SFRJ, kajti če se suverenost ljudstva
izvorno uresničuje v SR in SAP, potem bi morali v skladu
s potrebami razvoja najprej spreminjati temeljne akte republik
in pokrajin in nato v zvezni ustavi urediti vsa tista vprašanja,
o katerih bi se konstitutivni deli federacije sporazumeli na
osnovi soglasja.
Zato je Predsedstvo RK SZDL Slovenije pozvalo ustavno
komisijo Skupščine SR Slovenje, da se pospeši delo pri pripravi sprememb Ustave SR Slovenije.
III.
PRIPOMBE DO POSAMEZNIH VSEBINSKIH
SKLOPOV OSNUTKA AMANDMAJEV
1. Družbenoekonomski odnosi
Predlagani amandmaji so bili v razpravi z vidika učinkovitosti gospodarjenja in hitrejšega materialnega razvoja družbe
ocenjeni kot potrebni, da so v osnovi zastavljeni v smeri
tržnega gospodarstva, vendar pa nezadostni, da bi omogočili
prodor inovativnosti, ustvarjalnosti in hitrejše prilagajanje
strukturnim spremembam v svetu. Zato so bile na amandmaje
posredovane številne pripombe in predlogi, oblikovani so bili
nekateri predlogi za spremembo sedanjih ustavnih določb,
posamezni predlogi v osnutku amandmajev pa so bili v razpravi zavrnjeni bodisi da so v nasprotju s cilji ustavnih sprememb in ne krepijo gospodarstva in njegovega razvoja na
poročevalec

osnovi ekonomskih zakonitosti, temveč omogočajo etatistično poseganje v tokove družbene reprodukcije in ne prispevajo k deregulaciji v združenem delu.
- V razpravah so bile posebej poudarjene zahteve, da je
treba za uveljavljanje tržnega gospodarstva uvesti vse kategorije in institucije, ki so za uspešno delovanje trga potrebne.
Večkrat je bila ob tem izražena tudi zahteva po zamenjavi
koncepta delovne organizacije s konceptom podjetja. Omogočili naj bi bolj svobodne oblike podjetniškega organiziranja
in uveljavili podjetje kot osnovni ekonomski subjekt.
- V ustavi in tudi v praksi je potrebno zagotoviti, da bodo
ob prevladujoči družbeni lastnini tudi ostale oblike lastnine
imele enakopravne možnosti za učinkovito in smotrno uporabo. Potrebno pa je definirati tak pravno-formalni model in
določiti subjekte nosilce pravic na donosih posamezne oblike
lastnine, da bo prelivanje iz ene oblike lastnine v drugo
možno le ob zagotovitvi protivrednosti.
- Izražena so bila mnenja, da je treba glede na prevladujočo družbeno lastnino pri nas v ustavi omogočiti njeno
ekonomsko in učinkovito uporabo. Vendar tega ni možno
doseči z administrativnim ščitenjem družbene lastnine.
Potrebno je pravno in ekonomsko točno določiti lastnino
organizacij združenega dela in jo ločiti od drugih virov (krediti, drugače pridobljena sredstva), potem pa dati delavcem
v organizaciji združenega dela nad temi sredstvi pravnolastniško nedotakljivost in pravnolastniško pristojnost odločanja
o teh sredstvih. Uresničljivost te načelne opredelitve je
odvisna od opredelitev normativnega dela ustave in od drugih
zakonov.
- Razprava se je zavzela za okrepitev individualne komponente v upravljanju z družbenimi sredstvi. Redefinirati je treba
delitev po delu tako, da bodo delavci ekonomsko stimulirani
za boljše delo. Odpraviti je treba preobremenjenost s predpisi
o delitvi in namesto tega delavca neposredno stimulirati za
vlaganje novoustvarjene vrednosti v razširitev materialne proizvodnje.
- V razpravah so bile dane tudi pobude, da se reafirmira
kategorijo dobička in jo kot tako napiše v ustavo.
Gre za presežek po pokritju vseh stroškov poslovanja,
vključno s stroški delovne sile. Dobiček je v tem smislu v pretežni meri akumulacija. Del dobička lahko gre zaradi večje
motivacije delavcev tudi v osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja, vendar naj bo delitev dobička stvar samoupravne odločitve delavcev, ne pa predpisa od zunaj.
- Ustava naj bi omogočila sprostitev in delovanje vseh
trgov. Za trg proizvodov in storitev je to že več ali manj
sprejeta opredelitev. Pri trgu denarja oziroma kapitala bi
morali upoštevati tudi ceno kapitala, ki naj bi bila v osnovi
tržno določena, ne pa predpisana ali dogovorjena.
Banke naj bi delovale kot samostojni, od države neodvisni
poslovni subjekt, vendar pa v skladu z interesi ustanoviteljev,
občanov in drugih deponentov. Sredstva v bankah naj se
obravnavajo enako kot sredstva v organizacijah združenega
dela.
- Funkcije federacije je treba omejiti le na področja družbenoekonomskega sistema, ki jih je ob spoštovanja avnojskih
načel na temeljnih načel Ustave iz leta 1974 potrebno centralizirati. Eno od teh področij je tudi kreditno-monetarni sistem
oz. njegovi temelji. Ravno v delu ustavnih amandmajev, ki
govorijo o urejanju tega, pa so opredelitve nejasne in bi jih
bilo treba bolj precizno opredeliti. Točno je treba opredeliti
odgovornost Narobne banke Jugoslavije za stabilnost nacionalne valute, odgovornost za plačila doma in v tujini ter
odgovornost pri zadolževanju v tujini. Glede poslovanja
Narodne banke Jugoslavije je potrebno opredeliti enakopravnost republik in pokrajin pri odločanju in tudi zagotoviti
informiranost o rezultatih posameznih odločitev v Narodni
banki Jugoslavije. Pri predlaganju aktov s področja delovanja
NBJ morajo svojo vlogo dobiti tudi republike in pokrajini,
predvsem z dajanjem mnenj. Ohraniti je treba vlogo narodnih
bank republik in pokrajin v sistemu. Poslovanje države |e
treba ločiti od kreditno-monetarnega sistema, saj je le tako
možno ohraniti kontrolo nad proračunsko politiko.
- Zaradi večje učinkovitosti uporabe družbenega kapitala
in njegove večje mobilnosti je potrebno reinterpretirati pravico upravljanja z družbenimi sredstvi. Ta mora biti dana tako
na podlagi tekočega kot na podlagi minulega dela in sredstev.
To je nujno zato, da se omogočijo skupna vlaganja med
organizacijami, ki bodo temeljila na ekonomski osnovi. Pri
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tem |e nujno zagotoviti večje pravice vlagatelja sredstev pri
upravljanju in poslovnem odločanju v podjetju, v katerega
vlaga sredstva Te pravice je treba vezati tudi na višino vloženega kapitala V sporazum o skupnih vlaganjih je treba vse
pravice in obveznosti udeležencev sporazuma točno opredeliti.
- Spremembe pri vlaganju in združevanju sredstev bi
postavile v novo luč tudi gospodarske odnose med razvitimi
in ne dovolj razvitimi področji v Jugoslaviji. Pri teh odnosih bi
morali v večji meri odpreti možnosti, da dopolnilna sredstva
za razvoj gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin pritekalo predvsem z neposrednim združevanjem sredstev in ustanavljanjem novih organizacij. Poleg tega pa še preko morebitne razvojne banke in tudi preko Sklada za pospeševanje
razvoja manj razvitih republik in pokrajin, ko gre'za sredstva,
ki naj bi bila dana po izjemno ugodnih pogojih. Nobenega
razloga pa ni. da je ta sklad ustavna kategorija.
- V ustavi |e treba omogočiti večjo vlogo privatnih sredstev
in kapitala ter privatne iniciative v gospodarstvu. Lastnikom
teh sredstev je treba zagotoviti, da bodo imeli ustavno zajamčeno pravico do lastnine, hkrati pa v ustavi in drugih dokumentih zamenjati zastarele termine, ki ne ustrezajo več
sodobnemu razvoju na teh področjih. Gre zlasti za termin
■»osebno delo«, ki to že davno ni več, saj lastniki pogosto
zaposlujejo večje število delavcev in sami v glavnem le še
vodijo posle. Poleg tega je potrebno odpraviti načelo, da
lahko občani začnejo s svojo dejavnostjo »v skladu z družbenimi interesi« in to nadomestiti s tržnimi interesi.
- Proučiti bi bilo treba tudi možnosti ustanavljanja malih
privatnih podjetij, saj je sedaj možno ustanavljati le pogodbene organizacije združenega dela, ki pa so zaradi več razlogov neinteresantne za lastnke privatnega kapitala.
- Proučiti bi morali tudi uveljavljanje mešane lastnine
- skupno vlaganje privatnih in družbenih sredstev.
Ustanavljanje privatnih in morebitnih mešanih podjetij je
praktično na sedanji stopnji razvoja pogoj za nadaljnji razvoj
drobnega gospodarstva, sproščanje privatne iniciative in
ustvarjalnosti pa tudi za več;o pritegnitev tujih vlaganj.
- Predlagani amandmaji omogočajo ustanavljanje mešanih in samostojnih tujih podjetij le v prostih carinskih conah.
To je za začetek kot način zbiranja izkušenj iz te oblike
sodelovanja s tujim kapitalom sicer dovolj, vendar pa bi
morali v ustavi omogočiti ustanavljanje takih podjetij na celotnem ozemlju. Seveda bi moral tuj kapital pritekati k nam
v skladu z našimi razvojnimi načrti in v skladu z našo zakonodajo.
- Razprava je podprla rešitve, ki bodo z uvedbo različnih
lastninskih oblik, zlasti združene lastnine, razširile možnosti
in okrepile materialni interes kmetov za združevanje
v zadružne organizacije, utrdile samoupravni položaj kmetov '
v zadrugi in omogočile zadrugam čim bolj učinkovito opravljanje proizvodnih, poslovnih, pospeševalnih in drugih
funkcij
- V osnutku ustavnih amandmajev ni opredeljena vsebina
zadružne lastnine, s tem pa tudi ne položaj zadrug kot (družbenih ali civilnih) pravnih oseb. V predvidenem XVI. amandmaju so urejeni odnosi pri razporejanju dohodka in pravice
zadružnika ob izstopu iz zadruge ali ob prenehanju zadruge
samo za kmetijske zadruge in ne glede na lastninsko naravo
sredstev v teh zadrugah.
- V ustavi je potrebno ukiniti zeml|iški maksimum ali pa naj
se maksimum določa v republikah in pokrajinah z zakoni,
v skladu s specifičnimi razmerami v posamezni republiki
oziroma pokrajini.
- Kot nesprejemljive je javna razprava zavrnila določbe
v izjemnem dohodku, določanje kmet>|skega maksimuma,
ureditev na področju velikih tehnično-tehnoloških sistemov
(elektrogospodarstvo, PTT, železnice), dei določb o davčnem
sistemu, razvojni politiki in strategiji tehnološkega razvoja ter
določbe o možnosti zagotavljanja posebnih vrov
za financiranje JLA, saj niso v skladu s koncepcijo trzne ekonomije,
krepijo centralistično odločanje in razporejanje sredstev oziroma odstopajo od temeljnih načel o odgovornost1 SR in SAP
za lasten in skupen razvoj.
2. Družbenopolitični sistem, odločanje v OZD in
SIS, ustavnost in zakonitost ter odnosi
v federaciji
Predlagani amandmaji so v razpravi dobili različno pod24

poro. Podprte so bile tendence v posameznih amandmajih, ki
pomenijo demokratizacijo in racionalizacijo družbenega
odločanja tako v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih v družbenopolitičnih skupnostih, širjenje neposrednih volitev, točno razmejitev pristojnosti, krepitev odgovornosti ter krepitev ustavnosti in zakonitosti. Zavrnjene pa so
bile tiste določbe, ki posegajo v ustavni položaj socialitičnih
republik in pokrajin, oziroma v položaj narodov in narodnosti,
da suvereno odločajo in da so odgovorni za lasten razvoj in
razvoj jugoslovanske socialistične skupnosti v celoti. Poseganje v izvorno suverenost republik je odstopanje od temeljnih
načel ustave, od načel federativne ureditve ter zato nesprejemljivo. Tendence centralizacije in unitarne državne ureditve
s krepitvijo pristojnosti zveznih organov in s spremenjenim
načinom oblikovanja in odločanja v organih federacije je bilo
v razpravi soglasno zavrnjeno.
V javni razpravi so bili podani številni predlogi, ki bi jih
morali vgraditi v ustavo in ki se nanašajo predvsem na vlogo
in položaj človeka, občana oziroma državljana v smislu celovitejše zagotovitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin, bi
ravno posameznik moral biti osnova ustavnega sistema.
Podani so bili tudi predlogi, ki v smislu demokratizacije družbenega odločanja zahtevajo demonopolizacijo političnega
odločanja, odpravo zlitja državnih in političnih struktur kot se
kaže v oblikovanju posameznih institucij.
V razpravi so bila izražena naslednja splošna mnenja in
pripombe:
- na področju svobodne menjave dela in organiziranosti
SIS družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje amandmaji ne prinašajo večjih sprememb, že obstoječa ustavna
ureditev pa se izničuje z interventnimi ukrepi države
- potrebna bi bila večja deregulacija na področju samoupravnega interesnega organiziranja
- z amandmaji se prepodrobno urejuje samoupravno odločanje delavcev v združenem delu
- potrebno je krepiti načela skupščinske vladavine, znotraj
skupščine pa okrepiti vlogo zborov združenega dela pri odločanju v skupščinah občin in republik; uveljaviti je treba tudi
referendumsko odločanje o pomembnih vprašanjih iz pristojnosti skupščin
- razen spodbujevalnih usmeritev se glede položaja občine
ne prinaša nobenih novosti
- širjenje pristojnosti federacije na področju pravosodja
pomeni spremembo temeljev družbene ureditve oziroma
kršenja načel federativne ureditve
- podprta je možnost produktivnega kombiniranja neposrednih volitev delegatov z načeli delegatskega razmerja, pri
čemer pa je treba prepustiti ustavam socialističnih republik in
SAP da podrobneje urejajo način volitev v posamezne zbore
skupščin družbenopolitičnih skupnosti
- podprte so bile možnosti oblikovanja skupnih delegacij,
delegiranje iz delavskih svetov in skupščin KS
- razprava se je zavzela za uveljavitev alternativ v XXII.
amandmaju in XXXIII. amandmaju, da se kandidati za delegate določajo izmed delovnih ljudi in občanov, saj osnovna
rešitev predpostavlja volitve v dveh krogih, kar je neracionalno in ne prispeva k zmanjšanju zapletenosti volilnega
postopka.
- podprte so bile tendence za določanje več kandidatov in
za tajno določanje kandidatov, ter za izbiro med kandidati na
osnovi njihovih programov
- v razpravi so bile podprte težnje za okrepitev neodvisnosti sodstva z uvedbo stalnosti sodnikov in z odpravo moralnopolitične primernosti kot pogoja za izvolitev.
V razpravi je bilo odločno zavrnjeno:
- predlagani način financiranja JLA. ki spreminja karakter
JLA kot skupne oborožene sile jugoslovanskih narodov in
narodnosti
- predlog, da federacija ureja temelje izobraževalnega
sistema, davčni sistem, strategijo tehnološkega razvoja, združevanja delovnih ljudi in občanov v družbene organizacije in
društva
- predlog, ki omogoča primat Zveznega zakona nad republiškim v primeru, kadar je republiški oziroma pokrajinski
zakon v nasprotju z zveznim
- predlogi, ki pod pojmom enotnosti v uresničevanju
sodne funkcije uvajajo uniformiranost so nesprejemljivi,
h kvaliteti sojenja in krepitvi zakonitosti reorganizacije sodporočevalec

stva ne bi prispevale, hkrati pa \e pravosodje bistveni element
suverenosti republike
— uveljavljanje navodila zveznega javnega tožilca v konkretni zadevi, saj bi to pomenil korak nazaj
— na področju volilnega in delegatskega skupščinskega
sistema je bil v razpravi zavrnjen predlog, da bi delegate
v družbenopolitični zbor volili organi DPO
— zavrnjen je bil predlog za uvedbo konference samoupravljalcev v soodločanje v Skupščini SFRJ saj gre za uvajanje nove institucije, ki bi samo povečala subjekte, ki sodelujejo pri odločanju v Skupščini S^RJ in ne bi pomenila realno
večjega vpliva delovnih ljudi na odločanje, interes združenega
dela pa se mora tako in tako izražati v obeh zborih Skupščine
SFRJ (tako po obliki kot po vsebini); razprava je zavrniia
predlog, da mora biti polovica delegatov Zveznega zbora iz
članov delegacij iz materialne proizvodnje, zavzela pa se je za
to, da je polovica delegatov v Zveznem zboru iz vsake republike oziroma pokrajine delegatov iz združenega dela.
V razpravi so našli svoj odmev tudi posamezni predlogi iz
razprav v drugih socialističnih republikah in pokrajinah. Tako
se je v razpravah v SR Sloveniji obravnavalo tudi vprašanje
uvajanja Zbora združenega dela v strukturo Skupščine SFRJ.
Razprava je zavrnila ta predlog, saj bi pomenil uvajanje majoritetnega odločanja o vprašanjih materialnega razvoja, kar pa
je v nasprotju z načelom, da delovni ljudje in občani v okviru
socialističnih republik oziroma pokrajin odločajo o rezultatih
živega in minulega dela, v zboru republik in pokrajin pa se
sedaj o teh vprašanjih odloča s konsenzom. Tako bi uvajanje
tretjega zbora pomenilo dejansko samo zaobidenje konsenzualnega odločanja. Prisotnost združenega dela oziroma njegovih interesov je potrebno seveda zagotavljati tudi pri odločanju v Skupščini SFRJ, to pa se lahko zagotavlja tako
s sestavo delegatov Zveznega zbora oziroma delegacij
v Zboru republik in pokrajin, z odločilno vlogo zborov združenega dela pri odločanju v občinskih in republiških oziroma
pokrajinskih skupščinah, z drugačno gospodarsko politiko
oziroma vsebino predlaganih odločitev, ki jih oblikuje ZIS in,
ki naj bo v skladu s potrebami združenega dela ter s krepitvijo
stvarne vloge Gospodarske zbornice Jugoslavije kot asociacije združenega dela v procesu sprejemanja odločitev
v Skupščine SFRJ.
— zavrnjen je bil predlog s katerim se opušča soglasje
skupščin republik in pokrajin v prvi fazi zakonodajnega
postopka v Zboru republik in pokrajin.
IV.
DODATNI PREDLOGI IZ JAVNE RAZPRAVE
V razpravi so bili podani predlogi za dodatne spremembe
Ustave SFRJ, ki v osnutku niso zajeti, predvsem normativnega
dela, v posameznih primerih pa tudi njenih temeljnih načel.
Največ dodatnih predlogov je bilo izraženih na področju
družbenoekonomskih odnosov in sistema, ki jih v veliki meri
zajema gradivo Gospodarske zbornice Slovenije. V javni razpravi so bila identična razmišljanja in predlogi izražena
v mnogih razpravah, posebej še tistih, kjer so sodelovali
strokovnjaki s področja gospodarskih ved in gospodarstveniki.
Ti predlogi se nanašajo na:
— uveljavljanje pluralizma lastnin
— zmanjševanje normativizma
— sistem upravljanja na podlagi vloženih sredstev
— natančnejšo delitev med upravljanjem in poslovodenjem
— imenovanje poslovodnih delavcev in drugih delavcev
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
— odpravo solidarnosti med organizacijami združenega
dela v tem smislu, da naj bi organizacijam združenega dela, ki
zaidejo v izjemne gospodarske težave druge organizacije
dejale gospodarsko in drugo pomoč, kolikor je to v njihovem
ekonomsko-tržnem interesu
— vprašanja učinkovitejšega reševanja problematike tehnoloških preseškov delavcev
— uveljavitev drugačne oblike pomoči gospodarsko manj
razvitim republikam in pokrajini Kosovo z ukinitvijo Sklada za
pospeševanje razvoja manj razvitih ter odgovornosti državnih
organov, kadar interventno posegajo z administrativnimi
ukrepi v pogoje gospodarjenja ipd.
Ker so ti predlogi zajeti v celovitem gradivu, ki ga je pripraporočevalec

vila gospodarska zbornica Slovenije in v mnenju Izvršnega
sveta Skupščine SRS, teh predlogov posebej ne navajamo
v vseh podrobnostih.
Na področju političnega sistem^ so bili podani posamezni
predlogi:
- da naj bi ukinili družbene svete, saj niso povsem odigrali
svoje vloge, temveč so le kopija podobnih organov v okviru
SZDL
- da naj bi ukinili DPZ v občinskih skupščinah, nekateri pa
predlagajo tudi ukinitev dPZ v vseh skupščinah, saj naj bi
družbenopolitične organizacije delovale predvsem znotraj
delegatskega sistema, v javnosti in v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih; posamezni predlogi pa so se
nasprotno zavzemali za neposredne volitve DPZ kot državljanskega zbora oziroma splošnopolitičnega zbora
- ukinili naj bi izvršne svete občinskih skupščin, namesto
izvršnih svetov skupščin republik in pokrajin oziroma Skupščine SFRJ pa uvedli vlade
- člane Predsedstva SFRJ naj bi volili na neposrednih
volitvah v okviru posameznih republik in pokrajin
- Položaj Predsedstva SFRJ je treba uskladiti z načeli
skupščinske vladavine; predsedstvo naj ima zakonodajno in
politično iniciativo nasproti Skupščini SFRJ, vendar ne sme
biti skupščina pri presojanju, sprejemanju in zavračanju teh
iniciativ omejena; predsedstvo se ne sme vmešavati v proces
izvrševanja politike, ki jo je določila skupščina
- za sodnika ustavnih sodišč naj bi bili lahko izvoljeni samo
vrhunski pravni strokovnjaki
- v 267. členu ustave je potrebno omejiti ustavne možnosti
za sprejemanje intervencijskih zakonov, za katere pa mora biti
opredeljena tudi njih vsebina, pogoji, čas izvajanja in odgovornost predlagatelja
- dopolniti bi morali 281. čien ustave tako, da bo jasno
razvidno, da je ta določba podlaga za urejanje odnosov
v federaciji samo v povezavi z v tej ustavi določenimi pristojnostmi federacije
- spremeniti bi morali 321. člen ustave tako, da predsednik
Predsedstva CK ZKJ ne bi bil več po funkciji član Predsedstva
SFRJ; predlog izhaja iz stališča, da je potrebno ločiti državne
in politične strukture
- oblikovan je bil predlog, da bi bil član Predsedstva SFRJ
po funkciji tudi predsednik ZK SZDL Jugoslavije
- 130. člen ustave naj se spremeni tako, da se kot pogoj za
pričetek postopka za izrek ukrepa družbenega varstva šteje le
neizvrševanje z ustavo in zakoni določene obveznosti (črta se:
»bistveno moteni samoupravni odnosi in težje oškodovanje
družbenih interesov«)
- iz več razprav so bili posredovani predlogi, da naj bi se
dopolnil 3. člen ustave, ki opredeljuje socialistično republiko
in sicer se poudarja neodtujljivost in trajnost pravice do
samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve.
- podan je bil predlog da naj se 1. odstavek 174. člena
spremeni in sicer, da je izpovedovanje vere svobodno in
človekova osebna stvar
- podan je bil predlog, da naj bi preučili smiselnost uveljavljanja načela enotnosti oblasti ter izvedli sistem delitve oblasti
- z ustavo SFRJ naj se omogoči izvedba političnega referenduma o najpomembnejših vprašanjih, opredeli naj se tudi
zakonodajna iniciativa državljanov
- v SIS naj se omogoči večinsko odločanje o zadevah, ki se
sedaj sprejemajo s sporazumevanjem in so obvezne le za
tiste, ki sprejmejo samoupravne sporazume
- v Skupščini SFRJ naj se uvede dvodomno odločanje, pri ,
čemer pa bi o vseh tistih vprašanjih, o katerih se* tudi sedaj
odloča s konsenzom, tudi v bodoče odločali s soglasjem
skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin
- predzadnji odstavek na str. 14 se dopolni in sicer s predlogom izraženim v javni razpravi, da naj bi prekinili razpravo
o predlaganem besedilu Osnutka amandmajev ter takoj pričeli s pripravo novega Osnutka amandmajev k Ustavi SFRJ
- besedilo z drugim odstavkom na 15. strani se dopolni, da
so bili podani predlogi, da opredelitev o ZK ostane v ustavi,
spremenijo pa naj se določbe, s katerimi je ZK opredeljena kot
vodilna politična šila družbe in naj se tekst preoblikuje
v skladu s programom ZKJ in opredelitvami organizacije
o vlogi ZK v političnem sistemu
V Sloveniji je bilo v okviru razprave podanih več predlogov,
ki širijo temeljne človekove pravice in svoboščine in so tudi
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v skladu z mednarodnimi akti, h katerim je pristopila Jugoslavija. Izrečene so bile kritike, da se številni predlogi,' ki so bili
doslej posredovani, ignorirajo. V razpravi so bili podani
mnogi predlogi, ki naj bi jih vnesli v ustavo v 33. člen in ki
pomenijo različne elemdhte bivanja človeka v družbi in njegovo enakost glede na te različnosti, bodisi politične, družbeni položaj, rod; po oblikovanju stališča v ustreznih institucijan je bilo podprto stališče, da naj se 33. člen dopolni tako, da
bo zagotavljal enakost občanov, glede na vse tiste značilnosti
bivanja človeka, ki so opredeljene v Paktu o človekovih pravicah in razširjene s specifiko naše družbe in družbenih opredelitev (tp. enakost tudi ne glede na politično prepričanje,
spolno usmerjenost ali katerokoli drugo okoliščino). V mnogih razpravah je bila izražena in podprta zahteva po ustavni
opredelitvi pravice do stavke kot samoupravni pravici.
V posameznih razpravah se je tudi predlagala ukinitev
Sveta federacije (in Sveta republike) z utemeljitvijo, da ta ni
odigral svoje vloge. V velikem številu razprav je bil podan
predlog za ukinitev smrtne kazni.
V razpravi JI bilo predlagano, (posebej v okviru Zadružne
zveze in RK ZSMS), da zato, ker je družinsko delo na področju
kmetijstva prevladajoč način opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti, ustava poleg svobode samostojnega osebnega dela izrecno zagotovi svobodo opravljanja samostojne
kmetijske dejavnosti na t,i. družinski kmetiji. S tem ne bi bilo
poseženo v osebne pravice, ki gredo na podlagi dela vsakemu
članu' kmečkega gospodarstva, pač pa bi bil zagotovljen
pravno stabilen položaj kmečkih gospodarstev (kmetij) kot
proizvodnih oz. gospodarskih enot.
Odmev je v javnosti doživel tudi predlog, da bi ukinili
predsedstva republik in pokrajn, kot nepotrebno institucijo
oz. celo kot organ, ki generira procese dezintegracije v Jugoslaviji. Večina razprav in razpravljalcev pa je menila, da je
predsedstvo republike formalni element državnosti in da bi
n|ihovo ukinjanje pomenilo, da bi bile republike in še teritorialne politične enote države. Manjši del razpravljalcev je ta
predlog podprl. Zato se je razprava za ohranitev instituta
»šefa države«, pri čemer pa bo potrebno v okviru razprave
o spremembah republiške ustave upoštevati tiste predloge, ki
se nanašajo na način volitev predsedstva oz. njegovega predsednika, glede na to, da se to vprašanje ureja z republiško
ustavo.
V posameznih razpravah so bila prisotna tudi posamična
stališča in predlogi, naj bi prekinili razpravo o Osnutku
amandmajev in celotni sedanji postopek spreminjanja ustave.
Ti predlogi so temeljili na oceni, da sedanji obseg ustavnih
sprememb ne zadostuje za izhod iz krize, nesprejemljiva pa je
tudi tendenca centralizacije in unitarizacije. Zato naj bi ustavili sedanji postopek ter pričeli z delom na novi, moderni
ustavi in sicer najprej s pripravo republiške ustave, šele nato
pa z delom na Ustavi SFRJ.
Predsedstvo RK SZDL Slovenije je 8. 3. 1988 ob obravnavi
Informacije o dotedanjem poteku javne razprave v SR Sloveniji ocenilo, da bi prekinitev javne razprave v Sloveniji imela
več negativnih učinkov kot pa pozitivnih ter se zavzelo, da se
v javni razpravi oblikuje čimveč dodatnih predlogov, ki bi bili
osnova za oblikovanje mnenja Skupščine SR Slovenije
k predlaganemu besedilu Osnutka amandmajev in ki bi izboljševali besedilo, tako da bi vendarle sprejeli tiste nujne spremembe, ki bodo eden od temeljev za iskanje izhoda iz krize,
predvsem na področju družbenoekonomskih odnosov.
Prisotne so bile tudi posamične zahteve, da družbenopolitične organizacija (Zveza komunistov Slovenije, socialistična
zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov Slovenije) ni
potrebno opredeljevati v ustavi. Podan je bil tudi predlog, da
bi spremenili temeljna načela Ustave SFRJ z natančnejšo
opredelitvijo vloge in mesta Zveze sindikatov.
V.
STALIŠČA, IZRAŽENA V JAVNI RAZPRAVI
O NAČINU SPREJEMANJA AMANDMAJEV
V javni razpravi so bile izrečene mnoge kritike na izredno
kratek rok za javno razpravo. Spreminjanje temeljnega pravnega dokumenta neke države je preveč pomembna zadeva,
da bi lahko rok razprave omejevali na enainsedemdeset
delovnih dni. Zato ni bilo mogoče izpeljati kvalitetne sinteze
razprav v občini, mestu in republiki. Veliko razpravljalcev seje
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zavzemalo za podaljšanje roka javne razprave, posebej še
zaradi tega, ker se spreminja izredno veliko ustavnih norm,
kar potrebuje zaradi nepreglednosti in težkega jezika
posebno pozornost glede na posledice sprememb.
V javni razpravi je bilo podanih več predlogov za izvedbo
republiškega referenduma o spremembi Ustave SFRJ. Izražen
je bil tudi predlog, da naj bi se referendum organiziral tako, da
bi se ljudje posebej opredeljevali do tistih amandmajev, glede
katerih bi republiška ustavna komisija soglasno predlagala
njihovo sprejetje oz. odklonitev in posebej do tistih, glede
katerih v republiški ustavni komisiji ne bi bilo doseženo
enotno mnenje, ali se soglaša z njimi ali ne. Referendum naj
bi izvedli bodisi v fazi osnutka oz. ob dajanju mnenja Skupščine SRS k predlaganemu besedilu osnutka ali pa pred sprejemanjem soglasja Skupščine SRS, ali soglaša s predlogom
sprememb. Predsedstvo RK SZDL se je načelno opredeljlo
o pobudah za izvedbo referenduma in sicer, da načelno
sprejema pobude, da se izvede v SR Sloveniji referendum, pri
čemer pa je ocenilo, da bi bilo primerno sprejeti odločitev
o referendumu po zaključku javne razprave. Odločitev sprejemajo zbori skupščine SRS.
V kasnejših razpravah so bile v javnosti podane pobude, da
bi razpisali referendum. V fazi osnutka tudi z vidika, ali obseg
ustavnih sprememb zadostuje z vidika v javni razpravi izraženih stališč, večina razpravljalcev, ki so sodelovali v razpravah
o referendumu pa se je zavzela za izvedbo referenduma v fazi
oblikovanja končnega soglasja (oz. nesoglasja) Skupščine
SRS. Referendumska odločitev naj bi bila politična podlaga
za odločanje delegatov v Skupščine SR Slovenije, ali dajo
soglasje k aktu Zveznega zbora, s katerim se določi predlog
sprememb Ustave SFRJ.
Glede na to, da je bilo več formalnih pobud za razpis
referenduma v SR Sloveniji posredovano tudi Skupščini SRS,
je ta 6. 5. 1988 sprejela stališče, da je referendum možen, da
pa bo o razpisu referenduma Skupščina SRS odločila potem,
ko bo oblikovan predlog ustavnih sprememb in na osnovi
upoštevanja stališč iz razprave v SR Sloveniji odločila, ali bo
referendum razpisan.
O vprašanju referenduma v SR Sloveniji o predlogu sprememb Ustave SFRJ je 13. 5,1988 ponovno razpravlal tudi Svet
za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije in na temelju stališča 2. seje Sveta, s katerim se je zavzel
za to, da se v SR Sloveniji pred dajanjem soglasja Skupščine
SRS predlogu sprememb Ustav.e SFRJ izvede referendum
v SR Sloveniji, sprejel predlog, da naj se predlaga Skupščini
SRS, da ponovno na osnovi delegatskega načina odločanja
razpravlja o stališčih v zvezi z izvedbo referenduma, ki jih je
Skupščina SRS sprejela 6. 5. 1988. Cilj ponovne razprave bi
bila potrditev stališč, sprejetih na zasedanju 6. 5. 1988 ali
sprejem načelnega sklepa, da se bo v SR Sloveniji izvedel
referendum, predno bo Skupščina SRS sprejela sklep o tem,
ali da soglasje k spremembam Ustave SFRJ
Svet je utemeljil svoj predlog s tem, da ni bila mogoča
predhodna delegatska razprava o odločitvi, ki jo je sprejela
Skupščina SRS 6. 5. 1988 ter da je bila odločitev sprejeta še
predno je sprejeto poročilo o poteku javne razprave, v kateri
pa so bile izražene mnoge pobude za razpis referenduma ter
sprožene posamezne iniciative (npr. zbiranje podpisov za
referendum v Mladini).«
Z oziroma na dejstvo, da je predhodna razprava in razprava
o osnutku amandmajev oblikovala odklonilna stališča do
posameznih sprememb ustave, je bilo v razpravi podprto
stališče, da naj bi amandmaje sprejemali posamično, saj vsak
zase pomeni poseben pravni akt, hkrati pa nesoglasje s posameznimi amandmaji ne bi pomenilo zavračanja celote amandmajev. Izraženo je bilo mnenje, da naj Skupščina SRS v vsakem primeru sprejema amandmaje posamično ne glede na to,
ali bo stališče o sprejemanju po posameznih amandmajih
dobilo podporo v drugih SR in SAP ali ne. V primeru, da
predlog, da se sprejemajo amandmaji posamično, ne bi dobil
širše podpore, pa je bil izražen predlog, da bi sprejemali
amandmaje v dveh delih in sicer v enem delu tiste spremembe, o katerih je doseženo v Komisiji za ustavna vprašanja
Skupščine SRS in v Skupščini SFRJ soglasje, v drugem delu
pa tiste spremembe, o katerih soglasje ni bilo doseženo.
VI.
Udeleženci javne razprave so se zavzemali za sodobno
ustavo, ki naj bi bila kratka, jasna in razumljiva. Podani so bili
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predlogi, naj se čimprej - po sprejemu sedanjih sprememb
ustave - pristopi k oblikovanju izhodišč za pripravo nove
ustave, ki naj bi vsebovala le splošnejše, načelne opredelitve
naše socialistične samoupravne družbe in njene federativne
ureditve, normativna razdelava pa naj se prenese v konkretne
zakone, kar je že značilnost sodobnih držav. Pri njenem
nastajanju naj bi sodelovali strokovnjaki, znanstveniki, kulturni, gospodarski, politični in drugi javni delavci iz vseh
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.

V javni razpravi o Osnutku amandmajev k Ustavi SFRJ so
bila izražena tudi številna mnenja, stališča in predlogi do
aktualnopolitičnih in razvojnih problemov družbe, do vprašanj, ki niso materija, ki se urejuje z Ustavo SFRJ, temveč
z Ustavo SR Slovenije ali z zakoni. Vse to bogastvo v javni
razpravi izrečenih mislih je nedvomno velika obveza organizacij SZDL da vse pobude, predloge in razmišljanja sprejme kot
sestavni'del politične aktivnosti, na osnovi pluralizma interesov, jih preuči ter udejanja s svojim političnim delovanjem.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku amandmajev
k ustavi SFRJ

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na sejah 5, maja
1988 in 19. maja 1988 obravnaval osnutek amandmajev
k ustavi SFRJ in sprejel mnenje.
Ob ugotovitvi, da so ustavne spremembe nujne in
potrebne, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pozitivno
ocenil in podprl tiste osnutke amandmajev, ki omogočajo
večjo tržno naravnanost in zagotavljajo večjo uveljavitev
ekonomskih zakonitosti ter omejujejo možnosti poseganja
države v samostojnost in enakopravnost gospodarskih
subjektov pri pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu in njihovo vključevanje v mednarodno delitev dela. Podprl je 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. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prav tako meni,
da je pozitivna predlagana širša uveljavitev neposrednih
volitev, kar omogoča ustvarjalno kombinacijo volitev in
delegiranja, ki želi ohraniti pomembno vlogo temeljnih
delegacij pri oblikovanju in delovanju delegatskih skupščin, ter podpira predloge glede načina volitev in odgovornosti članov Predsedstva SFRJ.
Pri nekaterih od teh, sicer pozitivno ocenjenih besedil
osnutka amandmajev, pa je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ugotovil, da bi bile smotrne nadaljnje vsebinske
izboljšave in dopolnitve tako, da bi vanje vgradili še več
motivacijskih in stimulativnih dejavnikov, ki bodo omogočili hitrejši in uspešnejši izhod iz družbenoekonomske
krize. Na to Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej
opozarja v mnenju k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ,
in sicer v II. poglavju, kjer daje tudi predloge za spremembe in dopolnitve besedila osnutka amandmajev. Iz
mnenja izhaja, da se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

I.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ, podprl izhodišča in osnovne usmeritve ustavnih
sprememb, ki jih vsebuje predlog in ki naj razvijajo družbenolastninske temelje naše ureditve in odločilni položaj delavca
v samoupravnem združenem delu in družbi kot celoti, uveljavijo socialistično blagovno proizvodnjo, ekonomske in še
posebej tržne zakonitosti ob hkratnem varovanju sredstev
v družbeni lastnini, krepijo družbeni položaj in nadaljnje uveljavljanje osebnega dela, racionalizirajo in omogočijo večjo
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osredotočil na vprašanja, za katera ocenjuje, da obstoje
tehtni razlogi za spremembe in dopolnitve obstoječega
besedila osnutka amandmajev k ustavi SFRJ. V nadaljnji
pripravi sprememb ustave SFRJ bo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije še posebno skrbno proučeval predloge, ki se
nanašajo na spremembe glede poslovnih bank ter
Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik in
avtonomnih pokrajin. Spremembe na tem področju po
mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ne smejo
posegati v odgovornost republik in avtonomnih pokrajin
pri upravljanju Narodne banke Jugoslavije kot tudi na
temeljni odnos Narodne banke Jugoslavije do Skupščine
SFRJ.
Poleg tega pa v svojem mnenju še posebej opozarja na
vprašanja, ki pomenijo vključitev povsem novih predlogov
v osnutek amandmajev, po svoji vsebini pa predstavljajo
podporo izhodiščem in osnovnim usmeritvam ustavnih
sprememb, ki jih je vseboval predlog Predsedstva SFRJ,
da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ.
Že ob mnenju k predlogu Predsedstva SFRJ za začetek
sprememb ustave SFRJ, ki ga je Izvršni svet sprejel na seji
dne 26. 2. 1987, je bilo ob soglasju za začetek ustavnih
sprememb posebej poudarjeno, da soglasje še ne pomeni
vnaprejšnjega pristajanja k vsem predlogom za ustavne
spremembe v njihovi predloženi opredelitvi. Zato Izvršni
svet v svojem mnenju še posebej opozarja na predloge, za
katere predlaga Skupščini SR Slovenije naj ugotovi, da
nanje ne bo dala soglasja.
Pri tem, ko na vrsto določb iz osnutka amandmajev
k ustavi SFRJ ne daje pripomb, pa to ne pomeni, da
v nadaljnji pripravi sprememb ustave SFRJ vrste določb ne
bo potrebno še spreminjati ali dopolnjevati oziroma zaradi
deregulacije celo opustiti.

učinkovitost odločanja na podlagi razvoja delegatskega
sistema, pospešijo oblikovanje skupnih interesov v federaciji,
utrdijo enoten jugoslovanski trg ter omogočijo enotno in
učinkovito izvrševanje zveznih zakonov ter zagotavljanje
enotnega sistema družbenoekonomskih odnosov in temeljev
političnega sistema in zagotovijo popolnejše uresničevanje
ustavnosti in zakonitosti ter uspešnejše delovanje pravosodnega sistema. Pri tem je poudaril, da so v predlogu, da se
začne postopek za spremembo ustave SFRJ, posamezni predlogi oblikovani dokaj določno z jasnim nakazovanjem potrebnih sprememb, nekateri predlogi pa samo nekazuiejo splošne
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usmeritve ali terjajo le preučitev določenih vprašanj, posamezni predlogi pa niso jasni in omogočajo zato različno
razlago, celo tako, ki ni v skladu s temeljnimi ustavnimi načeli.
V zvezi s tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojem
mnenju navedel načelne pripombe k posameznim rešitvam in
ob tem še posebej opozoril, da soglasje, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, še ne pomeni vnaprejšnjega
pristajanja k vsem predlogom kot so opredeljeni v predloou
Predsedstva SFRJ.
Izhajajoč iz dosedanje javne razprave o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira
tiste predloge, ki pomenijo krepitev delovanja ekonomskih
zakonitosti, sproščanje blagovno-tržnih odnosov, osebnih
pobud in krepitev odgovornosti delavcev pri upravljanju sredstev v družbeni lastnini, prispevajo k učinkovitosti v delegatskem-skupščinskem sistemu, pomnijo demokratizacijo
kadrovskih postopkov, širše uvajanje neposrednih volitev in
prispevek k učinkovitejšemu delovanju federacije. Meni pa,
da niso sprejemljive rešitve, s katerimi se spreminja normativni del ustave SFRJ v nasprotju s temeljnimi načeli ustave
SFRJ, ki pomenijo neutemeljeno centralizacijo odločanja
v federaciji, zoževanje odgovornosti republik in pokrajin za
lasten razvoj in razvoj SFRJ kot celote, pretiran normativizem,
pa tudi normativne ovire za razvoj samoupravnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov.
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je
edino sprejemljiv pristop pri oblikovanju predloga ustavnih
amandmajev, da se vanj vključijo le tisti predlogi, glede katerih bo doseženo soglasje na podlagi javne razprave ob
osnutku amandmajev oziroma bo na podlagi javne razprave
realno pričakovati, da bo takšno soglasje tudi možno doseči.
To je toliko pomembnejše v današnjih kriznih razmerah, ko so
nam ustavne spremembe dejansko potrebne, pri čemer bodo
sprejemljive le takšne, ki jih podpirajo vse republike in avtonomni pokrajini in ki samoupravno organizirane delavce in
vse delovne ljudi ter narode in narodnosti ne ovirajo pri
njihovem lastnem razvoju in s tem ne dajejo podlago za
nasprotja, ki se zaradi heterogenosti interesov v Jugoslaviji
politizirajo. Ob pripravi predloga amandmajev k ustavi SFRJ
je treba torej dobro oceniti vse najpomembnejše pripombe in
jih tudi upoštevati, saj kakršnokoli drugačno oblikovanje
nadaljnjega besedila ustavnih amandmajev zmanjšuje možnosti za doseganje soglasja vseh republiških in pokrajinskih
skupščin ob sprejemanju amandmajev k ustavi SFRJ.
Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije morajo
torej ustavne spremembe prispevati k temu, da bodo človekova svoboda, delo in ustvarjalnost prišli do polnega izraza in
to v razmerah tržne ekonomije, da bo svobodna družba obvladovala državo kot eno od oblik njene organiziranosti in da se
bo nacionalna skupnost potrjevala in razvijala kot enakopraven subjekt v socialistični federativni skupnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije in kot aktiven dejavnik v mednarodni
skupnosti. S tega vidika je tudi težišče pripomb Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije dano družbenoekonomskemu
področju. Pri tem v II. poglavju poleg ključnih vprašanj, ki
izhajajo iz osnutka amandmajev s predlogi za spremembe in
dopolnitve osnutka amandmajev, še posebej opozarja na
vprašanja, katera bi bilo treba vključiti v spremembe ustave
SFRJ. Tudi pri slednjih upošteva izhodišča iz predloga Predsedstva SFRJ. Glede na načelne opredelitve in usmeritve, ki
jih Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob predlogu za spremembo ustave SFRJ podpira, pa v III. poglavju še posebej
opozarja na predloge iz besedila osnutka amandmajev, za
katere predlaga Skupščini SR Slovenije naj ugotovi, da nanje
ne bo dala soglasja.

1. Ključna vprašanja, ki izhajajo iz
osnutka amandmajev k ustavi SFRJ ter
predlogi za spremembe in dopolnitve
besedila osnutka amandmajev
K amandamju IX — 1. točka:
Iz obrazložitve izhaja, naj bi bila s sprejemom te določbe
;nb9i3oq -i
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družbena lastnina zavarovana z najvišjo pravno obliko, to je
ustavno razglašeno absolutno ničnostjo vsakega akta oziroma
vsakega dejanja, s katerim je prizadeta. Motiv te določbe, to je
utrjevanje varstva družbene lastnine, ni sporen. Dvomimo pa,
da bi bilo z določbo, kot je predlagana, ta cilj mogoče doseči.
Po svojih pravnih posledicah bi lahko določba delovala kontraproduktivno, to pa iz naslednjih razlogov:
- besedilo določbe je preširoko oziroma dopušča arbitrarno razlaganje: za protiustavno razglaša namreč vsako,
tudi najmanjšo kršitev družbene lastnine kot družbenoekonomskega odnosa oziroma kot materialne podlage svobodno
združenega dela (besedo »prizadeto« je namreč možno pojmovati tudi v tako ekstenzivnem pomenu). Možno pa je to
ustavno določbo razlagati tudi ožje, v tem smislu, da izraz
»prizadeta« zajema le pomembnejše kršitve družbene lastnine, to je kršitve s težjimi materialnimi posledicami ali s hujšimi posegi v samoupravne pravice. Predlagana ustavna
določba glede na možnost različnih razlag enega od njenih
bistvenih terminov dopušča možnost arbitriranja, kar glede
na daljnosežnost posledic te določbe v nobenem primeru ne
more biti sprejemljivo:
- določba ne zagotavlja stabilnosti pravnega reda in
pravne varnosti: glede na to, da je pravna posledica protiustavnosti akta oziroma dejanja, s katerim je prizadeta družbena lastnina, njegova absolutna ničnost, bi določba lahko
vnesla znatne možnosti za destabilizacijo pravnih razmerij
v državi. Absolutna ničnost pravnih aktov se praviloma lahko
izpodbija brez časovnih omejitev, kar pomeni, ob zgoraj opisanih ekstenzivnih možnostih razlage, da bi bilo mogoče
številne akte oziroma dejanja izpodbijati tudi po daljšem
časovnem razdobju. Izpodbiti akt pa ima lahko za posledico
tudi odstranitev pravne podlage drugih aktov, ki so temeljili
na njem, torej njihovo pravno obstojnost. Iz obrazložitve sicer
ni lasno, s kakšnim pravnim instrumentarijem naj bi se ugotavljala protiustavnost oziroma izpodbijali absolutno nični
akti oziroma dejanja, vendar je možna domneva, da bi z uveljavitvijo določbe v besedilu, kot je predlagano, lahko vnesli
dokajšnjo pravno nestabilnost na številnih področjih pravne
ureditve zlasti še na tistih, na katerih je zaradi nedorečenosti
ali nekoherentnosti predpisov in drugih splošnih aktov definiranje družbene lastnine kot družbenoekonomskega odnosa
zapleteno, vsakodnevno poslovanje subjektov pa vsebuje element tveganja. Na teh področjih bi torej poleg ekonomskega
in npr. obligacijsko pravnega tveganja vnesli še element
ustavnopravnega tveganja, za kar ni nobene utemeljene družbene potrebe;
- izvajanje določbe ne more biti oprto na racionalni pravni
instrumentarij: ugotavljanje protiustavnosti aktov ali dejanj je
v današnjih pravnih redih, posebej pa to še velja za zapleteni
pravni red naše države, družbeno in strokovno zelo zahtevno
delo^ ki je v končni inštanci v naši državi prepuščeno ustavnim
sodiščem. Postavlja se vprašanje, kolikšen obseg dela teh
sodišč bi predstavljalo dosledno preganjanje kršitev družbene lastnine z vidika protiustavnosti dejanj oziroma aktov,
s katerimi so bile kršitve storjene. Presoja posameznih aktov
in dejanj z vidika te ustavne določbe bi gotovo povzročila
zahtevo, da se za ugotavljanje njihove protiustavnosti pooblastijo tudi drugi organi, zlasti redna sodišča, sodišča združenega dela, verjetno pa tudi določeni oraani uprave.
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S pravnotehničnega vidika pa je treba pripomniti, da predlagana določba vsebinsko ne sodi v dopolnitev 12. člena
ustave SFRJ, ki se nanaša na varstvo družbene lastnine kot
materialne podlage združenega dela, predlagana določba pa
pojmuje družbeno lastnino v obeh njenih temeljnih pomenih:
kot osnovni družbenoekonomski odnos in kot materialno
podlago združenega dela.
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K amandmaju IX —10. točka:
V skladu z opredelitvijo, da je treba s spremembami ustave
ustvariti normativne pogoje za delovanje tržnega gospodarstva, je treba tudi omejiti ustavne možnosti za državno intervencijo v gospodarstvu. Določiti je treba ustavne okvire za
tako intervencijo, ki bodo zagotavljali, da bo taka intervencija
le izjemna in začasna in da ne bo prerasla v sistem, kot se
dogaja sedaj. Natančneje je treba določiti pogoje za tako
intervencijo. Za primere, ko je taka intervencija potrebna
zaradi motenj v družbeni reprodukciji, pa je treba tudi omejiti
njeno trajanje in opredeliti odovornost predlagatelja za
neučinkovitost ali negativne posledice take intervencije.
V tem smislu je treba spremeniti tretji odstavek 21. člena, 23.
člen in 267. člen ustave SFRJ.
V tretjem odstavku 21. člena ustave SFRJ je določeno, da se
v primeru, če se z razporejanjem dohodka oziroma delitvijo
sredstev za osebne dohodke rušijo razmerja, ki ustrezajo
načelu delitve po delu ali nastajajo motnje v družbeni reprodukciji, lahko z zakonom določijo ukrepi, s katerimi se zagotavlja enakopravnost delavcev pri uveljavljanju načela delitve
po delu oziroma s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo
motnje v družbeni reprodukciji.
Zakonska intervencija v primeru, če se z razporejanjem
dohodka oziroma delitvijo sredstev za osebne dohodke rušijo
razmerja, ki ustrezajo načelu delitve po delu, ni utemeljena,
ker se taki. primeri pojavljajo v različnih oblikah v posameznih
organizacijah združenega dela in jih ni mogoče reševati s pavšalnimi ukrepi, ki prizadenejo tudi delavce v tistih organizacijah združenega dela, ki razporejajo dohodek in delijo sredstva
za osebne dohodke v skladu z načelom delitve po delu.
V takih primerih so utemeljeni individualni začasni ukrepi
družbenega varstva, ki so predvideni v 46. in 130. členu ustave
SFRJ, ne pa splošna zakonska intervencija v razporejanje
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke.
V 23. členu ustave SFRJ je določeno, da se pod pogoji, ki jih
določa ustava, z zakonom lahko začasno omeji razpolaganje
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela z delom
sredstev družbene reprodukcije ali določi obvezno združevanje dela teh sredstev za financiranje določenih nujnih potreb
družbene reprodukcije. Gre za dvoje vprašanj, ki ju je treba
obravnavati ločeno.
Zakonsko intervencijo, s katero se začasno omeji razpolaganje delavcev v temeljnih organizacijah z delom sredstev
družbene reprodukcije je treba omejiti le na primer hujših
motenj v družbeni reprodukciji, ki ogrožajo gospodarsko in
družbeno stabilnost v republiki oziroma avtonomni pokrajini
ali federaciji, in na izredne razmere. Pogoji za zakonsko
združevanje sredstev za financiranje določenih nujnih potreb
družbene reprodukcije pa so določeni v 72. členu ustave
SFRJ.
V 10. točki osnutka amandmaja IX se predlaga sprememba
23. člena ustave SFRJ v delu, ki se nanaša na obvezno
združevanje sredstev za financiranje nujnih potreb družbene
reprodukcije. Po tej točki naj bi se z zakonom izjemoma pod
pogoji, ki jih določa ustava, lahko poleg začasne omejitve
razpolaganja z delom sredstev družbene reprodukcije določilo tudi obvezno združevanje sredstev družbene reprodukcije za financiranje nujnih potreb družbene reprodukcije,
določenih z družbenim planom republike oziroma avtonomne
pokrajine, kadar je zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv
pogoj za življenje in delo občanov ali gospodarskega in družbenega razvoja na določenem območju in če se na samoupravni podlagi sredstva za financiranje teh potreb niso mogla
oziroma ne morejo zagotoviti. Temeljne organizacije naj bi
imele v skladu z zakonom pravico do vračila obvezno združenih sredstev družbene reprodukcije in pravico do nadomestila
za uporabo teh sredstev oziroma pravico do določenih olajšav. Upravljanje z obvezno združenim delom sredstev družbene reprodukcije naj bi temeljilo na samoupravnih podlagah.
Predlagano besedilo 10. točke amandmaja IX v prvem
odstavku povzema vsebino sedanjega 23. ter 49. in 72. člena
zvezne ustave. Da se lahko z zakonom pod pogoji, ki jih
določa ustava, začasno omeji razpolaganje delavcev v temeljnih organizacijah z delom sredstev družbene reprodukcije ali
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določi obveznost združevanja teh sredstev za financiranje
določenih nujnih potreb družbene reprodukcije, predvideva
že 23. člen zvezne ustave. Da se lahko določi obveznost
združevanja dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih z družbenim planom republike oziroma avtonomne pokrajine, ker
s sporazumom med organizacijami združenega dela. drugimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče
zagotoviti sredstev, je izrecno že zapisano v tretjem odstavku
72. člena zvezne ustave. »Kadar je zadovoljevanje teh potreb
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo
drugih organizacij na določenem območju« pa je misel, ki je
povzeta iz določbe drugega odstavka 49. člena zvezne ustave.
Ta namreč določa, da se lahko, če to zahteva poseben družbeni interes, z zakonom in odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa v poslovanju organizacij
združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kadar
je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo
občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Predlagana dopolnitev po nepotrebnem obremenjuje besedilo z vsebino veljavne določbe tretjega odstavka 72. člena, ki
v bistvu razčlenjuje oziroma pojasnjuje določbo 23. člena
ustave »pod pogoji, ki jih določa ustava«. V tretjem odstavku
72. člena je namreč predvideno, da mora biti poprej v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih
nalog nujna za družbeno reprodukcijo, in da s sporazumom
med organizacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti
sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev.
Nobene potrebe torej ni, da bi vsebino tretjega odstavka 72.
člena zvezne ustave prenašali v 10. točko amandmaja IX, saj
predstavlja le dodatno obremenjevanje besedil. Poleg tega pa
besede »pod pogoji, ki jih določa ustava« izgubijo smisel, saj
jih določa že besedilo predlagane 10. točke, nato pa se
v nespremenjenem tretjem odstavku 72. člena zvezne ustave
spet ponovijo.
Tehtna je le beseda »izjemoma« (da takšno predpisovanje
obveznosti združevanja ne bi postajalo vsakodnevna praksa),
vendar je tudi ta beseda odveč, saj je že zakon o razširjeni
reprodukciji in minulem delu postavil takšno orientacijo.
Še bolj problematičen je drugi odstavek 10. točke, ki zahteva, da morajo temeljne organizacije dobiti vrnjena obvezno
združena sredstva in nadomestilo za uporabo teh sredstev
oziroma pravico do določenih olajšav.
Pri združevanju sredstev je treba razločevati za kakšno
združevanje gre: za združevanje sredstev v gospodarske proizvodne namene, kjer se sredstva združujejo za skupno investicijo, ki neposredno prinaša večji dohodek ali se neposredno vključuje v gospodarski ciklus in torej omogoča vrnitev sredstev in nadomestilo — ali pa za združevanje v nujno
potrebno gospodarsko infrastrukturo, ko je treba zagotoviti
sredstva celotnega združenega dela, katerega cilj je zagotovitev trajne, kakovostne in nepretrgane preskrbe delovnih ljudi
in občanov ter združenega dela z ustreznimi proizvodi in
storitvami. Tu oblika in način vrnitve združenih sredstev ni
vrnitev finančnih sredstev temveč že omenjeno trajno, kakovostno opravljanje storitev.
Posamezna področja gospodarskih dejavnosti posebnega
družbenega pomena, ki predstavljajo nenadomestljiv pogoj
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na
določenem območju, je treba upoštevati tudi pri možnostih
oziroma načinu vračanja združenih sredstev v te namene.
Združevalci sredstev — delavci v organizacijah združenega
dela gospodarskih dejavnosti, morajo natančno vedeti, za
katere namene morajo sredstva združevati:
— ali se sredstva združujejo, da se neposredno ustvari
večji dohodek in bodo dobili obvezno združena sredstva
vrnjena, skupaj z nadomestilom za njihovo uporabo (v
denarni obliki);
- ali pa gre za združevanje sredstev, da se dosežejo ugodnejši, stabilni pogoji za stalno, pravočasno in kakovostno
preskrbovanje s proizvodi ter opravljanje storitev (kar sicer
vse prispeva k večji produktivnosti dela, večjemu dohodku ter
k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer delovnih ljudi in
občanov, vendar ne v celoti neposredno). V teh primerih, ko
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se sredstva npr. združujejo za financiranje gospodarske infrastrukture, je motiv združevalcev sredstev, da za obvezno (isto
velja za samoupravno) združena sredstva dobijo kakovostne,
nepretrgane, stalne storitve izvajalskih organizacij, ne pa
vrnjena združena sredstva, skupaj z nadomestilom za njihovo
uporabo. Če bi hoteli zagotoviti brezizjemno, da morajo združevalci sredstev dobiti vsa združena sredstva nazaj, poleg
tega pa še nadomestilo za gospodarjenje s temi sredstvi,
potem bi morale izvajalske organizacije oblikovati svoje cene
tako, da bi z njimi pokrile tudi ta strošek; združevalci sredstev
pa bi torej s plačilom cene sami sebi zagotavljali vrnitev
sredstev: plačali bi ceno (v kater) je vkalkulirano tudi vračanje
sredstev in nadomestilo) izvajalski organizaciji, ta pa bi jim
nato sredstva vrnila.
V drugem odstavku 10. točke je namesto nadomestila predvidena tudi pravica do določenih olajšav, vendar je to lahko
samo ena od oblik ugodnosti, ki si jih zagotavljajo združevalci
sredstev v gospodarsko infrastrukturo.
Če gre za financiranje gospodarske infrastrukture, kjer
družbeno ni utemeljeno, da bi uporabniki plačevali storitve po
tržnih zakonitostih, tam bi pač morala družbenopolitična
skupnost - republika - organizirati združevanje sredstev. Pri
tem bi morali izhajati iz ugotovitve, da si s tem tudi združevalci sredstev izboljšajo splošne pogoje gospodarjenja, saj
gre za nujne, temeljne objekte gospodarske infrastrukture,
katerih potrebnost oziroma utemeljenost bi morala izhajati iz
družbenega plana tako republike in avtonomne pokrajine kot
tudi družbenega plana Jugoslavije.
Pri takem obveznem združevanju sredstev je bistveno, da
delavcem v organizacijah združenega dela - združevalcem
sredstev niso trajno odvzete pravice, glede teh sredstev, in da
se združena sredstva uporabljajo le v namene, za katere so
bila združena; to bi moralo biti zagotovljeno z upravljanjem
s temi sredstvi v samoupravnih interesnih skupnostih..
Mnogo jasnejši in realnejši je v tem primeru tekst drugega
stavka 23. člena zvezne ustave; z obveznim združevanjem
dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče delavcem
temeljne organizacije trajno odvzeti pravic glede teh sredstev.
V dosedanjem tolmačenju te ustavne določbe je bilo uveljavljeno stališče, da delavcem te pravice glede združenih sredstev niso odvzete, če z združenimi sredstvi upravljajo v samoupravnih interesnih skupnostih - če v njih samoupravno določijo namen uporabe teh sredstev, se dogovorijo o pravicah in
obveznostih s temi sredstvi, zlasti glede pogojev, načina in
rokov za povrnitev vrednosti združenih sredstev in nadomestila za njihovo porabo.
Zadnji odstavek 10. točke, da upravljanje z obvezno združenim delom sredstev družbene reprodukcije temelji na samoupravnih podlagah, je po našem mnenju nepotreben. Poleg
tega, da je nejasen - delno gre tu za vsebinsko povzemanje
misli iz drugega odstavka 18. člena zvezne ustave, po katerem
temelji odločanje o izjemnem dohodku na samoupravnih
osnovah, v bistvu potrjuje razlogovanje, da je bistveno, da
združevalcem ni mogoče trajno odvzeti pravic glede združenih sredstev; če s temi sredstvi upravljajo v samoupravnih
interesnih skupnostih - v njih se sporazumejo o pogojih,
oblikah in načinih vračanja sredstev, temelji upravljanje
z združenimi sredstvi na samoupravnih podlagah.
Po navedenem predlagamo naslednje besedilo 10. točke
amandmaja IX;
>■10. Z zakonom se lahko delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela začasno omeji razpolaganje z delom
družbenih sredstev, namenjenih za porabo, ali z delom družbenih sredstev, namenjenih za financiranje razširjene reprodukcije, če je to neogibno, da se odpravijo večje motnje
v družbeni reprodukciji, ki ogrožajo gospodarsko in družbeno
stabilnost, aH če to zahtevajo izredne razmere.
Skupščina družbenopolitične skupnosti v roku, ki ga
določa ustava, ugotavlja učinke z zakonom določenih ukrepov za odpravo motenj v družbeni reprodukciji ter odgovornost predlagatelja, če ukrepi niso bili učinkoviti.
Z zakonom se lahko pod pogoji, ki jih določa ustava, določi
obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za
financiranje določenih nujnih potreb družbene reprodukcije.
Z obveznim združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče delavcem temeljne organizacija združenega
dela trajno odvzeti pravic glede teh sredstev.
Temeljne organizacije združenega dela imajo, kadar narava
30

dejavnosti to dopušča, pravico do vračila obvezno združenih
sredstev družbene reprodukcije in pravico do nadomestila za
uporabo teh sredstev oziroma pravico do določenih ugodnosti, v oblikah in na način, ki jih določa zakon.
(Z 10. točko tega amandmaja se nadomestita tretji odstavek
21. člena in 23. člena ustave SFRJ.)«
K amandmaju IX-12. točka:
S to točko se nadomešča prvi, drugi in četrti odstavek 26.
člena ustave SFRJ, ki določa skupna vlaganja oziroma združevanje sredstev organizacij združenega dela. Predlagani
amandma določa, da delavci, ki so udeleženi v dohodku
ustvarjenem z združenimi sredstvi, skupaj in enakopravno
z delavci, ki uporabljajo združena sredstva, upravljajo skupno
poslovanje, planirajo skupno delo in razvoj, odločajo o skupnem dohodku, določajo obveznosti in odgovornosti za skupni
riziko. Amandma pa ne opredeljuje vprašanja skupnega
upravljanja, preko katerega morajo imeti vlagatelji oziroma
združevalci sredstev možnost vplivanja na poslovanje in s tem
na ustvarjanje skupnega dohodka, kar pomeni, da mora
skupno odločanje obsegati vse tiste odločitve, ki kakorkoli
posredno ali neposredno vplivajo na skupni dohodek in druge
interese združevalcev. Pravica odločanja pri upravljanju mora
biti zato odvisna od prispevka vsakega od udeležencev teh
razmerij pri uresničevanju skupno dogovorjenih ciljev. Pravice odločanja morajo biti sorazmerne s prispevkom vsakega
od udeležencev teh razmerij, tako glede na vložena sredstva,
na vloženo delo in znanje. To se kaže kot pomembno zlasti,,
kadar je udeležencev več, ali kadar gre za vlaganja znatnih
sredstev v organizacije združenega dela z majhnim delovnim
prispevkom. Zato bi se moralo upravljanje uresničevati
v skupnem organu, po večinskem principu, pri čemer bi
moralo biti število glasov odvisno od višine vložka. Pri delitvi
dohodka bi se moral upoštevati tudi prispevek posameznega
udeleženca v skupnem upravljanju.
Ta načela naj veljajo tudi, ko organizacija združenega dela
združi sredstva za ustanovitev delovne organizacije.
Ustava naj tudi ne bi določala vrsto akta, s katerim se ta
razmerja urejajo. Tak akt je lahko bodisi samoupravni sporazum bodisi pogodba. Prav tako ni potrebe, da zvezni zakon
določa enotna načela za urejanje teh razmerij, saj so ta
določena že v osnutku amandmaja. Predlagamo tudi spremembo tretjega odstavka 26. člena ustave SFRJ v tem smislu,
da pravice iz združevanja trajajo, dokler sredstva niso vrnjena.
Glede na navedeno predlagamo, da se 12. točka spremeni
in dopolni tako, da se glasi:
»12. V mesebojnih razmerjih na podlagi skupnega vlaganja
ali na drugi podlagi združevanja sredstev delavci v organizaciji združenega dela, ki so udeleženi glede na svoja vlaganja
in prispevek iz tekočega dela v dohodku, ustvarjenem z združenimi sredstvi, skupaj in enakopravno z delavci, /c/ uporabljajo združena sredstva, upravljajo glede na vložena oziroma
združena sredstva, znanje in delo skupno poslovanje, planirajo skupno delo in razvoj, odločajo o skupnem dohodku,
določajo obveznosti in odgovornosti za skupni riziko, nadzorujejo izvrševanje skupnih odločitev ter druge medsebojne
pravice in obveznosti iz združevanja sredstev.
Po teh načelih se urejajo razmerja tudi v primeru, ko organizacija združenega dela z vložitvijo sredstev ustanovi novo
delovno organizacijo.
Pravice iz skupnih vlaganj ali združevanja sredstev na drugi
podlagi lahko trajajo, dokler sredstva niso vrnjena.
(Z 12. točko tega amandmaja se nadomesti 26. člen ustave
SFRJ.)«.
K amandmaju IX-13. točka
S to točko se nadomešča 28. člen ustave SFRJ, ki določa
zbiranje sredstev občanov za razširitev materialne osnove
dela organizacij združenega dela in njihove pravice.
Z amandmajem je uporaba sredstev občanov za razširitev
materialne osnove dela organizacij združenega dela predvidena 1. kot nerizična naložba, pri kateri ima nadomestilo za
uporabo sredstev obliko obresti ali drugih ugodnosti in 2. kot
rizična naložba, ki se povrne v odvisnosti od poslovnih rezultatov organizacije združenega dela.
Ker gre za rizično naložbo, imajo občani možnost vplivanja
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na odločanje o določenih zadevah v zvezi z uporabo vloženih
sredstev v skladu z zveznim zakonom. Gre za osnovne pravice
in garancije, ki izhajajo iz vloženih sredstev občana, zato
morajo biti kot take določene z ustavo (enako kot v točki 12),
ne pa prenešene na raven zakonskega urejanja, konkretna
razčlenitev tako opredeljenih načel pa je stvar zveznega zakona.
Točka 13. amandmaja IX opredeljuje le možnost zbiranja
sredstev občanov za razširitev materialne osnove dela organizacij združenega dela. Glede na to, da oblike povezovanja
osebnega dela pri taki opredelitvi niso zajete, bi bilo treba dati
ustavne možnosti in zagotoviti enakopravno tretiranje gospodarskih subjektov tako, da se dopuste vlaganja oziroma zbiranje sredstev tudi v oblikah povezovanja osebnega dela. Zato
predlagamo, da se za tretjim odstavkom 13. točke doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Občani, civilno pravne osebe in organizacije združenega
dela lahko vlagajo denarna in druga sredstva tudi v oblike
združevanja osebnega dela s sredstvi v lasti občanov «.
Upoštevaje navedeno dopolnitev bi kazalo zato predvideti
možnost izdaje vrednostnih papirjev, ne le za vložena sredstva občanov, temveč tudi za vložena sredstva civilno pravnih
oseb in organizacij združenega dela. Obenem predlagamo, da
se ustanovi trg vrednostnih papirjev. Glede na navedeno
predlagamo, da se amandma IX dopolni z naslednjo novo
točko:
»Za zbrana oziroma vložena sredstva občanov, civilno pravnih oseb in organizacij združenega dela lahko izdaja organizacija združenega dela vrednostne papirje.
Trg vredndstnih papirjev se organizira v skladu z zveznim
zakonom.«
(S to točko se dopolni 2. oddelek I. poglavja drugega dela
ustave SFRJ).
K amandmaju IX -14. točka:
Predvidena amandmajska ureditev razlikuje položaj delavcev v delovnih skupnostih glede na značilnosti del in nalog, ki
jih opravljajo. Ko gre za delavce, ki v delovni organizaciji,
sestavljeni organizaciji združenega dela, poslovni skupnosti
ali drugi obliki združevanja organizacij združenega dela
opravljajo administrativno-strokovna, pomožna in tem
podobna dela skupnega pomena in delavce, ki opravljajo taka
dela v kmetijski ali drugi zadrugi, ter delavce v banki in
zavarovalni skupnosti, imajo ti delavci le pravico do sredstev
za osebno in skupno porabo ter druge samoupravne pravice
delavcev v organizacijah združenega dela v skladu z naravo
dela, ki ga opravljajo, in v skladu s skupnimi interesi, zaradi
katerih so bile te delovne skupnosti ustanovljene. Delavci, ki
v organizaciji združenega dela opravljajo znanstveno-raziskovalna dela, dela marketinga, inženiringa in druga podobna
dela skupnega pomena ter delavci, ki opravljajo taka dela za
kmetijsko ali drugo zadrugo, pa imajo možnost, da se organizirajo v temeljno organizacijo združenega dela oziroma oblikujejo delovno skupnost in imajo v njej pravice, obveznosti in
odgovornosti delavcev v temeljni organizaciji združenega
dela.
Tako razlikovanje položaja delavcev v delovnih skupnostih
pa ni upravičeno. Delavce v delovnih skupnostih bi morali
postaviti v enakopraven položaj z delavci v organizacijah, za
katere opravljajo dela skupnega pomena, s tem, da na pddlagi
odnosov svobodne menjave dela pridobivajo dohodek in ne le
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo. Delavci, ki
opravljajo posebej pomembn^dela (znanstveno-raziskovalna,
marketing, inženiring), pa naj Viajo v načelu možnost oblikovanja temeljne organizacije združenega dela; če pa za to ni
pogojev, lahko na podlagi samoupravnega sporazuma pridobijo možnost, da s svojimi storitvami nastopajo tudi kot tržni
subjekt.
Glede na navedeno predlagamo, da se besedilo drugega
stavka prvega odstavka 14. točke amandmaja IX spremeni,
tako da se glasi:
»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, ter uresničujejo samoupravne pravice v skladu
z naravo dela, ki ga opravljajo, in v skladu s skupnimi interesi,
zaradi katerih so bile te delovne skupnosti ustanovljene.«
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K amandmaju X - prvi odstavek 6. točke:
Določba prvega odstaka 6. točke X. amandmaja ni
potrebna, saj je temeljni položaj organizacij združenega dela
na trgu ustrezno opredeljen že v določbah amandmaja IX.
Med vsemi organizacijami združenega dela mora biti spoštovano načelo svobode poslovanja, poleg tega pa je treba
odpraviti nejasnosti v razmerjih med trgovskimi in proizvodnimi organizacijami združenega dela, ki izhajajo iz sedanje
ustavne ureditve, deloma pa tudi iz obravnavane določbe, ki
ne omenja tržnega poslovanja.
Kamandmaju XI:
V četrtem odstavku tega amandmaja je predvideno, da
banko upravljajo organizacije združenega dela in druge družbeno pravne osebe, ki so vložile sredstva v sklade banke.
Predlagamo pa, da banko upravljajo družbeno pravne osebe
po načelu obsega vloženih sredstev kot tudi, da banka odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, vloženimi v sklade banke.
Četrti odstavek amandmaja XI naj se glasi:
»Banko upravljajo družbene pravne osebe, ki so vložile
sredstva v sklade banke, v razmerju z vloženimi sredstvi, in
odgovarjajo za obveznosti banke do višine sredstev, vloženih
v sklade banke.«.
K amandmaju XII:
Podpiramo cilj, določen v amandmaju XII, ki naj zagotovi
širše možnosti vlaganj tujih oseb, vendar predlagamo, da naj
se s splošnejšo formulacijo te možnosti še razširijo. Omogočiti je treba, da tuje osebe lahko vlagajo v infrastrukturne
objekte, ustanavljajo svoja ali mešana podjetja po vsej državi
in ne le v carinskih in prostih conah, skupaj z domačimi
organizacijami združenega dela ustanavljajo finančne organizacije, prav tako pa tudi sovlagajo v oblike združevanja dela in
sredstev občanov. Poleg tega predlagamo, da se že na ustavni
ravni jamči tujim vlagateljem iznos vračila vloženih sredstev in
dela dohodka oziroma dobička, ki jim pripada, iz države ter
tudi predvidi možnost, da tuji vlagatelj obdrži lastninsko pravico na vloženih sredstvih. Pravice tujih vlagateljev naj bi
prenehale, ko bi jim bila vrnjena vložena sredstva.
K amandmaju XIII:
Cilj ustavnih sprememb na področju samoupravnega interesnega organiziranja je po predlogu Predsedstva SFRJ racionalizacija sistema samoupravnega organiziranja in krepitev
samoupravnega položaja temljnih subjektov svobodne
menjave dela. Temu cilju ne ustreza v osnutku amandmaja XIII
predlagana rešitev, da se obvezna ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti lahko določi le z ustavo in da že ustava
SFRJ določa obvezno ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti na nekaterih področjih družbenih dejavnosti.
Urejanje družbenih dejavnosti je v pristojnosti republik in
avtonomnih pokrajih, zato naj bo njim samim v celoti pridržano odločanje o tem, na katerih področjih družbenih dejavnosti se obvezno ustanovijo samoupravne interesne skupnosti. Predlagana rešitev, da se obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti na teh in na drugih področjih lahko
določi le z ustavo, je pretoga in ne omogoča ustreznega
prilagajanja samoupravne interesne organiziranosti spreminjajočim se družbenim razmeram in potrebam, saj bi bilo
treba vsakokrat spremeniti ustavo, če bi se ugotovilo, da je
bodisi nastala bodisi prenehala potreba po obvezni ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti na določenem področju
glede na spremenjene družbene razmere in potrebe. Zato je
treba v ustavi predvideti, da se obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za dejavnosti oziroma zadeve
posebnega družbenega pomena lahko določi tudi z zakonom
pod pogoji, ki jih določa ustava. Osnovni ustavni pogoj za
določitev obvezne ustanovitve samoupravne interesne skupnosti naj bi bil ugotovljen družbeni interes, da se določene
skupne potrebe, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in
delo ljudi ali za delo organizacij na določenem območju,
zadovoljujejo po načelih vzajemnosti in solidarnosti s svobodno menjavo dela v okviru ali prek samoupravnih interesnih skupnosti oziroma z združevanjem sredstev v njih.
Obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti na
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področju socialnega zavarovanja je že določena v 163. členu
ustave SFRJ in tega ni potrebno določati še na drugem mestu
v ustavi. Tudi ni mogoče brez spremembe 163. člena ustave
SFRJ omejiti obvezne ustanovitve samoupravnih interesnih
skupnosti na tem področju le na nekatere oblike socialnega
zavarovanja. V 163 členu ustave SFRJ je namreč določena
obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti ne le
za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot
je to predvideno v 2. točki osnutka amandmaja XIII, marveč
tudi za zavarovanie za brezposelnost in druge oblike socialnega zavarovanja. Sprememba 163. člena ustave SFRJ pa
v osnutku amandmajev ni predvidena.
V 5. točki osnutka amandmaja XIII ni prevzeta sedanja
določba 58. člena ustave SFRJ, da se z zakonom ali odlokom
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, lahko
predpiše obveznost plačevanja prispevka samoupravni interesni skupnosti, ki opravlja dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena. Menimo, da je treba to ustavno
določbo ohraniti, le da je v skladu s predlogom Predsedstva
SFRJ treba omejiti intervencijsko vlogo družbenopolitičnih
skupnosti in zagotoviti, da se intervencijske odločitve lahko
sprejemajo samo izjemoma kot začasni ukrepi.
i
A
K amandmaju XIV - 1., 2. in 3. točka in
k amandmaju XXVII:
Menimo, da v ustavi ni potrebno posebej navajati, da plane
in programe za'delo in razvoj temeljnih in drugih organizacij
sprejemajo delavci v teh organizacijah v odnosih medsebojnih odgovornosti in odvisnosti. Kolikor posebej poudarjamo
pogoje delovanja tržnih zakonitosti, je planiranje v organizacijah združenega dela pravica delavcev v teh organizacijah,
ne pa njihova dolžnost. Samoupravno družbeno planiranje
ima informativno, usmerjevalno, usklajevalno in glede na trg
korektivno vlogo v razvoju našega gospodarstva in družbe.
Zato je metoda in oblika zavestnega usmerjanja reprodukc jskih tokov v pogojih blagovne produkcije. Tudi zaradi pestrosti prilik, v katerih delujejo temeljni subjekti planiranja, jih
v sistemu samoupravnega planiranja ne kaže ne ustavno, kot
tudi ne zakonsko, tako po vsebini kot formalni plati, omejevati. S takim pristopom naj bi se uveljavila večja samostojnost
in odgovornost samoupravnih organizacij in skupnosti, da
sprejemajo samoupravne plane v pogojih uveljavljanja tržnih
zakonitosti. Posebnosti veljajo le za dejavnosti posebnega
družbenega pomena, kjer bi morali poudariti vlogo družbenopolitičnih skupnosti, zlasti republike in občine, pri koncipiranju razvoja na teh področjih.
Pri tehnično-tehnoloških sistemih, pomembnih za vso
državo, je treba zasledovati naslednje:
- da so tudi v teh dejavnostih gospodarski subjekti samostojni in odgovorni za delo in poslovanje;
- da odločanje o ključnih razvojnih zadevah ne sme biti
prepuščeno preglasovanju;
- da je treba na ravni vse Jugoslavije omogočiti povezljivost
- kompatibilnost sistema, ne pa enotno unificirano delovanje;
- za skupne razvojne zadeve, ki naj se v skladu z družbenim
planom republike dogovorijo z družbenim pianom Jugoslavije, je treba nato znotraj republike doseči uveljavitev sprejetih nalog (po potrebi obvezno združevanje sredstev).
Družbeni plani družbenopolitičnih skupnosti morajo postati
splošna projekcija razvoja in morajo temeljiti na samostojnosti gospodarskih subjektov. Družbeni plani naj imajo v okviru
funkcij posameznih družbenopolitičnih skupnosti indikativno, t. j. usmerjevalno in uskljevalno funkcijo. Neposrednih
normativno-direktivnih in distributivnih elementov družbeni
plani ne bi smeli imeti. Zato bi v ustavi, še posebej, ko je govor
o družbenem planu Jugoslavije, kazalo poudariti, da z družbenim planom oziroma za uresničevanje le-tega sprejetimi predpisi in ukrepi ne bi smeli rušiti splošne in enakopravne pogoje
gospodarjenja na enotnem jugoslovanskem trgu. Še posebej
pa ni mogoče pristati na to, da bi bil družbeni plan Jugoslavije
nad interesi republik in avtonomnih pokrajin, kar je tudi
v nasprotju s temeljnim načelom ustave, po katerem so republike in avtonomni pokrajini odgovorne za lasten razvoj in za
razvoj socialistične skupnosti kot celote.
Glede na navedeno predlagamo, da se 1., 2. in 3. točka
amandmaja XIV nadomestita z naslednjim besedilom:
»Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem dela in razvoja
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samoupravnih organizacij in skupnosti ter razvoja družbenopolitičnih skupnosti usmerjajo materialni in družbeni razvoj
v skladu s svojimi na samoupravni podlagi določenimi skupnimi interesi.
Plane in programe za delo in razvoj temeljnih in drugih
organizacij združenega dela sprejemajo delavci v teh organizacijah v pogojih delovanja tržnih zakonitosti samostojno, na
podlag/ lastne ocene razvojnih možnosti, ob predvidevanju
sprememb v okolju in upoštevajoč medsebojno sodelovanje
ter skupne samoupravno določene odgovornosti, pravice in
obveznosti, ki izvirajo iz združevanja dela in sredstev ali
odnosov svobodne menjave dela.
Plane in programe za delo in razvoj temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost ali
zadeve posebnega družbenega pomena, sprejemajo delavci
v teh organizacijah skladno z razvojnimi cilji in skupnimi
interesi, ki so določani z družbenimi plani republik, avtonomnih pokrajin ter občin.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost
v okviru enotnega tehnološkega sistema, pomembnega za
vso državo, sprejemajo na samoupravnih podlagah, poleg
svojih usmeritev za materialni in družbeni razvoj, tudi skupni
plan razvoja, v skladu z razvojnim konceptom, usklajenim
med republikami in avtonomnimi pokrajinami v družbenem
planu Jugoslavije.
Družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi sprejemajo družbene plane, v katerih, v skladu s samoupravno oblikovanimi skupnimi interesi in
cilji, opredeljujejo skupno politiko razvoja družbenopolitične
skupnosti ter v mejah pravic in dolžnosti organov družbenopolitičnih skupnosti ekonomske in druge ukrepe ter smeri in
okvire tekočih ukrepov, ki organizacije združenega dela in
druge samoupravne organizacije in skupnosti usmerjajo oziroma spodbujajo k uresničevanju skupne politike razvoja
družbenopolitične skupnosti.
Družbeni plan družbenopolitične skupnosti določa zaradi
uresničevanja posebnega družbenega interesa tudi cilje in
smeri delovanja samoupravnih organizacij in skupnosti, ki
opravljajo dejavnost ali zadeve posebnega družbenega pomena.
(S tem besedilom se nadomestijo 69. člen, prvi in drugi
odstavek 70. člena, 71. člen in prvi odstavek 74. člena ustave
SFRJ)«.
Upoštevaje uvodoma navedeno obrazložitev k družbenemu
planu Jugoslavije predlagamo, da se amandma XXVII spremeni tako, da se glasi:
»Družbeni plan Jugoslavije usmerja na podlagi skupne
dogovorjene razvojne politike gospodarski in družbeni razvoj
Jugoslavije ter predvidi tudi načine in ukrepe za njegovo
izvajanje.
(S tem amandmajem se nadomesti 257. člen ustave
SFRJ.)«.
K amandmaju XIV-4. točka:
Predlagana rešitev v 4. točki amandmaja XIV, po kateri se iz
ustave opušča opravljanje plačilnega prometa pri SDK, ni
dovolj" argumentirana. Čeprav iz obrazložitve izhaja, da je
prepuščena zveznemu zakonu določitev, ali in katere posle
plačilnega prometa v državi opravlja služba družbenega knjigovodstva, pa iz nekaterih predlogov v dosedanji javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SFRJ izhaja, da naj bi se
opravljanje plačilnega prometa v državi z zveznim zakonom
prepustilo narodni banki ali pa celo zveznemu upravnemu
organu: Glede na navedeno podpiramo alternativo k tej točki,
ki ohranja veljavno ustavno ureditev na tem področju, kolikor
pa naj bi SDK ne opravljala več plačilnega prometa, pa predlagamo, da se ta funkcija prepusti poslovnim bankam, kar pa bi
bilo treba v ustavi izrecno določiti.
K amandmaju XV in amandmaju XVI:
V četrtem odstavku 2. točke XV. amandmaja je določeno, da
so sredstva, združena v zadrugi in sredstva, ki jih zadruga
ustvari s svojim poslovanjem, lahko v skladu z zakonom
lastnina zadružnikov, skupna lastnina zadružnikov, zadružna
lastnina oziroma družbena lastnina.
Glede na to, da postaja zadružna lastnina ponovno ustavna
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kategorija, bi bilo nujno opredeliti ta institut in ga razmejiti
glede na skupno lastnino zadružnikov in družbeno lastnino.
Prav tako je treba ugotoviti, na kakšen način nastane
v zadrugi družbena lastnina.
Izhajajoč iz tega je treba tudi bolj natančno opredeliti, vsaj
v obrazložitvi, kaj pomeni to. da je zadruga samostojna samoupravna organizacija zadružnikov, ali gre za družbeno pravno
osebo ali za civilnopravno osebo ali pa je to odvisno od vrste
lastnine, s katero se upravlja in razpolaga v zadrugi. S tem
v zvezi se postavlja tudi vprašanje, kaj pomeni določba četrtega odstavka 2. točke XVI. amandmaja, ki določa, da se
v okviru zadruge lahko organizira temeljna organizacija združenega dela in ustanovi delovna skupnost.
V zadnji vrsti petega odstavka 2. točke XV. amandmaja je
treba besedo »oziroma« nadomestiti z besedo »in«, ker gre za
dve različni vrsti lastnine.
Opozoriti je treba tudi, da pojma »zadružna lastnina« ne
vsebujejo temeljna načela ustave
K amandmaju XVIII -1. točka:
Predlagamo da se z zakonom republik in avtonomnih
pokrajin določajo pogoji in način, pod katerim smejo občani
na podlagi lastninske pravice na poslovnih prostorih in delovnih sredstvih pridobivati dohodek, in ne z zveznim zakonom.
Po našem mnenju v tem primeru ne gre za temeljno lastninsko pravno razmerje, ki naj bi se urejalo enotno z zveznim
zakonom. Zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih
tega vprašanja ni uredil, temveč je v SR SJoveniji urejeno
-v zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in v obrtnem zakonu. Temeljno lastninsko pravno razmerje - to je, da
lahko obstoja lastninska pravica na poslovnih prostorih in
delovnih sredstvih - naj določi ustava SFRJ. urejanje ostalih
vprašanj pa mora biti stvar republik in avtonomnih pokrajin.
K amandmaju XVII! -2. točka:
Predlagamo, da se ta Sočka nadomesti z naslednjim besedilom:
-2. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskih
zemljiščih ter na gozdovih in gozdnih zemljiščih.
Zakon določa, v katerih mejah in pod katerimi pogoji imajo
lahko drugi občani lastninsko pravico na kmetijskem zemljišču ter gozdu in gozdnem zemljišču.
(Z 2. točko tega amandmaja se nadomesti 80. člen ustave
SFRJ.)«.
Menimo, da z ustavo predpisan obseg kmetijskih zemljišč,
ki ga imajo lahko v lasti kmetje, pomeni veliko oviro za razvoj
kmetijstva in da iz tehnoloških, ekonomskih in drugih razlogov tega ni potrebno in tudi ni smotrno urejati v ustavi. Ustava
naj kmetom le jamči lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih ter gozdovih in gozdnem zemljišču, z zakonom pa naj se
določijo pogoji za pridobivanje, obdelavo, izkoriščanje, varstvo in tudi odvzem kmetijskih zemljišč oziroma gozda, za kar
pa so dane ustavne podlage v 83., 85., in 86. in drugih členih
zvezne ustave ter v ustreznih členih republiške ustave. Prav
tako je v XVII. amandmaju (68. člen zvezne ustave) dana
podlaga, da se z zakonom določi, ali se bo tudi v kmetijstvu
lahko uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb, ki jih kmet
zaposli in če se bo, pod kakšnimi pogoji. Opozoriti je še treba,
da je v temeljnih načelih ustave SFRJ govora o lastninski
pravici na obdelovalnem zemljišču in ne na kmetijskem zemljišču v celoti.
VARIANTA:
-2 Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem
obdelovalnem zemljišču v skladu z zakonom. Ta. z zakonom
določena površina, ne sme biti manjša od 30 hektarjev kmetijskega obdelovalnega zemljišča na kmečko gospodarstvo.
Zakon določa, v katerih mejah in pod katerimi pogoji imajo
lahko drugi občani lastninsko pravico na kmetijskem zeml/išču.
Pogo/e in meje. v katerih je mogoče pridobivati lastninsko
pravico na gozdovih in gozdnem zemljišču določa zakon.
IZ 2 točko tega amandmaja se nadomesti 80. člen ustave
SFRJ )«
Menimo, da je v osnutku amandmaja predviden minimum

ustavno zajamčene lastninske pravice na kmetijskem obdelovalnem zemljišču v površini 15 hektarjev na kmečko gospodarstvo prenjzek in da bi pomenil oviro za razvoj kmetijstva iz
tehnoloških, ekonomskih in drugih razlogov. Zato predlagamo, naj znaša ta z ustavo zajamčen minimum 30 hektarjev
kmetijskega obdelovalnega zemljišča. Z zakonom republik in
avtonomnih pokrajin pa naj se določi maksimum lastninske
pravice na kmetijskem obdelova|nem zemljišču in drugem
kmetijskem zemljišču ter gozdu in gozdnem zemljišču, glede
na različnost interesov in razvoja kmetijstva v posamezni
republiki oziroma avtonomni pokrajini.
K amandmaju XIX-1. in 2. točka:
Menimo, da podrobno urejanje samoupravnega odločanja
v organizacijah združenega dela ne sodi v ustavo, marveč je
to treba prepustiti samoupravnemu urejanju.
V ustavi je potrebno jasneje razmejiti med upravljanjem in
poslovodstvom. Ni pa potrebno, da ustava podrobno določa,
katere upravljalske odločitve sprejemajo delavci z osebnim
izjavljanjem in katere po delegatih v delavskem svetu. Ustava
naj določi le, da delavci z osebnim izjavljanjem odločajo
o organiziranju temeljne organizacije združenega dela in
o združitvi v delovno organizacijo. Delavci pa lahko v statutu
temeljne organizacije in v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo določijo tudi druga vprašanja,
o katerih odločajo z osebnim izjavljanjem, kot tudi oblike
osebnega izjavljanja. Vse druge upravljalske odločitve sprejema delavski svet in njegovih pristojnosti v ustavi ni potrebno
podrobno določati. Vsekakor v pristojnost delavskega sveta
ne sodi določanje poslovne politike in ukrepov za izvajanje
poslovne politike ter plana in programa, marveč je to stvar
poslovodnega organa.
V ustavi tudi ni potrebno določati, kake se spreiemajo
odločitve v delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji
združenega dela, marveč je treba to vrašanje prepustiti samoupravnemu sporazumu o združitvi v delovno organizacijo
oziroma sestavljeno organizacijo.
V tem amandmaju je potrebno opredeliti tudi uprav!|anje pri
skupnih vlaganjih in združevanju sredstev na druqi podlagi po
skupnem organu upravljanja v skladu s predlogom k 12. točki
osnutka amandmaja IX. V tem smislu je potrebno spremeniti
četrti odstavek 99. člena ustave SFRJ.
Prav tako v ustavo ne sodi določanje načina imenovanja
poslovodnega organa in sestave razpisne komisije (drugi
odstavek 104. člena ustave SFRJ). To na| ure]a statut organizacije združenega dela, zakon pa lahko predpiše posebne
pogoje in način imenovanja poslovodnega organa v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega
družbenega pomena (šesti odstavek 104. člena ustave SFRJ)
Predlagamo naslednje besedilo 1. in 2. točke osnutka
amandmaja XIX:
»J. Delavci z osebnim izvajanjem odločajo o organiziranju
temeljne organizacije združenega dela in združitvi v delovno
organizacijo ter o drugih vprašanjih, določenih v statutu
temeljne organizacije združenega deia in v samoupravnem
sporazumu o združitvi v delovno organizacijo
(S 1. točko tega amandmaja se dopolnjuje 98 člen in
nadomestijo drugi in tretji odstavek 106 člena ter tretji odstavek 121. člena ustave SFRJ.)
2. Delavski svet določa predloge samoupravnih splošnih
aktov in odločitev, ki se sprejemajo z osebnim izjavljan/em.
sprejema druge samoupravne splošne akte. spre/ema plan in
program dela in razvoja temeljne organizacije voli m razrešuje člane izvršilnega organa, imenuie in razrešuje individualni poslovodni organ oziroma predsednika m člane Kolegijskega poslovodnega organa, sprejema druge odločitve in
opravlja druge zadeve, določene s statutom in drugim samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela
V delavski svet ne morejo biti izvoljeni individualni poslovodni organ, predsednik in člani kolegijskega poslovodnega
organa.
V medsebojnih razmerjih na podlagi skupnega vlaganja ali
na drugi podlagi združevanja sredstev oblikujejo delavci
v organizacijah združenega dela, ki so udeleženi v skupaj
ustvarjenem dohodku, skupni organ upravljanja, ki odloča
o skupnih zadevah. Delegate v skupni organ upravljanj delegirajo v sorazmerju z vloženimi sredstvi, znanjem in delom.
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(Z 2. točko tega amandmaja se nadomestijo četrti odstavek
99. člena, 100. člen, četrti odstavek 102. člena ter prvi in drugi
odstavek 104. člena ustave SFRJ,«.
K amandmaju XIX — 5. točka
V 5 točki osnutka amandmaja XIX predlagana sprememba
in dopolnitev ustavnih določb o samoupravnih sporazumih in
družbenih dogovorih ne ustreza ciljem, opredeljenim v 7.
točki predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ. Predlagana rešitev ne daje jasnejše
razmejitve med samoupravnimi sporazumi in družbenimi
dogovori ter njihove domene glede na zakone in druge predpise. marveč nasprotno to razmejitev docela zamegljuje.
Predlagana nova opredelitev družbenega dogovora dejansko
uveljavlja dosedanjo negativno prakso družbenih dogovorov,
ki je kritično razčlenjena zlasti v separatu Komisije zveznih
družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije
o razvoju pravnega sistema z vidika gospodarske stabilizacije,
v analizi Skupščine SFRJ o stanju, temeljnih problemih in
smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ in v kritični analizi delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Po veljavni ustavni opredelitvi je družbeni dogovor samoupravni splošni akt, s katerim se zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje odnosov širšega skupnega ali splošnega
družbenega pomena. Z družbenim dogovorom se torej ne
morejo neposredno urejati samoupravni odnosi - to je stvar
samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih aktov.
Glede na tako z ustavo določeno funkcijo družbenega dogovora so udeleženci družbenega dogovora poleg samoupravnih organizacij in skupnosti tudi organi družbenopolitičnih
skupnosti ter družbenopolitične in druge družbene organizacije. Njihova vloga pri sklepanju družbenih dogovorov je
v tem, da pri določanju temeljev za usklajeno samoupravno
urejanje odnosov širšega skupnega ali splošnega družbenega
pomena uveljavljajo širši skupni ali splošni družbeni interes.
Ne morejo pa se z družbenim dogovorom glede na njegovo
z ustavo določeno pravno naravo in funkcijo dogovarjati
o urejanju zadev iz svoje pristojnosti, ki niso predmet samoupravnega urejanja, ali neposredno urejati te zadeve.
Praksa ni dosledno upoštevala ustavne opredelitve družbenega dogovora. Z družbenimi dogovori so se tudi neposredno
urejali samoupravni odnosi, z njimi so se udeleženci tudi
dogovarjali o urejanju zadev in pristojnosti organov družbenopolitičnih skupnosti, ki niso predmet samoupravnega urejanja, ali neposredno urejali te zadeve. S tem so se v družbene
dogovore vnašali elementi samoupravnih sporazumov, predpisov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti. Taka
praksa je bila razlog, da se je Predsedstvo SFRJ v svojem
predlogu za začetek postopka za spremembo ustave SFRJ
zavzelo za jasnejšo razmejitev med samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori ter njihove domene glede na
zakone in druge predpise.
Predlagana nova opredelitev družbenega dogovora - kot
rečeno - ne sledi temu predlogu, marveč uveljavlja dosedanjo negativno prakso družbenih dogovorov, saj predvideva,
da se z družbenim dogovorom neposredno urejajo odnosi, in
ne govori več o samoupravnem urejanju odnosov, marveč
predvideva, da se udeleženci - torej tudi organi družbenopolitičnih skupnosti - vzajemno zavezujejo, da bodo v mejah
svojih pravic in dolžnosti uredili odnose, ki so v njihovem
skupnem ali splošnem družbenem interesu. S tem je povsem
zabrisana razmejitev med samoupravnim sporazumom in
družbenim dogovorom kot tudi med družbenim dogovorom in
dogovorom družbenopolitičnih skupnosti, prav tako pa je
zabrisana tudi razmejitev med domeno družbenega dogovora
in domeno predpisov. Zato predlagana nova opredelitev družbenega dogovora ni sprejemljiva.
Dopolnitev, da vsak udeleženec samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora katerega pravica ali interes je prizadet zaradi neizpolnjevanja obveznosti, prevzete
s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom,
lahko začne spor pred arbitražo ali pristojnim sodiščem, je
nepotrebna. Taka določba ne sodi v ustavo. Reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju samoupravnega sporazuma
oziroma družbenega dogovora, je predmet zakonskega urejanja.
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se 5. točka osnutka
amandmaja XIX črta.

K amandmaju XXI:
Možnost preventivnega delovanja družbenega pravobranilca samoupravljanja, kot je to predlagano v XXI. amandmaja ne predstavlja razširitev možnosti njegovega angažiranja. Ze sedanje besedilo 131. člena ustave SFRJ in njegove
izvedbe v zakonih in v praksi omogočajo, da družbeni pravobranilec samoupravljanja tudi preventivno deluje in zato predlagamo, da se ta amandma črta.
K amandmaju XXIII -4. točka:
S to točko naj bi se nadomestil 201. člen ustave SFRJ, ki
določa, da tujci uživajo v Jugoslaviji svoboščine in pravice
človeka, določene z ustavo, in imajo druge pravice in dolžnosti, določene z zakonom in mednarodno pogodbo. Predlaga
se, naj bi se določilo, da imajo tujci v Jugoslaviji poleg
svoboščin in pravic človeka, določenih z ustavo, ter pravic in
dolžnosti, določenih z mednarodno pogodbo, druge pravice
in dolžnosti v skladu z zveznim zakonom.
Predlagana sprememba ni sprejemljiva glede na to, da se
pravice in dolžnosti tujcev na področjih, katerih urejanje je
v zakonodajni pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin,
ne morejo urejati z zveznim, ampak z republiškim oziroma
pokrajinskim zakonom (družinska razmerja, dedovanje, socialno zavarovanje, davki in prispevki itd.). V obrazložitvi je
rečeno, da ta določba ne bi omejevala pravice republik in
avtonomnih pokrajin, da urejajo odnose in uporabljajo svoje
predpise za tujce, vendar bi to moralo biti vedno v skladu
z zveznim zakonom. S tem se bi vzpostavil nov odnos med
republiškim oziroma pokrajinskim in zveznim zakonom, ki
v veljavni ustavi ni predviden. Po 207. členu ustave SFRJ
republiški oziroma pokrajinski zakon ne sme biti v nasprotju
z zveznim zakonom, s predlagano spremembo 201. člena
ustave SFRJ pa bi se vzpostavil nov odnos, ko bi moral biti
republiški oziroma pokrajinski zakon v skladu z zveznim
zakonom. Predlagana sprememba tudi presega okvire predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ.
K amandmaju XXIV:
V osnutku amandmaja XXIV predlagana dopolnitev 244.
člena ustave SFRJ glede dogovorov republik in avtonomnih
pokrajin je v 1. točki nepotrebna, v 2. točki pa nesprejemljiva.
V 1. točki predlagana dopolnitev je samo interpretativnega
značaja. Opredelitve, ki jih ponuja, tako glede možnih vsebin
dogovorov republik in avtonomnih pokrajin (prvi odstavek)
kot glede vloge zveznih organov, da dajejo pobude za sklepanje teh dogovorov (drugi odstavek), so v praksi že uveljavljene
na temelju veljavnih ustavnih določb o odnosih v federaciji in
o uresničevanju skupnih interesov z dogovori republik in
avtonomnih pokrajin. Predlagana dopolnitev tako ničesar ne
prispeva k nadaljnjemu razvijanju te oblike uresničevanja
skupnih interesov in je zato nepotrebna.
V 2. točki predlagana dopolnitev posega v ustavne pravice
republik in avtonomnih pokrajin in je zato nesprejemljiva.
Republike in avtonomni pokrajini sklepajo medsebojne dogovore v okviru svojih z republiško oziroma pokrajinsko ustavo
določenih pravic in dolžnosti. Na tej podlagi se z dogovori
zavezujejo, da bodo urejale določene odnose na skupnih,
z dogovorom določenih temeljih, in prevzemajo druge obveznosti. Ne more torej zvezna ustava določiti, da jih sklenjeni
dogovor zavezuje, marveč o tem odločajo same, vsaka
v skladu s svojo ustavo. Taka določba zvezne ustave bi krnila
suverenost republik in avtonomnih pokrajin, saj bi onemogočala posamezni republiki oziroma avtonomni pokrajini, da
brez soglasja drugih udeleženk dogovora odstopi od sklenjenega dogovora, če bi ocenila, da zaradi spremenjenih razmer
ne more več v skladu s svojo ustavo urejati določenih odnosov na skupnih, z dogovorom določenih temeljih ali izpolnjevati drugih z dogovorom prevzetih obveznosti. Z zvezno
ustavo pa tudi ni mogoče nalagati republikam in avtonomnima pokrajinama, da z dogovorom določijo način in ukrepe
za njegovo izvajanje in odgovornost udeleženk za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. To je stvar njihovega dogovora, ki
ga sklepajo v okviru svojih z republiško oziroma pokrajinsko
ustavo določenih pravic in dolžnosti, v katere zvezna ustava
ne more posegati.
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Iz navedenih razlogov predlagamo, da se osnutek amandmaja XXIV črta.
K amandmaju XXVI - 3. točka:
Po tem amandmaju je služba družbenih prihodkov družbena služba; zvezni zakon ureja njen položaj in temelje delovanja.
družbenih prihodkov je upravna služba družbenopolitične skupnosti in glede na naloge, ki jih izvaja in tudi
glede načina, kako se te naloge izvajajo, je sestavni del
državne uprave. Pojem družbene službe pa se po ustavni
terminologiji uporablja za dejavnosti na področjih izobraževanja, vzgoje, znanosti, zdravstva in socialnega varstva (npr.
četrti odstavek 258. člena zvezne ustave), ki se opravljajo
v organizacijski obliki organizacij združenega dela, razen teh
pa še odvetništvo (tretji odstavek 180. člena zvezne ustave).
Nobena od teh oblik ne prihaja v poštev za davčno službo, ker
je to tipično upravna služba. Glede na to pa je povsem
nedvoumno, da spada v okvir sistema državne uprave.
Zato je predlagana rešitev nesprejemljiva in jo je treba
črtati.
K amandmaju XXVIII:
Po tretjem odstavku 3. točke tega amandmaja lahko
Narodna banka Jugoslavije predlaga Skupščini SFRJ zvezne
zakone in druge predpise ter splošne akte s področja monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, s čemer se ruši
dosedanji koncept ustave, da kot predlagatelj zakona oziroma
drugega predpisa nastopajo le subjekti delegatskega sistema
in Zvezni izvršni svet.
Predlagamo, da se iz tega amandmaja črta izvajanje skupnih temeljev kreditne politike kot naloga Narodne banke
Jugoslavije in narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin. Kreditno politko v okviru skupnih temeljev, ki jih določa
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ lahko izvajajo samo
poslovne banke, kot samostojne in samoupravne finančne
organizacije. Na kreditno politiko poslovnih bank vpliva
Narodna banka Jugoslavije z monetarno politiko, katere
sestavina je tudi kreditna politika, s katero se urejajo globalna
razmerja v monetarno-kreditni sferi, medtem ko je izvajanje
skupnih temeljev kreditne politike stvar poslovnih bank.
Ze veljavno določilo ustave kot tudi osnutek besedila
amandmajev, ki v 5. točki dopušča možnost, da Narodna
banka Jugoslavije opravlja tudi druge z zveznim zakonom
določene bančne posle za federacijo, je bilo osnova za zvezne
zakone, ki so Narodni banki Jugoslavije naložili posle in
obveznosti, ki sodijo v zvezni proračun. Zato bi bilo treba tako
iz besedila prvega odstavka 5. točke amandmaja XXVIII kot
tudi iz veljavne določbe drugega odstavka 262. člena ustave
SFRJ črtati možnost, da Narodna banka Jugoslavije opravlja
tudi druge z zakonom določene bančne posle za federacijo.
Posebej pa se ob tem še zastavlja vprašanje najemanja
zunanjih kreditov s strani Narodne banke Jugoslavije, kar
predstavlja neposredno čisti državni dolg. Kolikor želimo
takšno stanje preprečiti, upoštevaje dejstvo, da tuji kreditorji
večkrat pogojujejo odobritev kreditov s tem, da ga mora najeti
Narodna banka Jugoslavije sama, bi morali ustavo dopolniti
s tem, da se Narodni banki Jugoslavije sicer omogoči, da
najame zunanje kredite oziroma da opravi določene posle pri
najemanju zunanjih kreditov, ki so sicer posli poslovnega
bančništva, vendar le pod pogojem, da to za vsak posamezni
primer posebej ugotovi Skupščina SFRJ. Narodna banka bi
bila v tem primeru lahko le komisionar, ki opravi posel v svojem imenu in za tuj račun. Za take primere bi morala voditi
ločeno bilanco, posle pa bi upravljal Svet guvernerjev
Narodne banke Jugoslavije ali pa eventualno posebno telo
imenovano s strani republiških in pokrajinskih skupščin.
Z zveznim zakonom bi se moral v vsakem primeru posebej
določiti temeljni nosilec kredita in njegove garancije.
Predlagana razširitev pristojnosti federacije na urejanje kreditnega in bančnega sistema kot celote v 7. točki amandmaja
XXVIII ni utemeljena. Menimo, da sedanja zakonodajna pristojnost federacije v 5. točki prvega odstavka 281. člena
ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih organih ureja
temelje kreditnega in bančnega sistema, ustreza obstoječemu
ustavnemu konceptu o vlogi federacije na tem področju kot
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tudi dejanskim potrebam, kar omogoča republikam in avtonomnim pokrajinam, da na tem področju urejajo specifičnosti, lastne njihovemu okolju (npr. hranilnice, hranilno-kreditne
službe).
V 8. in 10. točki tega amandmaja je predvideno, da Skupščina SFRJ opravlja politično nadzorstvo nad delom Narodne
banke Jugoslavije in da lahko pristojni zbor Skupščine SFRJ
pri opravljanju tega nadzorstva odpravi ali razveljavi predpis
in drug splošni akt Narodne banke Jugoslavije, ki ni v skladu
z ustavo SFRJ, zveznim zakonom in drugim predpisom ali
splošnim aktom, ki ga je zbor sprejel. V zvezi s predlagano
ustavno dopolnitvijo velja opozoriti, da se funkcija političnega
nadzorstva ne more omejiti zgolj na pravico odprave oziroma
razveljavitve aktov, temveč politika nadzorstva vsebuje tudi
druge pravice, dolžnosti in obveznosti Narodne banke Jugoslavije do Skupščine SFRJ. Tako pravico in dolžnost poročanja o izvajanju in spremljanju izvajanja politike in izvrševanju
zveznih zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na
področju skupne monetarne in devizne politike in skupnih
temeljev kreditne politike, na področju monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, dolžnost dajanja odgovorov na
delegatska vprašanja na teh področjih, itd. Glede na navedeno bi bilo treba 8. in 10. točko tega amandmaja združiti in
jasneje določiti vsebine in oblike opravljanja političnega nadzorstva Skupščine SFRJ nad delom Narodne banke Juaoslavije.
K amandmaju XXIX:
S predlaganim amandmajem naj bi se nadomestil drugi
odstavek 271. člena ustave SFRJ, ki se nanaša na sodelovanje
republik in avtonomnih pokrajin z organi in organizacijami
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami. Amandma
naj bi izhajal iz opredelitve v 22. točki predloga Predsedstva
SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, kjer
je predvideno, da je potrebno v postopku za spremembo
ustave preučiti, ali so v normativnem delu ustave določbe, ki
ustavnega položaja SR Srbije in avtonomnih pokrajin ne opredeljujejo dosledno v skladu s temeljnimi načeli ustave, in je
med drugimi določbami, ki jih je treba preučiti, naveden tudi
drugi odstavek 271. člena ustave SFRJ.
Predlagani amandma presega navedeno opredelitev v predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ. Namesto sedanjega drugega odstavka 271.
člena ustave SFRJ se predlagajo trije novi odstavki, pri čemer
tretji odstavek predpisuje za republike in avtonomni pokrajini
obveznost usklajevanja programiranja in uresničevanja mednarodnega sodelovanja z zveznimi organi. Takšna obveznost
bi lahko pomenila tudi dolžnost republik in avtonomnih
pokrajin, da za vsak mednarodni stik predhodno dobijo
soglasje pristojnega zveznega organa. Navedeni predlog presega potrebno in že obstoječo koordinacijo aktivnosti na
področju mednarodnega sodelovanja, pri čemer prezre, da je
zagotavljanje mednarodnopravne subjektivitete SFR Jugoslavije zagotovljeno z veljavnimi ustavnimi določbami, da v svojih stikih subjekti mednarodnega sodelovanja nastopajo
v okviru začrtane zunanje politike SFRJ.
Glede na navedeno predlagamo, da se tretji odstavek
osnutka amandmaja XXIX spremeni, tako da se glasi:
»Republike in avtonomni pokrajini medsebojno sodelujejo
pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja. Avtonomni
pokrajini usklajujeta programiranje in uresničevanje svojega
mednarodnega sodelovanja z organi SR Srbije.«
K amandmaju XXX
Ni sprejemljiva predlagana rešitev v drugem odstavku 4.
točke, da lahko zvezni upravni organ po pooblastilu Zveznega
izvršnega sveta sam izvrši upravno zadevo, določeno z zveznim zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom, za katerih izvrševanje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah, če ugotovi, da pristojni organ v republiki
oziroma v avtonomni pokrajini kljub opozorilu ni izvršil take
zadeve, pa bi to povzročilo hujše škodljive posledice. Predlagana rešitev ni v skladu z ustavno,razmejitvijo odgovornosti
za izvrševanje zveznih zakonov drugih predpisov in splošnih
aktov med zveznimi organi in organi v republikah in avtonomnih pokrajinah na tem področju; ki pa še, s pred aganimi
amandmaji sicer ne spreminjajo.
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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 temelja i)stavna 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.
Mnenja smo, da je celotno besedilo tega amandmaja nesistematično in težko razumljivo in sploh pomeni normativno
obremenjevanje ustavnega besedila, saj na mnogih mestih
prenaša dosedanjo zakonsko materijo v ustavo, ki glede na
obstoječa ustavna besedila povzroča tudi nejasnosti.
K amandmaju XXXII
Četrta alinea 1. točke:
V zvezi s predlagano širitvijo pristojnosti federacije glede
urejanja temeljev sistema blagovnih rezerv menimo, da je
treba opredeliti ustavno podlago za urejanje področja, kot je
sistem blagovnih rezerv, vendar le z vidika njihovega posebnega pomena za obrambno pripravljenost in sposobnost
celotne države. Zato predlagamo, da se četrta alinea 1. točke
amandmaja XXXII glasi:
»- (4) ureja temelje sistema stalnih (strateških) blagovnih
rezerv;«
Šesta alinea 1. točke:
V navedeni določbi osnutka amandmaja je predvideno, da
federacija po zveznih organih ureja položaj, temelje delovanja
in organizacijo službe družbenega knjigovodstva. S to
določbo naj bi se nadomestila sedanja zakonodajna pristojnost federacije v 5. točki prvega odstavka 281. člena ustave
SFRJ, po kateri federacija ureja le položaj in ttemelje za
delovanje službe družbenega knjigovodstva. Menimo, da ni
razlogov za spremembo sedanje ureditve. Federacija naj še
naprej ureja položaj in temelje za delovanje službe družbenega knjigovodstva, ne pa tudi organizacijo te službe v celoti,
in sicer iz naslednjih razlogov:
- služba družbenega knjigovodstva opravlja tudi naloge po
republiških in pokrajinskih predpisih,
- različno oblikovane družbenopolitične skupnosti, različni nivoji v republikah in avtonomnih pokrajinah, vplivajo na
organizacijsko mrežo in vrsto enot službe,
- dosedanja ureditev je vplivala tudi na različne stopnje
tehnične opremljenosti in s tem različne tehnike dela in produktivnosti.
Enajsta alinea 1. točke:
Menimo, da ni mogoče pristajati, da federacija ureja temelje
geodetske dejavnosti, ki imajo pomen za vso državo. To bi
lahko pomenilo normativno urejanje vseh zadev s področja
geodetske službe oziroma geodetske dejavnosti (zemljiški
kataster in njegove izvedene evidence, način in postopki za
izdelavo načrtov in kart, kataster komunalnih naprav, kataster
zgradb, normativi za inženirsko geodezijo itd.). Pri dosedanjem delu geodetskih služb v Jugoslaviji pa se je pokazalo, da
je treba enotno urejati temeljno geodetsko mrežo, v katero se
vključujejo tri gonometrične točke prvega reda in druge pozicijske točke istega reda ter točke nivelmana visoke natančnosti pomembne za enotno kartografi ran je ozemlja države in
minimum podatkov geodetskih evidenc, pomembnih za
gospodarsko in družbeno dejavnost, splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito.
Glede na navedeno predlagamo, da se enajsta alinea 1.
točke tega amandmaja glasi:
>'- (11) ureja temeljno geodetsko mrežo in minimum podatkov geodetskih evidenc, ki imajo pomen za vso državo.«
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K amandmaju XXXIII -1. točka:
Določba drugega odstavka 1. točke tega amandmaja, da
najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo delegati iz delegacij organizacij združenega dela s področja materialne proizvodnje, je vprašljiva, saj se na ta način izpostavlja
le en del združenega dela, kar je v nasprotju s temeljnimi
načeli ustave SFRJ, ki zagotavljajo enakopraven položaj
delavcev v združenem delu. Upoštevati je treba tudi odnos do
sestave Zbora republik in pokrajin, ki odloča o ključnih razvojnih in 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 sprejemanju odločitev v njem. Z novo predlagano rešitvijo pa je zagotovljena upoštevaje število zaposlenih v združenem delu tudi večina iz materialne proizvodnje.
Glede na navedeno predlagamo, da se drugi odstavek 1.
točke spremeni, tako da se glasi:
»Najmanj polovico delegatov v Zveznem zboru sestavljajo
delegati iz delegacij za zbore združenega dela.«.
K amandmaju XXXIII - drugi odstavek 3. točke:
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 za federacijo po
petem odstavku 279. člena ustave SFRJ.
K amandmaju XXXIII - 4. točka:
4. točka XXXIII. amandmaja določa možnost sklica konference samoupravljalcev 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, ne morejo pa bistveneje okrepiti uresničevanja odločujočega položaja združenega dela
v Skupščini SFRJ. Ob predlagani ustavni opredelitvi pa se
zastavlja vprašanje, ali ne bi kazalo določiti vlogo konference
samoupravljalcev v drugih aktih. V prid takšni rešitvi je prav
gotovo dejstvo, da sam položaj, ki ga ustava določa samoupravljalcem oziroma združenemu delu kot celoti v sistemu,
zagotavlja zadosten poln vpliv njihovemu položaju in interesom v Skupščini SFRJ.
Že vsebina 1., 2. in 3. točke istega amandmaja pa pomeni
sama po sebi zadostno krepitev vpliva združenega dela, saj
izhaja iz tega, da je treba zagotoviti spremembe pri volitvah
delegatov in spremembe v sestavi Zveznega zbora Skupščine
SFRJ.
K amandmaju XXXV:
S predlaganim amandmajem se odpravlja 357. člen ustave
SFRJ, ki uvaja v delo in sprejemanje aktov v Zveznem izvršnem svetu medrepubliške komiteje. Menimo, da ni utemeljeno črtanje 357. člena ustave SFRJ, saj so medrepubliški
komiteji z dosedanjim delom potrdili potrebo po njihovem
nadaljnjem obstoju.
Prav tako menimo, da predlagani amandma v celoti ne sledi
predlogu Predsedstva SFRJ, da je treba določiti, da se izdajajo izvršilni predpisi Zveznega izvršnega sveta s soglasjem
republiških oziroma pokrajinskih izvršnih svetov, le izjemno
in pod pogpji, ki jih določa ustava SFRJ. Zato predlagamo, da
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se zaradi jasnejšega razumevanja ta amandma preoblikuje
tako, da se glasi:
■■Zvezni izvršni svet izdaja na podlagi soglasja pristojnih
republiških in pokrajinskih organov predpise za izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih sprejema
Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin če je v teh zakonih,
drugih predpisih in splošnih aktih tako določeno.«
Menimo pa, da v celoti ni sprejemljiva alternativa k amandmaju XXXV, ki ukinja postopek sprejemanja izvršilnih predpisov Zveznega izvršnega sveta brez soglasja republiških oziroma pokrajinskih svetov, saj tak predlog ni v skladu s predlogom Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ.
K amandmaju XXXVI -1., 2. in 4.
podtočka 1.točke
Pristojnost Zveznega sodišča po sedanji ustavi je v skladu s
pristojnostmi federacije na področju sojenja. Zvezno sodišče
naj bi bilo še naprej pristojno v vseh tistih zadevah, kjer se
postopek začne na prvostopnih sodiščih v republikah in avtonomnih pokrajinah, le za odločanje na podlagi izrednih sredstev in to samo nekaterih. Katera naj bi bila ta izredna pravna
sredstva, naj bi določili zakoni o postopkih (zakon o kazenskem postopku, zakon o pravnem postopku, itd.). Zato bi bilo
treba sedanjo pristojnost Zveznega sodišča ohraniti, precizirati ali dopolniti pa bi jo bilo treba samo glede tistih zadev,
v katerih se na novo in drugače opredeljuje vsebina določenih
sporov, npr. glede kršitev enotnosti trga.
Glede na navedeno bi bilo treba pri pristojnosti pod 1.
podtočko 1. točke določiti pristojnost samo za izredna pravna
sredstva. Sedaj je bila stranka v sporu zaradi kršitve enotnosti
jugoslovanskega trga na nek način tudi republika oziroma
avtonomna pokrajina. To sedaj iz definicije kršitve enotnosti
trga odpade. Zato ni več utemeljena pristojnost Zveznega
sodišča, da bi odločalo na zadnji stopnji. S stališča krepitve
samostojnosti in neodvisnosti pa tudi ni primerno, da isto
sodišče, čeprav v različnih senatih oziroma sestavi, odloča na
zadnji stopnji in na podlagi izrednega pravnega sredstva.
Glede 2. podtočke 1. točke je sprejemljivejše in ustreznejše
sedanje ustavno besedilo, ki zajema tudi spore med republikami oziroma med njimi in avtonomnimi pokrajinami.
V 4. podtočki 1. točke je predvidena razširitev pristojnosti
Zveznega sodišča tudi na odločanje o izrednih pravnih sredstvih proti odločbam samoupravnih sodišč, če tako določa
zvezni zakon. Po sedanji ustavni ureditvi je urejanje pristojnosti samoupravnih sodišč v republiški in pokrajinski zakonodajni pristojnosti, zvezni zakon določa le načela o pristojnostih sodišč združenega dela. Menimo, da je sedanja razmejitev ustrezna in zato podpiramo alternativo k tej podtočki, saj
bi tudi nova razširitev pristojnosti Zveznega sodišča pomenila
spreminjanje tega sodišča v sodišče združenega dela Juqoslavije.
K amandmaju XXXVII - 4. podtočka 1.
točke
Postavlja se vprašanje, ali je sprejemljiva predlagana razširitev pristojnosti Ustavnega sodišča Jugoslavije v 4. podtočki
1. točke amandmaja XXXVII, da odloča o ustavnosti in zakonitosti dogovorov republik in avtonomnih pokrajin, občin in
drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ti dogovori nimajo značaja splošnih (normativnih) aktov. Z njimi se udeleženke zavezujejo, da bodo v okviru svojih pravic in dolžnosti urejale
določene odnose na skupnih,z dogovorom določenih temeljih, ali prevzemajo druge obveznosti.. Ne v prvem ne v drugem
primeru ne gre za normativno urejanje odnosov. V prvem
primeru se z dogovorom določajo le skupni temelji za normativno urejanje odnosov, ki jih bodo udeleženke urejale s svojimi predpisi in drugimi splošnimi akti. Zato predmet ustavnosodne presoje ne more biti sam dogovor, marveč šele predpis
ali drug splošni akt, s katerim se dogovor realizira. V primeru,
ko udeleženke z dogovorom prevzemajo druge obveznosti, pa
ima dogovor značaj posamičnega akta, ki ne more biti predmet ustavnosodne presoje.
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K amandmaju XXXVII -2. in 3. točka:
Menimo, da so v 2. točki tega amandmaja navedeni kriteriji
za odpravo ali razveljavitev splošnega akta, ki se nanašajo na
težo kršitve ustave in zakona oziroma težo škodljivih posledic,
presplošni in premalo opredeljeni ter dopuščajo veliko stopnjo arbitrarnosti pri odločanju. Zaradi tega bi kazalo preučiti
možnost za določnejšo opredelitev teh kriterijev.
Besedilo v drugem odstavku 3. točki amandmaja XXXVII je
potrebno dopolniti tako, da se za besedami »če od vročitve
posamičnega akta do pobude ali predloga za začetek
postopka« dodajo še besede »oziroma do dneva, ko je
ustavno sodišče samo začelo postopek«. Med možnostmi, ki
pridejo v poštev za predlaganje naknadne spremembe posamičnega akta, je namreč poleg pobude in predloga za začetek
postopka treba upoštevati tudi primere, ko po zadnjem
odstavku 387. člena ustave SFRJ Ustavno sodišče Jugoslavije
samo začne postopek.
2. Druga vprašanja, ki naj se vključijo
v spremembe ustave SFRJ
2.1. Solidarnost med organizacijami združenega
dela
Ob podpori izhodišč in osnovnih usmeritev ustavnih sprememb, ki jih vsebuje predlog Predsedstva SFRJ in katerih
namen je razvijanje družbenolastninskih temeljev naše ureditve in odločilnega položaja delavca v samoupravnem združenem delu in družbi kot celoti, uveljavljanje socialistične blagovne proizvodnje in ekonomskih zakonitosti in še posebej
tržnih zakonitosti, se postavlja vprašanje nadaljnje obveznosti
dajanja gospodarske in druge pomoči organizacijam združenega dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave s strani
drugih gospodarskih subjektov po načelih vzajemnosti in
solidarnosti. Organizacijam združenega dela, ki zaidejo
v izjemne gospodarske težave naj bi druge organizacije združenega dela dajale gospodarsko in drugo pomoč, kolikor je to
v njihovem ekonomsko-tržnem interesu. Potrebno pa je opredeliti dolžnost organov/ družbenopolitične skupnosti, da
zagotovijo gospodarsko in drugo pomoč takšnim organizacijam združenega dela in da sprejemajo ukrepe za sanacijo, če
je to v družbenem interesu in s tem v skupnem interesu
gospodarstva kot celote. S tega vidika bi kazalo spremeniti
določbo drugega odstavka 32. člena ustave SFRJ.
2.2. Tehnološki presežki
Ustava SFRJ v četrtem odstavku 32. člena določa, da delavec ne more izgubiti lastnosti delavca v svoji delovni organizaciji, dokler se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki
ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam, če njegovo
delo v temeljni organizacijr združenega dela ni več potrebno
zaradi tehnoloških ali drugih izboljšav, ki prispevajo k večji
produktivnosti dela in k večjemu uspehu organizacije.
Doslej je bilo že večkrat opozorjeno, da bo treba v prihodnje
bolj vztrajati na produktivnem zaposlovanju in s tem v zvezi je
bila postavljena tudi zahteva po učinkovitejšem reševanju
problematike tehnoloških presežkov delavcev. Določba četrtega odstavka 32. člena ustave SFRJ ovira hitrejše prilagajanje gospodarsko tehnološkemu razvoju in ne zagotavlja učinkovitega reševanja problematike delavcev, katerih delo zaradi
tehnoloških izboljšav ni več potrebno.
Praksa kaže, da pravočasna prezaposlitev delavcev, katerih
delo postane ob tehnoloških izboljšavah ali ob prestrukturiranju v organizacijah združenega dela nepotrebno, ni vedno
možna. Zato bi za delavce, ki jim kontunuitete njihove pridobljene pravice do dela z družbenimi sredstvi ni možno zagotoviti z neposredno ponudbo del oziroma nalog, kazalo predvideti poseben začasni status v skupnostih za zaposlovanje.
V okviru teh skupnosti naj bi razmejili status delavcev-iskalcev prve zaposlitve, od tistih, ki so izgubili lastnost delavca,
ker je njihovo delo v organizaciji združenega dela postalo
nepotrebno. Ti delavci naj bi imeli na podlagi že pridobljene
pravice dela z družbenimi sredstvi:
- prednostno pravico do priprave na novo zaposlitev in
prednostno pravico do sklenitve novega delovnega razmerja;
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- višjo raven materialne in socialne varnosti, ki bi obsegala
nadomestilo osebnega dohodka v tem začasnem statusu,
nepretrgan potek obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja ter nekatere druge
pravice iz minulega dela.
Ob uveljavitvi take rešitve pa bi morali še vedno vztrajati pri
uveljavitvi polne odgovornosti delavcev v organizaciji združenega dela, da v okviru investicijskega elaborata (načrta izboljšav, organizacije, preusmeritve poslovanja) zagotovijo možnosti in sredstva za zaposlitev tehnoloških presežkov delavcev. Šele v primerih, ko bi bilo pod strogimi pogoji ugotovljeno, da določenemu številu delavcev objektivno ni možno
zagotoviti dela, bi lahko problemi presežnih delavcev prešli
v okvire širše družbene solidarnosti z zagotavljanjem posebnega statusa v skupnostih za zaposlovanje.
Ta vprašanja je potrebno urediti z zakonom. Določbo četrtega odstavka 32. člena ustave SFRJ pa je treba iz navedenih
razlogov črtati.
2.3. Pravica do stavke
Iz mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je SFRJ ratificirala leta 1971, izhaja obveznost, da države podpisnice z zakonom uredijo pravico do
St3VkG
Večina držav podpisnic mednarodnega pakta ima v svojih
ustavah določbo, da se pravica do stavke izvaja v okviru
zakonskih določb. Menimo, da bi tako določilo kazalo vnesti
tudi v ustavo SFRJ.
Naša zakonodaja stavke kot instituta za reševanje sporov ne
pozna oziroma ne ureja; prav tako ne ureja »prekinitev dela«
ali »izsiljenih sestankov«, kot oblik, ki so podobne stavkam
v zapadnih deželah in katerih poimenovanj se je iz političnega
preneslo tudi pravno izrazoslovje.
Ugotoviti pa je treba, da ustava predvideva možnost, da
obstojijo spori, tudi potem, ko so se izčrpale redne poti za
njihovo reševanje. Tako iz 47. člena zvezne ustave nesporno
izhaja:
1. ugotovitev, da vedno ni mogoče vseh sporov resiti po
redni poti;
2. pravica in dolžnost rešiti spor, ki ga ni bilo mogoče rešiti
po redni poti, preko sindikalne organizacije;
3. dejstvo, da spor lahko nastane med
- delavci posameznih delov OZD
- delavci in organi OZD
- delavci in organi DPS.
Citirana ustavna določba je podlaga za poglavje »Reševanje sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po redni poti« v zakonu
o združenem delu. Novelirana 638. in 339. člena zakona
o združenem delu sicer obravnavata prekinitev dela, vendar
predvsem z vidika vloge sindikata ter oblikovanje skupnega
odbora za reševanje nastalega spora.
Zadeve, ki bi jih verjetno morali opredeliti v zakonu, pa so:
1. definirati pojem stavke (kot kolektiven spor, upočasnitev,
prekinitev, ustavitev a!i drugačno ogrožanje delovnega pro2. 'ločiti »dovoljene« in »nedovoljene« stavke (definicija
dovoljenih stavk bi imela za posledico uporabe sankcij proti
vsem samoupravnim in upravnim organom, ki so povzročili
stavko; definicija nedovoljenih stavk pa sankcijo zoper
delavce zaradi kršitev dogovorjenih obveznosti),
3. obveznost registracije stavk (glede na definiciji iz prejšnje točke ter zaradi analiziranja, spremljanja in odpravljanja
tovrstnih pojavov v naši družbi).
Podlaga za to urejanje bi morala biti v ustavi. V zvezi s tem
bi bilo treba pripraviti amandma, v katerem bi opredelili pravico do stavke. Predlagamo naslednji amandma:
»Delavci imajo pravico do stavke.
Pravico do stavke uresničujejo delavci v skladu z zakonom.
(S tem amandmajem se nadomesti 47. člen ustave SFRJ in
dopolni poglavje o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana).«
2.4. Dopolnitev določb o samostojnem
osebnem delu s sredstvi, ki so v lasti občanov
(64. do 68. člen ustave SFRJ)
Predlagamo, da se v ustavo SFRJ vključi določba, po kateri
bi lahko občani, zaradi opravljanja samostojnega osebnega
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dela ali zaradi proizvodnje ustanovili obratovalnico ali proizvodno organizacijo, v primerih in ob pogojih, določenih
z zakonom. To bi vzpodbudilo širjenje samostojnega osebnega dela in manjših proizvajalnih organizacij, saj bi z ločitvijo osebnega premoženja enega ali več ustanoviteljev in
premoženja obratovalnice oziroma proizvodne organizacije
zmanjšali tveganje ustanoviteljev, povečali vlaganje zasebnih
sredstey in še dodatno vzpodbudili širjenje zasebnega drobnega gospodarstva.
2.5. Kompenzacije
Ustavna določba o zagotavljanju kompenzacij (256. člen
ustave SFRJ) se ne izvaja utrezno, zlasti zato, ker je vezana na
plansko obdobje in zato, ker ni jasno, razen načela enakopravnosti, v katerih primerih mora biti kompenzacija zagotovljena. Praksa kaže, da niso redki ukrepi zlasti neposredne
kontrole cen, ki tako prizadenejo organizacije združenega
dela, da pridejo celo v položaj, ko bi bilo utemeljeno sprejetje
začasnih ukrepov družbenega varstva. Poleg tega ti ukrepi po
določbah 6. točke osnutka amandmaja IX ne smejo spodkopavati enakopravnosti v organizaciji združenega dela in zato
ta razlog že itak odpade. Glede na navedeno bi kazalo spremeniti doiočbo 256. člena ustave SFRJ in z njo zagotoviti
ustreznejši kriterij za obvezno določitev kompenzacije. Zato
predlagamo, da se v osnutek amandmajev k ustavi SFRJ doda
nov amandma, ki se glasi:
»Akt ali dejanje organov federacije, ki tako prizadene znaten del organizacij združenega dela iste dejavnosti pri pridobivanju dohodka na enotnem jugoslovanskem trgu, da ne
morejo obnavljati družbenih sredstev in da ne morejo izpolnjevati svojih z zakonom določenih obveznosti, ali s katerim je
prizadeta enakopravnost republik in avtonomnih pokrajin na
tem trgu, je v nasprotju s to ustavo, če ni hkrati z odločitvijo
o sprejetju takega akta ali dejanja določena in zagotovljena
tudi ustrezna kompenzacija.
(S tem amandmajem se nadomesti 256. člen ustave
SFRJ.)«.
2.6. Sklad za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin
Predsedstvo SR Slovenije je v mnenju k osnutku predloga
Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo
ustave SFRJ, še posebej poudarilo, da je treba proučiti tudi
možnost spremembe 258. člena ustave SFRJ v tem smislu, da
bo ta določba po eni strani izražala že dosežen napredek
glede načina spodbujanja hitrejšega ekonomskega razvoja
ter po drugi strani spodbujala takšen način združevanja sredstev, ki bo temeljil na skupnem ekonomskem interesu in riziku
in s tem zagotavljal boljše ekonomske rezultate, za kar se je
zavzela tudi Resolucija XIII. kongresa ZKJ. Ne glede na dejstvo, da predlog ni bil sprejet in da osnutek amandmajev
k ustavi SFRJ ne predvideva spremembe navedene ustavne
določbe, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, ob
upoštevanju izhodišča Predsedstva SR Slovenije in svoje
dosedanje usmeritve, da je treba pomoč manj razvitim republikam in pokrajini Kosovo uresničevati predvsem z neposrednim povezovanjem organizacij združenega dela iz SR
Slovenije in organizacij s Kosova in manj razvitih republik, ker
bi le tako lahko zagotovili učinkovito in namensko uporabo
sredstev. V odnosih med razvitim in manj razvitim delom
Jugoslavije, se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzema,
da bi manj razvite republike in avtonomna pokrajina bolj kot
doslej odgovarjale za lasten razvoj in nosile vse posledice
dobrega ali slabega gospodarjenja.
Namesto sedanjega sklada kot razdeljevalca aninomnih
sredstev naj prevzamejo financiranje in upravljanje skupnih
projektov neposredni združevalci sredstev v odnosih jasne
odgovornosti za naložbe in njihove rezultate. To naj bi potekalo na ekonomskih temeljih in v obojestranskem interesu, pri
čemer kaže razmišljati tudi o podpori manj razvitim republikam in avtonomni pokrajini s kreditiranjem ali prispevanjem
preko razvojne banke. Za prehodno obdobje, dokler ne bi bili
ustvarjeni pogoji za interesno združevanje dela in sredstev za
hitrejši razvoj teh območij, pa bi še kazalo zadržati sklad za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
poročevalec

republik in avtonomne pokrajine Kosovo z nalogo, da kreditira razvoj potrebne infrastrukture in druge potrebe,
pomembne za ustvarjanje pogojev za interesno združevanje
dela in sredstev.
Predlagamo, da se dosedanji 258. člen ustave SFRJ spremeni, tako da se glasi:
» Federacija podpira hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin s spodbujanjem vlaganj
sredstev in znanja in drugih oblik združevanja dela in sredstev
na tržno-ekonomskih osnovah.
Zvezni zakon določa gospodarsko manj razvite republike in
avtonomni pokrajini, pogoje, oblike oziroma način spodbujanja združevanja dela, sredstev in znanja. Za te potrebe lahko
organi federacije razpisujejo obvezna javna posojila.
Gospodarsko manj razviti republiki in avtonomni pokrajini,
ki ne more s svojimi sredstvi v celoti financirati najnujnejših
družbenih in drugih služb, zagotavlja federacija pomoč
s potrebnimi sredstvi pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon.
Da bi se ustvarili pogoji za interesno združevanje dela in
sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin, se za prehodno obdobje ustanovi
sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, iz katerega
se kreditira razvoj gospodarske in družbene infrastrukture ter
druge potrebe, pomembne za ustvarjanje pogojev za interesno združevanje dela in sredstev. Zvezni zakon določa vire
sredstev sklada, posebne pogoje za kreditiranje in način
poslovanja sklada.
(S tem amandmajem se nadomesti 258. člen ustave
2.7. Intervencija federacije (267. člen v zvezi
s tretjim odstavkom 21. člena in 23. členom
ustave SFRJ)
V skladu s pripombami in predlogom k 10. točki osnutka
amandmaja IX, s katero naj bi se nadomestila tretji odstavek
21. člena in 23. člen ustave SFRJ, je potrebno spremeniti tudi
267. člen ustave SFRJ, ki določa zakonsko intervencijo federacije v primeru večjih motenj v gospodarstvu ali zaradi interesov ljudske obrambe ali drugih izrednih potreb države. Kot
je bilo rečeno že pri 10. točki osnutka amandmaja IX, je
v skladu z opredelitvijo, da je treba s spremembami ustave
ustvariti normativne pogoje za delovanje tržnega gospodarstva, potrebno tudi omejiti ustavne možnosti za državno intervencijo v gospodarstvu in določiti take ustavne okvire za
državno intervencijo, ki bodo zagotavljali, da bo taka intervencija le izjemna in začasna in da ne bo prerasla v sistem, kot se
to dogaja sedaj. Natančneje je treba določiti pogoje za tako
intervencijo, za primere, ko je taka intervencija potrebna
zaradi motenj v družbeni reprodukciji, prav tako pa je treba
tudi omejiti njeno trajanje in opredeliti odgovornost predlagatelja za neučinkovitost ali negativne posledice take intervencije. V tem smislu je treba poleg tretjega odstavka 21. člena in
23. člena spremeniti tudi 267. člen ustave SFRJ.
Intervencijski ukrepi, ki jih na podlagi te ustavne določbe
sprejema federacija, so izgubili svoj izjemni karakter. Njihovo
izvajanje vse globje posega v samoupravne pravice delavcev
in delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih
ter v obseg zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih
potreb. Največje probleme povzročajo posegi v zadovoljevanje skupnih potreb, zlasti na področjih, ki so razvojno in
eksistenčno izredno pomembna, kot npr. v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in kulturi. Zato je treba natančneje in restriktivneje določiti pogoje za sprejem intervencijskih ukrepov jih
v vseh primerih opredeliti kot začasne ter izrecno poudariti
zahtevo po enakopravnosti vseh subjektov, ki so podvreženi
omejitvam. Za omejitve porabe v republikah in avtonomnih
pokrajinah naj bi federacija lahko predpisovala omejitev le za
skupni obseg porabe, da bi bilo republikam in avtonomnima
pokrajinama omogočeno izvrševanje njihove odgovornosti za
lasten in skupen razvoj. V skladu z načelom enakopravnosti
družbenopolitičnih skupnosti naj bi bila omejitev porabe
v republikah in avtonomnih pokrajinah dopustna le do ravni,
ki ustreza ravni omejitve porabe v federaciji. Predlagamo
naslednje besedilo amandmaja, s katerim bi se nadomestil
267. člen ustave SFRJ:
»Ceje to neogibno, da se odpravijo večje motnje v družbeni
poročevalec

reprodukcij i, ki ogrožajo gospodarsko in družbeno stabilnost
v državi, ali če to zahtevajo izredne razmere, se sme z zveznim
zakonom začasno:
— predpisati, ^ v katerih mejah smejo družbenopolitične
skupnosti določati svoje dohodke iz dohodka organizacij
združenega dela in od prometa proizvodov in storitev,
—
naložiti organizacijam združenega dela, samoupravnim
interesnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbenopolitičnim skupnostim dolžnost, da morajo ustvarjati rezervna družbena sredstva,
— omejiti organizacijam združenega dela, samoupravnim
interesnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbenopolitičnim skupnostim razpolaganje z delom družbenih sredstev, namenjenih za porabo
z določitvijo omejitve skupnega obsega teh sredstev v republikah in avtonomnih pokrajinah ustrezno omejenemu skupnemu obsegu porabe v federaciji, ali omejiti razpolaganje
z delom družbenih sredstev, namenjenih za financiranje razširjene reprodukcije.
Ti ukrepi ne smejo nikogar spraviti v neenakopraven doložaj.
Zakon, s katerim se določajo ti ukrepi, predlaga Zvezni
izvršni svet.
Ce se ti ukrepi predpišejo zaradi odprave motenj v družbeni
reprodukciji, Skupščina SFRJ najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi zakona ugotavlja učinke teh ukrepov in odgovornost predlagatelja, če ukrepi niso bili učinkoviti.«.
2.8. Zakonodajne pristojnosti federacije
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. Predlagani ustavni amandmaji pomenijo opredeljevanje
povsem konkretnih zakonodajnih pristojnosti federacije
(amandma XXXII). Zato omenjena točka 281. člena ustave
SFRJ, v kateri so na splošen način izraženi okviri in dimenzije
pristojnosti organov federacije na področju sistema družbenoekonomskih odnosov organov političnega sistema, pristojnost teh organov pa konkretno določena v nadaljnjih točkah
281. člena in v drugih določbah ustave, ne more biti samostojna podlaga za urejanje odnosov v federaciji, ampak samo
v povezavi z v zvezni ustavi določenimi konkretnimi pristojnostmi. Glede na navedeno 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.)«.
III.
Predlogi iz besedila osnutka
amandmajev k ustavi SFRJ, za katere
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predlaga Skupščini SR Slovenije naj
ugotovi, da nanje ne bo dala soglasja
K amandmaju IX - drugi odstavek 8. točke:
V ustavi naj bi urejali samo izjemni dohodek, ki ima značaj
rente (prvi odstavek 8. točke amandmaja IX), kar pomeni, da je
rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali v izjemno
ugodnih pogojih, ustvarjenih s položajem kraja dela in poslovanja.
Predložena rešitev v drugem odstavku 8. točke amandmaja
IX pa ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s sicer ustavno deklariranim tržnim načinom gospodarjenja ter načelom, da delavci
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarske
dejavnosti, ustvarjajo dohodek z vrednotenjem rezultatov
dela in vseh dejavnikov proizvodnje na podlagi delovanja
tržnih zakonitosti. V tržnem gospodarstvu je povsem normalno, da gospodarski subjekti dosežejo in izkoriščajo
posebne tržne ugodnosti, da si s kvaliteto izdelkov in poslovanja ustvarijo čim boljši tržni položaj. Takega dohodka torej
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v tržnem gospodarstvu ni mogoče obravnavati kot izjemnega,
družbeno škodljivega ali neupravičenega in ga odvzemati.
Pač pa je utemeljeno preprečevati in odvzemati del
dohodka, ki je rezultat monopolnega položaja ali ravnanja
- monopoli namreč v bistvu pomenijo tako institucionalno
kot funkcionalno izključevanje tržišča in so torej trgu nasproten, rušilni pojav. Del dohodka, ki je dosežen z izkoriščanjem
monopolnega položaja na trgu, je treba odvzemati kot protipravno premoženjsko korist v postopku individualnega ugotavljanja.
Posebna ureditev ugotavljanja in zajemanja monopolnega
dohodka v drugem odstavku 8. točke pa ni potrebna, saj
nedopustnost monopolnega ravnanja določa že 255. člen
ustave SFRJ, odvzem protipravno pridobljene premoženjske
koristi ter druge sankcije pa so na tej podlagi tudi že urejene
v zakonih, ki določajo, katera ravnanja na tem področju so
kazniva dejanja oziroma gospodarski prestopki. Predlagana
ureditev v drugem odstavku 8. točke bi tako bila tudi vsebinsko v nasprotju s prepovedjo monopola po 255. členu ustave
SFRJ. Pomenila bi svojevrstno ustavno legalizacijo izkoriščanja monopolnega položaja ali ravnanja. Čeprav je to z ustavo
izrecno prepovedano, pravno urejeno in kaznivo, naj bi prepovedana monopolna dejavnost sistemsko postala finančni
vir zveznega proračuna na podlagi posebnega zveznega
zakona. Tako bi lahko prihajalo do navzkrižnega dvojnega
odvzemanja istega dela dohodka iz naslova izkoriščanja
monopola: odvzemanje protipravne premoženjske koristi
v ustreznem sodnem postopku in hkrati sistemsko (davčno)
zajemanje istega dela dohodka in njegovo odvajanje v zvezni
proračun.
K amandmaju X — četrti in peti odstavek 5.
točke in k amandmaju XXXIII - 3. podtočka 5.
točke
Podpiramo prizadevanja za racionalno in učinkovito, pa
tudi ekonomsko smotrno delovanje velikih tehnično-tehnoloških sistemov. V tem smislu je treba v teh sistemih zagotoviti
tehnično funkcionalnost pri delu in na tej podlagi tehnološko
enotnost delovnega procesa, smotrno in učinkovito delovanje
teh sistemov v celoti in posameznih delov teh sistemov v vsej
državi. Da bi ta cilj dosegli, zadošča opredelitev, navedena
v prvih treh odstavkih te točke, vendar z dopolnitvijo v prvem
odstavku, da se organizacije združenega dela na tam navedenih področjih obvezno združujejo v skupnosti na način in pod
pogoji, ki jih določata zvezni zakon in samoupravni sporazum
o združitvi v skupnost, ter v tretjem odstavku, da v teh skupnostih delavci v organizacijah združenega dela na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov zagotavljajo tam navedene skupne zadeve.
Zadnja dva odstavka te točke pa nista sprejemljiva in naj se
črtata. Ni namreč sprejemljivo, da se s predvideno dopolnjeno
amandmajsko ureditvijo obveznost združevanja in urejanja
notranjih medsebojnih razmerij zaradi tehnološke enotnosti
delovnega procesa razširja na splošno tudi na zagotavljanje
enotnosti samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v teh
sistemih ter enotne temelje organiziranja in delovanja, kar vse
naj bi podrobneje uredil zvezni zakon. To tudi nasprotuje
določbi drugega odstavka.
Prav tako ni utemeljenega razloga, da bi se družbenoekonomski samoupravni položaj delavcev v organizacijah združenega dela velikih tehnično-tehnoloških sistemov bistveno razlikoval od položaja drugih delavcev v združenem delu, da bi
bile njihove pravice bistveno zožene in da bi najpomembnejše
odnose neposredno urejal zvezni zakon. Tudi v teh sistemih in
njihovih skupnostih morajo družbenoekonomski odnosi
temeljiti na samoupravnih osnovah ob upoštevanju tržnih
zakonitosti. Torej bi morali imeti tudi delavci v teh sistemih
možnost in pravico, da samoupravno urejajo svoje in medsebojne družbenoekonomske odnose. Rešitve, predvidene
v osnutku amandmaja, takih možnosti ne dajejo
Ob tem, da so bistveni odnosi v teh sistemih enotno urejeni
z zveznim zakonom, uresničevali pa naj bi se v obveznih
skupnostih na ravni Jugoslavije - je presekana tudi neločljiva
povezanost in odvisnost posameznih delov teh sistemov
z neposrednim okoljem, z gospodarstvom tako ožjega
območja kot gospodarstvom v republiki oziroma avtonomni
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pokrajini kot celoti. Ti deli sistema, ki so sicer samoupravni
gospodarski subjekti, morajo hkrati zadovoljevati potrebe,
interese in zahteve okolja, v katerem in'za katero delujejo in
v katerem se tudi združujejo sredstva za ta namen. Od tega
okolja sta torej ekonomsko bistveno odvisna njihov obstoj in
razvoj, saj so te organizacije združenega dela nujno povezane
z združenim delom, delovnimi ljudmi in občani v krajevni
skupnosti, občini, republiki oziroma pokrajini. Poleg tega se
s predvideno novo ureditvijo zožuje pravica in dolžnost republik oziroma avtonomnih pokrajin, da skrbijo za lasten in
skupni razvoj.
Nesprejemljivo je tudi splošno in nedoločno pooblastilo
zveznemu zakonu, da lahko tudi za organizacije združenega
dela na drugih področjih določi način in pogoje zagotavljanja
tehnološke enotnosti delovnega procesa in oblike organiziranja na vsem območju SFRJ.
Črtanje zadnjih dveh odstavkov 5. točke amandmaja X pa
zahteva tudi spremembe v 3. podtočki 5. točke amandmaja
XXXIII.
K amandmaju XXIII - 2. točka in k amandmaju
XXXIII - 3. podtočka 5. točke
V 2. točki je predlagano, da zvezni zakon določa skupne
temelje za določanje stopenj izobrazbe in temeljnih pogojev
za pridobivanje znanja in strokovne izobrazbe, skupne temelje za klasifikacijo poklicev in druge skupne temelje izobraževalnega in vzgojnega sistema.
Predlagana rešitev bi lahko pomenila, glede na to, da ni
opredeljeno, kaj obsegajo »skupni temelji« poseg v samo
vsebino vzgoje in izobraževanja. To pa je z vidika republike
nesprejemljivo, saj predstavlja vsebina vzgoje in izobraževanja sestavni del integritete in samobitnosti vsakega naroda in
sodi zato normativno urejanje tega področja v izključno pristojnost in odgovornost republik in pokrajin. Nedvomno
obstajajo tudi na tem področju vprašanja, glede katerih
obstaja skupen interes republik in pokrajin in je zato potrebno
določeno poenotenje, na kar kaže tudi to, da zvezna ustava že
sedaj ureja nekatera temeljna vprašanja na področju vzgoje in
izobraževanja. Vsa-druga vprašanja pa je mogoče reševati že
v okviru sedanje ustave, z neposrednim sodelovanjem in
dogovarjanjem republik in pokrajin, družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem (244. člen ustave
SFRJ). Odraz takšne možnosti je 9 sklenjenih dogovorov
oziroma družbenih dogovorov na področju vzgoje in izobraževanja. Zato je tudi predlagana alternativa 2. točke XXIII.
amandmaja, ki določa sodelovanje in dogovarjanje republik
in avtonomnih pokrajin na tem področju, nepotrebna.
Kljub temu, da so bile v mnogih ocenah zadnjih let izrečene
ostre kritike na račun prepočasnega in nepopolnega uresničevanja sklenjenih dogovorov menimo, da je že uveljavljena
praksa medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja republik
in avtonomnih pokrajin najustreznejša in velja tudi še naprej
vztrajati na njej. Pri določanju zvezne pristojnosti se pozablja,
da je resnično pomembno le dejansko približevanje šolske
prakse ne pa nerealnih deklaracij o njej.
Zato naj se 2. točka in alternativa 2. točke amandmaja XXIII
črtata, kot tudi 3. podtočka 5. točke amandmaja XXXIII.
K amandmaju XXIII — 5. točka:
Drugi odstavek 5. točke spreminja razmerja med zvezno in
republiško zakonodajo s tem, ko določa, če je republiški
zakon 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 ustava SFRJ
- v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Iz navedenega temeljnega ustavnega načela je tudi izpeljan ustavni
princip, če je republiški zakon 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
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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 t. i. 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 prek 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. Glede na navedeno in upoštevaje tudi
določbo četrtega odstavka 207. člena ustave SFRJ, ki določa,
če organ, ki odloča o posamičnih stvareh, meni, da zakoni
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, ter upoštevaje po drugi strani tudi možnost, da lahko
vsakdo da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti (prvi odstavek 387. člena ustave SFRJ), je treba
določbo drugega odstavka 4. točke amandmaja XXIII črtati.
K amandmaju XXIII - 6. točka:
S to določbo bo federacija pooblaščena, da z zveznim
zakonom določa načela o ustanavljanju in sestavi rednih
sodišč in načela o izvolitvi in prenehanju funkcije sodnika ter
razmejitev pristojnosti med rednimi in samoupravnimi
sodišči. Menimo, da je utemeljenost predlagane ustavne
dopolnitve vprašljiva, saj so načela o ustanavljanju in sestavi
rednih sodišč ter načela o izvolitvi in prenehanju funkcije
sodnika opredeljena že v veljavni ustavi SFRJ. Z določanjem
kakih drugačnih načel v zveznem zakonu bi federacija pravzaprav posegala v sedanja ustavno opredeljena razmerja med
njo in republikami oziroma pokrajinama na področju pravosodnega sistema. To bi bilo v nasprotju s temeljnimi opredelitvami glede obsega in vsebine sedanjih ustavnih sprememb.
Predlagani amandma torej omogoča zakonodajno poseganje
federacije v področje, ki je v ustavni pristojnosti republik in
AP, zaradi česar se s predlagano določbo v zgoraj navedenem
obsegu ne strinjamo. Menimo pa tudi, da je vprašljivo, ali je
potrebno z ustavnim dopolnilom izrecno pooblaščati federacijo, da z zveznim zakonom določa razmejitev pristojnosti
med rednimi in samoupravnimi sodišči. Doslej je bila v praksi
v posameznih republikah oziroma pokrajinah različno razmejena pristojnost le med rednimi sodišči in sodišči združenega
dela, pa še to samo v posameznih primerih (vodenje sodnega
registra, odločanje v zadevah iz pokojninskega in invalidskega varstva). Ta vprašanja federacija lahko rešuje že na
podlagi sedanjih ustavnih pooblastil (na to kaže predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru, ki je že v zakonodajnem postopku) in ji dodatna pooblastila v tej smeri niso potrebna.
Glede na to menimo, da je treba ostati pri sedanji obliki in
predlagamo, da se navedena točka amandmaja XXIII črta.
K amandmaju XXIII - 7. točka:
Strinjamo se s predlagano spremembo drugega odstavka
230. člena ustave SFRJ in dosedanjim doseženim soglasjem,
da se iz te določbe zvezne ustave črta beseda »moralnopolitično,« s čemer so odpravljeni ugovori zoper merilo moralnopolittčne primernosti za izvolitev sodnika. Menimo pa, da ni
utemeljeno ohranjati v nadalje poleg merila strokovne sposobnosti tudi merilo primernosti za opravljanje sodniške funkcije, saj je pojem »primernosti« preširok in dopušča možnost
zelo različnih razlag in zakonskih interpretacij. Iz besedila 7.
točke amandmaja XXIII naj se zato merilo primernosti črta.
K amandmaju XXIII — 8. točka in k amandmaju
XXXVI - 2. točka
Tako kot v zvezi s točko 6, tudi v zvezi s predlaganim
besedilom iz drugega odstavka te točke menimo, da ni
potrebe oziroma razloga, da ustava posebej pooblašča fedeporočevalec

racijo, da z zveznim zakonom določa načela o ustanavljanju
in pristojnosti javnih tožilstev, ter načela o imenovanju in
prenehanju funkcije javnega tožilca. Glede na ustavno opredeljene funkcije javnega tožilstva mora biti njegova organizacija in pristojnost usklajena z organizacijo in pristojnostjo
rednih sodišč, kar spada, z izjemo zveznih organov, v zakonodajno pristojnost republik oziroma avtonomnih pokrajin.
Enako velja tudi glede imenovanja in prenehanja funkcije
javnih tožilcev. Dosedanja ureditev v tem pogledu ni opozarjala na probleme, zaradi katerih bi bilo treba vzpostavljati
določena dodatna načela (razen tistih, ki so že določena
v ustavi) z zveznim zakonom.
Zato se predlaga črtanje drugega odstavka 8. točke teqa
amandmaja.
Prvi odstavek 2. točke amandmaja XXXVI, s katerim naj bi
se nadomestil drugi odstavek 373. člena zvezne ustave, se od
sedanjega besedila ustave, ki ureja obvezna navodila in prevzem kazenskega pregona v odnosu zveznega javnega tožilca
do republiškega javnega tožilca, razlikuje po dodanih dveh
novih, izrecnih poudarkih, da gre za obvezna navodila »za
delo«; vsebinsko enaka intepretacija je možna že sedaj, torej
se hoče doseči le večja jasnost besedila s poudarkom da ne
gre samo za splošna navodila, temveč tudi za navodilo v posamezni zadevi. Crtanje, natančneje rečeno opustitev sedanjega
besedila »za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni
organi« na koncu sedanjega drugega odstavka 373. člena
zvezne ustave pa pomeni ustrezno razrešitev ingerenc zveznega javnega tožilca na gospodarske prestopke določene
v vseh zveznih zakonih.
Drugi odstavek uvaja novoto, ki je novota samo v ustaviv ustavo namreč prevzema sedanjo določbo tretjega odstavka
10. člena zakona o zveznem javnem tožilstvu.
Gre za načelno vprašanje, ki je lahko sporno že po sedanji
ustavni ureditvi in ga je zato treba sedaj kritično oceniti tudi
ob predlaganih spremembah in dopolnitvah. Ureditev oziroma načelno določbo, po kateri ima višji javni tožilec pravico
in dolžnost dajati nižjemu javnemu tožilcu obvezna navodila
imamo že sedaj v prvem odstavku 294. člena republiške
ustave, in je v 8. točki XXIII amandmaja predvidena da se
uvede tudi v zvezno ustavo kot dopolnitev 235. člena zvezne
ustave. Toda dokler ta princip velja samo znotraj republike se
ne zdi sporen in vsaj nima dimenzije in pomena, ki ga dobi
tisti hip, ko gre za ingerenco zveznega tožilca do republiškega.
Tedaj se namreč postavi vprašanje republiške suverenosti
konkretno pa ustavne določbe o javnem tožilstvu kot samostojnem državnem organu (določba 291. člena republiške
ustave, ponovljena v 1. členu republiškega zakona o javnem
tožilstvu). Ta samostojnost je že sedaj in tudi po novi predlagani ureditvi okrnjena, čeprav izjema od principa samostojnosti niti v zvezni ustavi v ustreznem poglavju (235 člen niti
v republiški ustavi (291. člen) ni predvideno.
Glede na navedeno predlagamo, da se črta prvi odstavek 8.
točke amandmaja XXIII, 2. točka amandmaja XXXVI pa spremeni tako, da se glasi:
»Drugi odstavek 373. člena ustave SFRJ se odpravi.«.
K amandmaju XXVI - prva alinea 1. točke,
k amandmaju XXXII - tretja alinea 1. točke in
k amandmaju XXXIII - 3. podtočka 5. točke:
Prva alinea 1. točke amandmaja XXVI izhaja iz teze da so
temelj! enotnega jugoslovanskega trga tudi enotni temelji
davčnega sistema in skupni temelji davčne politike.
Davčni sistem ima le glede nekaterih davčnih oblik vpliv na
odnose na skupnem jugoslovanskem trgu; to je davek od
prometa proizvodov in storitev, ki ga predpisuje federacija
davek od tujih oseb, ki bi ga federacija lahko predpisovala in
davek iz dohodka organizacij združenega dela, glede katerega pa se republike lahko dogovarjajo na obstoječi ustavni
podlagi. Vsi drugi davki, zlasti pa davki občanov, ne vplivajo
na odnose na jugoslovanskem trgu, imajo pa pomen za republiško politiko družbenega in ekonomskega razvoja Enotni
temelji davčnega sistema ne sodijo torej med temelje enotnega jugoslovanskega trga. Namera, da se enotni temelji
davčnega sistema centralizirajo v federaciji, pa je tudi
v nasprotju s temeljnim načelom ustave SFRJ, na podlaai
katerega so repubike in avtonomni pokrajini odgovorne za
lasten razvoj in za razvoj federacije kot celote, vsled česar
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morajo imeti pravico, da glede na stopnjo družbenega in
gospodarskega razvoja, socialne in druge razmere samostojno določajo davčni sistem kot instrument fiskalne ekonomske politike. Republike in avtonomni pokrajini nosijo
slejkoprej vsa bremena za družbene in infrastrukturne dejavnosti in za razvoj gospodarstva na svojem območju in morajo
zato imeti pravico, da v skladu z družbenimi razmerami,
gospodarskimi zmogljivostmi in v skladu s svojimi potrebami
financiranja urejajo davčni sistem in tudi vodijo svojo davčno
politiko - seveda v okviru splošnih načel, za katere se po
ustavi dogovore med seboj v okviru federacije. Zato tudi
skupni temelji davčne politike ne morejo biti element enotnega jugoslovanskega trga, saj so element planiranja in 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.
Zato je prva alinea 1. točke amandmaja XXVI nesprejemljiva
in jo je treba v celoti črtati, kot tudi tretjo alineo 1. točke
amandmaja XXXII z alternativo in 3. podtočko 5. točke amandmaja XXXIII, saj glede na navedene razloge urejanje temeljev
davčnega sistema in določanje skupnih temeljev davčne politike ne more biti samostojna zakonodajna pristojnost federacije.
K amandmaju XXVI - druga alinea 1. točke,
k amandmaju XXXII - druga alinea 1. točke in
k amandmaju XXXIII — 1. podtočka 5. točke:
V drugi alinei 1. točke je določena kot temelj enotnega
jugoslovanskega trga, poleg skupne-politike gospodarskega
in družbenega razvoja, določene v družbenem planu Jugoslavije, tudi enotna strategija tehnološkega razvoja.
Oblikovanje strategije tehnološkega razvoja ni oziroma ne
bi smela biti samostojna dejavnost, temveč je oziroma bi
morala biti tesno povezana z družbenoekonomskim, prostorskim in regionalnim razvojem Jugoslavije in zato hkrati tudi
temelj strategije ekonomskega in družbenega razvoja in
preko tega tudi sestavni del družbenega planiranja na vseh
ravneh. Vsebina strategije tehnološkega razvoja pa mora biti
sad dogovorov med vsemi zainteresiranimi družbenimi subjekti tako, da ne bo šlo za enotno, temveč za skupno razvojno
politiko, kot izraz skupnih interesov delovnih ljudi in občanov
in vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, ki izhajajo iz enotnih temeljev soicalističnega, samoupravnega sistema na
enotnem jugoslovanskem trgu. Spričo različnosti razvojnih
stopenj v Jugoslaviji mora biti težišče izdelave strategije tehnološkega razvoja v republikah in obeh pokrajinah, naloga
federacije pa je lahko le v tem, da usklajuje strategijo tega
razvoja v skupno strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije.
Zato predlagamo, da se v drugi alinei 1. točke amandmaja
XXVI črta enotna stragegija tehnološkega razvoja ali podrejeno, da se pojem »enotna« nadomesti s pojmom »skupna«.
V skladu s tem je treba črtati v drugi alinei 1. točko amandmaja XXXII predvideno pristojnost federacije, da določa
enotno strategijo tehnološkega razvoja in v 1. podtočki 5.
točke amandmaja XXXIII predlagano pristojnost Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da sprejema enotno strategijo tehnološkega razvoja, ali podrejeno, da se pojem
»enotna« nadomesti s pojmom »skupna«.
K amandmaju XXXI:
Nesporno je, da se mora JLA financirati na temelju dolgoročne usmeritve in s potrebno stabilizacijo, saj so za njeno
organiziranje in pripravljanje odgovorne tako republike kot
avtonomni pokrajini in je to sestavni del njihove odgovornosti
ne le za lasten razvoj, temveč tudi za federacijo kot celoto.
Izhajajoč iz nesporne potrebe, da se v okviru enotnega proračuna federacije na dolgoročni podlagi zagotovi stabilnost in
zanesljivost financiranja JLA, je treba zadržati prispevek republik in pokrajin - kotizacijo kot pomemben in enakopraven
vir, določen v skladu z načelom enakopravnosti in s skupno
odgovornostjo republik in avtonomnih pokrajin za financiranje funkcij federacije.
Uvajanje oziroma določanje dveh namenskih virov za točno
določenega porabnika oziroma določanja davkov iz dohodka
OZD in iz OD kot prihodkov federacije za financiranje JLA, je

v nasprotju z ustavno opredelitvijo; da se davki ne predpisujejo v korist določenih uporabnikov, ampak se sredstva za
splošno porabo razdelijo na uporabnike z vsakoletnim proračunom. Predpisovanje posebnih davkov v korist določenega
proračunskega uporabnika je tudi v nasprotju s temeljnimi
načeli proračunskega financiranja. Predlagana rešitev pa
v naši ureditvi ne bi pomenila le osamosvajanje JLA od proračuna in skupščine, ki ga določa, pač pa bi pomenila tudi
zmanjševanje skupne odgovornosti republik in avtonomnih
pokrajin ne le za lasten razvoj, pač pa tudi za razvoj socialistične skupnosti kot celote in za stanje v JLA kot skupni
oboroženi sili vseh narodov in narodnosti ter vseh delovnih
ljudi in občanov, hkrati pa bi zmanjševala tudi možnost vpliva
republik in avtonomnih pokrajin na oblikovanje in sprejem
programov razvoja JLA.
Sprejetje predlagane rešitve iz 2. točke, da se vsakih pet let
le enkrat odloča o obsegu sredstev za potrebe JLA v višini, ki
jo narekuje srednjeročni plan razvoja in opremljanje JLA in
določena v odstotku od vnaprej ocenjenega narodnega
dohodka, odstopa od normalne proračunske ureditve in
postavlja JLA v izjemen položaj v naši družbi. Osamosvaja jo
od celotnega delegatskega skupščinskega sistema z odločilno vlogo združenega dela pri odločanju o dohodku in
Skupščine SFRJ še posebej, pa tudi od družbenih razmer, od
gospodarskih gibanj in od zmogljivosti jugoslovanske družbe
nasploh. Potreba po stabilnem financiranju JLA je uresničljiva
tudi v obstoječi ureditvi, pri čemer pa ta stabilnost ne more
biti absolutna in neodvisna od splošnih in gospodarskih razmer v državi. Določanje proračunskih sredstev za daljša razdobja od enega leta bi bilo opravičljivo do določene mere
v stabilnih gospodarskih razmerah ter v razmerah maksimalne odprtosti oziroma javnosti planov razvoja in opremljanja oboroženih sil in kolikor bi vsako leto preverjali narodni
dohodek kot materialno podlago in okvir za financiranje
nalog JLA. S spremembo zadnjega stavka tretjega odstavka
279. člena ustave SFRJ (2. točka amandmaja XXXI) se tudi
črta »ljudska obramba«, katere sestavni del je JLA kot
področje, ki se financira iz zveznega proračuna. Federacija
ima po ustavi poleg JLA tudi druge pravice, dolžnosti in
naloge na področju ljudske obrambe, ki jih je prav tako
potrebno financirati. Dejstvo je, da se na zvezni ravni sprejema vrsta predpisov, ki se nanašajo na področje splošne
ljudske obrambe, v kateri pa se rešuje le problem materialne
osnove JLA, izjemoma tudi teritorialne obrambe, vse ostalo
pa prepušča republikam' in avtonomnim pokrajinam, kar
vpliva na neenakomeren materialni razvoj ljudske obrambe.
Glede na navedeno je besedilo predlaganega amandmaja
nesprejemljivo.
K amandmaju XXXII - prva alinea 1. točke
V tej alinei je predlagano, da naj bi federacija po zveznih
organih urejala tudi temelje združevanja delovnih ljudi in
občanov v družbene organizacije in društva. To področje je
sedaj v pristojnosti republik in pokrajin. Po mnenju Izvršnega
sveta ni potrebno razširjati zakonodajne pristojnosti federacije na tem področju, saj bi glede na dosedanjo prakso urejanja temeljev z zveznim zakonom bile omejene možnosti republik in pokrajin, da bi ohranile svoje specifičnosti oziroma
tradicionalne oblike združevanja občanov. Navedeno
področje bi bilo treba ohraniti v republiški oziroma pokrajinski pristojnosti in eventualna vprašanja kot so status, registracija in medrepubliško povezovanje družbenih organizacij in
društev, kolikor sedanja ureditev ni ustrezna, reševati z dogovarjanjem republik in pokrajin v okviru dogovorov po 244.
členu ustave SFRJ.
Glede na navedeno predlagamo, da se ta nova zakonodajna
pristojnost federacije črta.
K amandmaju XXXIII - 2. podtočka 5. točke:
Po predlagani rešitvi v podtočki 2, ki nadomešča 2. točko
drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ, bi odločal o združevanju organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za
celotno območje SFRJ in obveznem združevanju organizacij
združenega dela v skupnosti Zvezni zbor Skupščine SFRJ
v skladu s 3. točko prvega odstavka 285. člena ustave SFRJ.
poročevalec
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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 sprejemanja zveznih zakonov, s katerimi se določajo
odnosi na področjih združevanja organizacij združenega
dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in njihovih združenj
v gospodarsko zbornico za celotno območje SFRJ in obveznega združevanja organizacij združenega dela v skupnosti.
K amandmaju XXXIII- 6. točka:
V zvezi s predlogom v tej točki ni mogoče pristati na
stališča, 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 načina odločanja. Soglasje na prvo fazo
zakonodajnega postopka naj ostane v okviru predloga prvega
odstavka 6. točke tega amandmaja, za katerega predlagamo,
da se črta. Pač pa bi kazalo razmisliti, da se z amandmajem
opredeli, da nesoglasje ne ovira usklajevalnega postopka
o odprtih vprašanjih. Zato predlagamo, da se prvi odstavek 6
točke amandmaja XXXIII glasi:
»Nesoglasje skupščin republik oziroma skupščin avtonomnih pokrajin k osnutku zakona aH drugega splošnega
akta ne preprečuje postopkov usklajevanja.
(S prvim odstavkom 6. točke tega amandmaja se dopolni
299. člen ustave SFRJ.)«.
Glede na navedeno predlagano rešitev v prvem odstavku 6.
točke je treba črtati drugi odstavek 6. točke amandmaja XXXIII
in v ustavi SFRJ ohraniti veljavno določbo drugega odstavka
300. člena.
K amandmaju XXXVI - 5., 6. in 7. podtočka 1.
točke
Menimo, da ni mogoče sprejeti vsebine 5. podtočke 1.
točke, da bi v gospodarskih sporih imele stranke, ki so iz
različnih republik ali pokrajin eno stopnjo sodne zaščite več
Gospodarske spore v nekaterih republikah rešujejo redna
sodišča, v drugih pa gospodarska, oboja pa so po določbah
ustave redna sodišča. Glede pristojnosti Zveznega sodišča
o odločbah rednih sodišč pa je navedeno v 4. podtočki, da
odloča o izrednih pravnih sredstvih proti odločbam rednih
sodišč, torej je že sedaj pristojno za odločanje o teh zadevah
če zakon tako določa.
Prav tako je nesprejemljiva 6. podtočka, 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 presega okvire predloga Predsedstva SFRJ, da se
začne postopek za spremembo ustave SFRJ, po katerem je
treba omogočiti, da se z zveznim zakonom določi, katere
pravice in svoboščine, ki so določene z ustavo SFRJ in ki se
zagotavljajo z zveznim zakonom bodo delovni ljudje in občani
uveljavljali prek zveznih organov in organizacij.
* Razširitev pristojnosti Zveznega sodišča na odločanje na
zadnji stopnji o sodbah sodišč, kadar je izrečena smrtna
kazen (7. podtočka 1. točke amandmaja XXXVI) je nesprejemljiva. Kadar je z republiškim zakonom oziroma pokrajinskim
zakonom predvidena za k3znivo dejanje smrtna kazen
menimo, da o tem ne more odločati Zvezno sodišče, saj bi to
pomenilo, da odloča Zvezno sodišče o uporabi republiških
zakonov, s čimer bi se Zvezno sodišče spreminjalo v Vrhovno
sodišče Jugoslavije.
K amandmaju XXXVII - 4. podtočka 1. točke
dl
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rablja na območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin, v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje
so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah
spreminja ustavno ureditev odnosov v federaciji, posega
v ustavne pravice in dolžnosti republik in avtonomnih pokrajin in zamegljuje odgovornost za izvrševanje zveznih zakonov.
Odgovornost za izvrševanje zveznih zakonov vključuje tudi
nadzorstvo nad zakonitostjo samoupravnih splošnih aktov.
V skladu z ustavno razmejitvijo odgovornosti za izvrševanje
zveznih zakonov med zveznimi organi ter organi v republikah
in avtonomnih pokrajinah je razmejena tudi pristojnost med
Ustavnim sodiščem Jugoslavije ter ustavnimi sodišči republik
in avtonomnih pokrajin za odločanje, ali so samoupravni
splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom. Tako je Ustavno
sodišče Jugoslavije pristojno za odločanje, ali so samoupravni splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi. Ustavna sodišča
republik in avtonomnih pokrajin pa so pristojna za odločanje,
ali so samoupravni splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. Odstop od tega načela, ki se
predlaga glede pristojnosti za odločanje o zakonitosti samoupravnih splošnih aktov, ki se uporabljajo na območju dveh ali
več republik in avtonomnih pokrajin, ni v skladu z ustavno
razmejitvijo odgovornosti za izvrševanje zveznih zakonov
med zveznimi organi ter organi v republikah in avtonomnih
pokrajinah, zamegljuje to razmejitev, krni ustavne pravice in
dolžnosti republik in avtonomnih pokrajin ter tako spreminja
sistem odnosov v federaciji.
S predlagano spremembo se želi odpraviti pojav, da o zakonitosti istega samoupravnega splošnega akta, ki se uporablja
na območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin,
različno odloči dvoje ali več republiških in pokrajinskih ustavnih sodišč. Ta razlog je čisto pragmatičnega značaja in ne
utemeljuje takega posega v sistem odnosov v federaciji. Vprašanje enotne uporabe zveznih zakonov ni pomembno samo
pri odločanju o zakonitosti samoupravnih splošnih aktov, ki
se uporabljajo na območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin, marveč je prav tako pomembno pri presoji zakonitosti samoupravnih splošnih aktov, ki se uporabljajo samo
na območju ene republike oziroma avtonomne pokrajine.
Zato tega vprašanja ni mogoče reševati s prenašanjem pristojnosti na Ustavno sodišče Jugoslavije. To vprašanje rešujejo
ustavna sodišča republik in avtonomnih pokrajin v uresničevanju svoje odgovornosti za varstvo ustavnosti in zakonitosti
z medsebojnim sodelovanjem in obveščanjem, izmenjavo
mnenj in usklajevanjem stališč.
Pri tem je treba tudi upoštevati, da se področja, ki se urejajo
jZ zveznimi zakoni, za katerih izvrševanje so odgovorni organi
v republikah in avtonomnih pokrajinah, praviloma urejajo tudi
z republiškimi in pokrajinskimi zakoni. Glede na to je treba
presojati,zakonitost samoupravnih splošnih aktov ne samo
v odnosu do zveznega zakona, marveč tudi v odnosu do
republiškega oziroma pokrajinskega zakona. Predlagana
sprememba pristojnosti za presojo zakonitosti samoupravnih
splošnih aktov, ki se uporabljajo na območju dveh ali več
republik in avtonomnih pokrajin, bi imela za posledico, da bi
se zakonitost teh samoupravnih splošnih aktov presojala
samo v odnosu do zveznega zakona ne glede na republiško in
pokrajinsko zakonodajo, kar bi spremenilo odnos med zvezno
ter republiško in pokrajinsko zakonodajo ter dalo slednji
subsidiaren značaj.
Iz teh razlogov menimo da je predlagana razširitev pristojnosti Ustavnega sodišča Jugoslavije za odločanje o zakonitosti samopravnih splošnih aktov, ki se uporabljajo na območju
•dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin, nesprejemljiva
in se zavzemamo za predvideno alternativo, da se ta sprememba črta.
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STALIŠČA IN PREDLOGI
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, . ___ .
Gospodarske zbornice Slovenije k osnutku amandmajev k ustavi SrHJ
Stališča in predloge k osnutku amandmajev k ustavi
SFRJ je sprejel Izvršilni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije na podlagi javne razprave, ki je potekala
v vsem zborničnem sistemu. V skladu s temi stališči so
bili pripravljeni tudi konkretni predlogi za spremembe
ustave SFRJ v obliki amandmajev. Objavljeni so v 18.
številki Vestnika Gospodarske zbornice, ki je izšla 13.
maja 1988.
V Gospodarski zbornici Slovenije smo se aktivno vključili
v javno razpravo o predloženih ustavnih amandmajih, ker
menimo, da je v današnjem trenutku ustavna reforma
potrebna, če želimo resnično uveljaviti trg in tržne zakonitosti. Zato smo organizirali posvete z vodilnimi in vodstvenimi
delavci gospodarskih organizacij, v okviru medobčinskih
gospodarskih zbornic, splošnih združenj in drugih posebnih
sestankih, ki smo jih organizirali na Brdu, v Ljubljani in
drugod. Pri tem smo izhajali iz izhodišča, da je javna razprava
odprta ter da je potrebno v javni razpravi strokovno razčleniti
tista vprašanja, ki jih odpira osnutek amandmajev. Posebno
pozornost smo posvetili področjem, ki jih je potrebno dograditi na stališčih XIII. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije,
ki vodijo k zmanjševanju inflacije, povečevanju vloge trga,
motiviranju in samostojnosti gospodarskih subjektov in odpiranju v svetovno gospodarstvo.
Na podlagi ocene o nujnosti ustavne preobrazbe smo se
opredelili, da podpremo in predlagamo vse tiste nujne spremembe, ki vodijo do uveljavitve trga in delovanja tržnih zakonitosti ter smo proti tistim, ki posegajo v temeljni socialistični
odnos ter samostojnost republike.
Dosedanja razprava je pokazala, da nekateri amandmaji
sledijo tem kriterijem, da pa je nekatere potrebno dopolniti in
predlagati nove in še posebej, da so nekateri predlagani
amandmaji povsem nesprejemljivi. Zato ocenjujemo, da je
treba zagotoviti postopek obravnave in sprejemanja posameznih amandmajev, ne pa opredeljevanja za ali proti do vseh
amandmajev v celoti, če bi se zagotovil tak pristop, ne bi bilo
treba odločati o sprejemanju amandmajev z referendumom,
ki ga pa sicer tudi ne odklanjamo.
Dosedanje strokovne analize so nam pokazale, da samo
s sprejemom amandmajev naše ustave ne bo mogoče spremeniti v želeni smeri. Po sprejemu amandmajev bo potrebno
pripraviti nov integralni tekst ustave, ki bo morala vsebovati
v jedrnatem in jasnem jeziku zapisana samo temeljna načela
naše družbeno politične ureditve in druga vprašanja, ki sodijo
v ustavni tekst.
V dosedanji javni razpravi so bila oblikovana naslednja
stališča, ki jih navajamo v nadaljevanju:
1. VPRAŠANJA, KI JIH V OSNUTKU
USTAVNIH AMANDMAJEV V NAČELU
PODPIRAMO, VENDAR MENIMO, DA
JIH JE POTREBNO ŠE DOGRADITI
1. ZDRUŽEVANJE DELA IN SREDSTEV
(amandma IX IN X)
Ustava SFRJ na več mestih omenja združevanje dela in sredstev, predvsem kot obliko statusnega povezovanja delavcev
TOZD i/ delovnih organizacijah in širših povezavah. Iz njenih
določb pa izhaja, da je združevanje dela in sredstev možno
tudi kot način skupnega ustvarjanja dohodka izven statusnih
povezav (99. čl. npr. govori o skupnem organu, ki se lahko
oblikuje, kadar organizacije združujejo delo in sredstva, pa ne
organizirajo posebne organizacije).
Menimo, da bi morala ustava vsebovati generalno normo
o združevanju dela in sredstev za skupno ustvarjanje dohodka
kot trgu dopolnilne oblike povezovanja OZD v odnosih skupnega prihodka oz. skupnega dohodka.
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Predlagamo, da se pred 12. tč. IX amandmaja, ki obravnava
skupna vlaganja, doda splošna opredelitev združevanja dela
in sredstev za skupno ustvarjanje dohodka z naslednjimi
elementi:
- odvisnost udeležbe (prilaščanja) posamezne organizacije združenega dela v odvisnosti od skupaj ustvarjenega
rezultata dela - načelo prispevka.
- skupni riziko v razmerju vloženega dela in sredstev;
- skupno upravljanje s pravicami v razmerju vloženega
dela in sredstev prek skupnega organa;
- samoupravno sporazumsko in plansko urejanje medsebojnih razmerij kot odraz trajnosti, interesne povezanosti in
samoupravnosti tako vzpostavljenega razmerja - za razliko
od klasičnih tržnih, pogodbenih:
- prostovoljnost in poslovni kriteriji odločanja za navezavo
tovrstnih stikov, kot tudi pri urejanju vseh notranjih razmerij.
Ob tej naj se poudari razmejitev med trgom in združevalnimi razmerji z opredelitvijo, da slednja tečejo le znotraj trga,
oziroma da je tržna potrditev rezultata skupnega dela kvantitativni okvir delitvenih meril v samoupravnih sporazumih.
2. SKUPNA VLAGANJA (amandma IX)
1. Skupno upravljanje
26. čl. ustave določa razmerja v skupnih vlaganjih in daje
vlagateljem na podlagi združenih sredstev le pravico do
deleža pri skupaj doseženem dohodku ter prepoveduje možnost trajne udeležbe vlagatelja v skupnem dohodku.
12. tč. amandmaja IX. določa v 1. odst., da v medsebojnih
razmerjih na podlagi skupnega vlaganja delavci v OZD, ki so
udeleženi v dohodku, ustvarjenem z združenimi sredstvi, skupaj in enakopravno z delavci, ki uporabljajo združena sredstva, upravljajo skupno poslovanje, planirajo skupno delo in
razvoj, odločajo o skupnem dohodku, določajo obveznosti in
odgovornosti za skupni riziko ter druge medsebojne pravice
in obveznosti v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi.
Ta definicija je ustreznejša od navedene v 26. čl. ustave in
ima elemente, ki morajo na sploh veljati za institut združevanja dela in sredstev (skupni riziko, skupno planiranje itd.).
Glede na to, da je pri skupnih vlaganjih posebej pomembno
vprašanje skupnega upravljanja, preko katerega uveljavljajo
vlagatelji vpliv na poslovanje uporabnice združenih sredstev
in je to vprašanje specifično glede na razmerja ustvarjanja
skupnega prihodka, menimo, naj ustava poleg predlagane
splošne opredelitve skupnega upravljanja, posebej opredeli
skupno upravljanje v odnosih skupnih vlaganj.
Pomanjkljivost predlagane določbe je v tem, ker govori
posebej o upravljanju skupnega poslovanja, za tem pa posebej še, da udeleženci planirajo skupno delo in razvoj, odločajo o skupnem dohodku itd. v skladu s samoupravnim sporazumom, kar kaže, kot da vse te druge zadeve niso vključene
že v sam pojem upravljanja skupnega poslovanja in da jih je
potrebno posebej opredeljevati s samoupravnim sporazumom.
Menimo, da je potrebno za dosledno uresničevanje vpliva
vlagateljev v ustavi še bolj jasno opredeliti načelo skupnega
upravljanja, in sicer tako, da obsega vse odločitve, ki kakorkoli posredno ali neposredno vplivajo na skupni dohodek in
druge interese združevalcev.
V amandmaju se predlaga skupno in enakopravno odločanje. Menimo, da je potrebno glede odnosov v skupni naložbi
še posebej izpostaviti soodločanje v sorazmerju z vloženim
delom (prispevek iz živega dela) in sredstvi (prispevek iz
minulega dela) po večinskem principu, ne pa s soglasjem. Le
takšno skupno upravljanje je lahko enakopravno, kar je posebej očitno, če je udeležencev več, ali pa, ko se znatna sredstva
večjih OZD vlagajo v manjša, z majhnim delovnim prispevkom
in obratno. Ta pravica do soodločanja se lahko uveljavi
v posebnem skupnem organu, lahko pa tudi preko delegatov
v organu upravljanja TOZD oziroma DO, kar naj sovlagatelji
natančneje uredijo s samoupravnim sporazumom.
Zato predlagamo, da se v ustavi SFRJ predpiše, da udeleženci v skupni naložbi, v sorazmerju z vloženim tekočim
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delom in združenimi sredstvi kot minulim delom, po skupnem
organu upravljajo skupno poslovanje in v tem okviru sprejemajo skupni plan in poslovno politiko ter ukrepe za njuno
izvedbo, razporejajo dohodek, in odločajo o delitvi sredstev
za osebne dohodke, imenujejo direktorje in sprejemajo vse
druge odločitve, ki vplivajo na višino ustvarjenega dohodka.
2. Trajanje udeležbe v skupnem dohodku
Predlagamo, da se črta določilo 3. odst. 26. čl. ustave, ki
določa, da OZD na podlagi združenih sredstev nimajo pravice
do trajne udeležbe v dohodku uporabnice združenih sredstev.
Trajanje udeležbe naj se veže na čas, ko so združena sredstva.
3. Urejanje skupnih vlaganj s samoupravnim
sporazumom
2. odst. 26. čl. ustave SFRJ določa, da se predpišejo enotna
načela združevanja sredstev z zveznim zakonom.
To določilo ohranja tudi 2. odst. 12. tč. amandm. IX, ki
določa, da ureja medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri ustvarjanju skupnega dohodka samoupravni sporazum na podlagi enotnih načel, ki jih določa zvezni zakon.
Predlagamo, da se 2. odst. 12. tč. amandm. IX črta, prav
tako tudi 2. odst. 26. čl. ustave, ker menimo, da ne gre
predpisovati enotnih načel o sporazumevanju, saj je prostovoljnost ena od bistvenih značilnosti skupnega ustvarjanja
dohodka v odnosih združevanja dela in sredstev.
3. DRŽAVNA INTERVENCIJA V GOSPODARSTVU
(amandma IX, 6. in 10. točka)
267. čl. ustave SFRJ ima zelo široko dikcijo, ki omogoča
državno intervencijo v gospodarstvu. Predvsem velja tako za
določbo, da se zaradi preprečitve in odvrnitve večjih motenj
v gospodarstvu sme z zveznim zakonom začasno prepovedati
organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim
skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbeno političnim skupnostim razpolaganje
z delom družbenih sredstev, namenjenih za porabo, ali
z delom družbenih sredstev, namenjenih za financiranje razširjene reprodukcije. V 17. čl. ustave je nejasna interpretacija
»družbeno določenih pogojev za pridobivanje dohodka«, kar
predstavlja enega od okvirov za odločanje o celotnem
dohodku. Obe določili dajeta skupaj s pristojnostmi iz 281. čl.
ustave široko možnost, da država z ukrepi ekonomske politike
arbitrarno določa pogoje za pridobivanje dohodka, ne glede
na tržne kriterije vrednotenja dela in s tem voluntaristično
določa položaj gospodarskih subjektov, oz. dejavnosti v primarni in sekundarni delitvi družbenega proizvoda.
6. tč. amandmaja IX ustrezno določa, da delavci v OZD, ki
opravljajo gospodarske dejavnosti, ustvarjajo dohodek
z vrednotenjem rezultatov dela na podlagi tržnih zakonitosti
in da se z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja, z družbenim usmerjanjem gospodarstva in družbenega
razvoja, ne sme spodkopavati z ustavo določeno samostojnost OZD, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Določilo
glede »družbeno določenih splošnih pogojev za pridobivanje
dohodka«, torej ostaja, ni pa dorečeno, kaj vse se šteje za te
pogoje.
Menimo, da bi morala ustavna norma natančneje določiti,
kdaj so dopustni ukrepi državne intervencije na področju
planiranja, monetarnega, devizenga, kreditnega sistema itd.
in na ta način opredeliti indirektno in ne substitucijsko vlogo
družbenopolitičnih skupnosti.
Predlagamo, da se v ustavi za primere, ko Zvezni izvršni
svet predpiše interventne ukrepe v gospodarstvu določi, da se
po preteku obdobja, za katerega so bili ukrepi sprejeti
obvezno pristopi k preverjanju učinkov sprejetih ukrepov. Če
razlogi, ki so narekovali interventne ukrepe, niso odpravljeni,
je potrebno ugotoviti odgovornost predlagatelja in obvezno
glasovati o zaupnici.
Alternativno naj bi v primeru, ko se ugotovi, da predvideni
učinki interventnih ukrepov niso doseženi, Zvezni izvršni svet
odstopil in bi nove ukrepe lahko predlagal le ZIS v novi
sestavi.
4. VLAGANJE SREDSTEV OBČANOV V OZD
(amandma IX, 13. točka)
Ustava SFRJ v 28. čl. določa, da lahko za razširitev materialne osnove dela OZD zbirajo denarna sredstva od občanov in
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jim poleg vračila teh sredstev zagotovijo za vložena sredstva
še obresti ali druge, na podlagi zakona določene ugodnosti.
V 13. tč. IX amandmaja je razširjena ta ustavna dnlnnha šo
na zbiranje drugih sredstev občanov ter je posebej opredeljeno, da imajo občani pravico biti obveščeni o rezultatih
uporabe vloženih sredstev in da lahko vplivajo na odločanje
o določenih zadevah v zvezi z uporabo vloženih sredstev
v skladu z zveznim zakonom. Na podlagi vlaganj sredstev
v OZD pa občani ne morejo pridobiti trajnih pravic. Posebej je
še poudarjeno, da lahko OZD za zbrana oz. vložena sredstva
občanov izdaja vrednostne papirje, kar vse določa zakon.
Osnutek navedenega amandmaja razširja možnost vlaganja
sredstev občanov v najrazličnejšh oblikah - od denarnih sredstev do vrednostnih papirjev. Takšno ureditev je potrebno
podpreti. Pri tem pa bi bilo potrebno omogočiti tudi trajno
razmerje med OZD in vlagateljem in v zvezi z vrednostnimi
papirji oblikovati trg vrednostnih papirjev, na katerem bi prišla do izraza prenosljivost vrednostnega papirja. Ker je
v amandmaju nejasna opredelitev vpliva vlagateljev na upravljanje v OZD, naj se te njihove pravice jasno opredelijo, ali pa
naj se predlagani tekst, ki se nanaša na pravice vlagateljev, iz
amandmaja črta.
5. RAZMERJA MED PROIZVODNJO IN
TRGOVINO (amandma X, 6. točka)
43. čl. ustave SFRJ določa med drugim, da zvezni zakon
ureja, v katerih primerih in pod katerimi pogoji so OZD, ki se
ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga na debelo
in z drugimi posli, kijih določa zakon, dolžne združevati delo
in sredstva s proizvodnimi in drugimi OZD, s katerimi poslujejo.
1. odst. 6. tč. amand. X določa, da temeljijo razmerja med
OZD, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev ter proizvodnimi in drugimi OZD, s katerimi poslujejo, na načelih
sodelovnja ter samoupravnega združevanja dela in sredstev
v okviru tega sodelovanja, s čemer se nadomesti 43. čl.
ustave.
Posebej podpiramo črtanje določbe, da se z zvenim zakonom predpiše, v katerih primerih je obveznost združevanja
dela in sredstev med proizvodnimi in trgovinskimi organizacijami. Glede na to, da se razmerja med prometnimi in proizvodnimi OZD ne urejajo več po načelu obveznega sodelovanja,
tudi ni potrebno, da se v tem amandmaju poudarja, da temeIjijo njihova razmerja na načelih sodelovanja in samoupravnega združevanja dela in sredstev.
Zato predlagamo, naj se 6. tč. amandmaja X črta, prav tako
pa v celoti 43. čl. ustave SFRJ.
6. ORGANIZIRANOST GOSPODARSTVA
(amandma X, 1. do 4. točka)
Podpiramo vsebino amandmaja, ki poudarja vlogo delovne
organizacije kot subjekta tržnega poslovanja in poudarja svobodno odločanje delavcev o obliki združevanja dela in sredstev, vendar pa menimo, da bi morala DO postati izključni
subjekt tržnega poslovanja, kar hkrati pomeni, da je potrebno
presoditi utemeljenost pravne subjektivitete TOZD.
Prav tako podpiramo predlog za določitev enostavnejših
pogojev za poslovanje manjših OZD (tč. 4), vendar naj se v tej
točki črta beseda »lahko«, kar pomeni obveznost, da se
z zakonom določijo enostavnejši pogoji za poslovanje manjših OZD, ne pa le možnost, da zakon določi enostavnejše
pogoje.
7. BANKE, NARODNE BANKE IN MONETARNI
SISTEM (amandma XI in XXVIII)
Ustanavljanje, poslovanje in upravljanje poslovnih bank je
urejeno v 39. čl. ustave SFRJ. Amandma XI spreminja to
določilo tako, da poudarja, da so banke samostojne samoupravne finančne organizacije, ki poslujejo tudi v svojem
imenu in za svoj račun, upravljajo pa jih organizacije združenega dela, ki so vanje vložile sredstva. Denarni in kreditni
sistem opredeljuje 259. čl. ustave SFRJ tako, da so denarni
sistem in temelji kreditnega sistema enotni. Amandma XXVIII
to načelo spreminja tako, da predlaga enotnost monetarnega
in kreditnega sistema. Status in delovanje Narodne banke
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Jugoslavije in narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin
določajo členi 260. do 263. ustave SFRJ in jih opredeljujejo
kot ustanove enotnega monetarnega sistema, zadolžene za
izvajanje skupne emisijske politike.
Sedanji poslovno bančni sistem je potrebno radikalno spremeniti ter ga v ustavi ustrezno opredeliti, da bi bil tržno
naravnan. S parcialnimi spremembami ni možno vzpostaviti
bančnega sistema, ki bi ustrezal samoupravno organiziranemu tržno - planskemu gospodarstvu. Bančni sistem kot trg
mora biti v funkciji mobilnosti kapitala denarnih sredstev,
njegova naloga je koncentracija kapitala in selektivna alokacija. Zato moramo bančni sistem pojmovati kot bančno kreditni trg. kar pomeni, da so banke v narodnem gospodarstvu
in v sklopu finančnega sistema trgovine z denarjem, ki posredujejo presežke finančnih sredstev po tržnh načelih in s tržnim instrumentarijem ter tako oblikujejo ponudbo kredita.
Opredelitev bank kot samostojnih samoupravnih finančnih
organizacij v amandmaju XI podpiramo, prav tako usmeritev
njihovega poslovanja v svojem imenu in za svoj račun. Vsebino tega amandmaja bi bilo potrebno dopolniti:
- opredeliti funkcijo bank kot del finančnega trga ter njihovo samostojnost napram narodnim bankam in družbeno
političnim skupnostim;
- poudariti namen ustanavljanja poslovnih bank, ki pa ne
sme biti le opravljanje kreditnih in drugih bančnih poslov,
ampak predvsem vlaganje denarja zaradi doseganja čim večjega dohodka;
Poleg navedenih stališč še menimo, da je za realizacijo
načela tržnega gospodarstva in poslovnih bank kot samostojnih subjektov potrebno v 252. čl. ustave, ki našteva temelje
enotnega jugoslovanskega trga, uvrstiti tudi »svobodno gibanje denarnih sredstev in vrednostnih papirjev« in prosto
devizno tržišče. Iz tč. XXVIII. amandmaja, ki se nanaša na
spremembe 252. čl. ustave, naj se črta »skupne temelje kreditne politike«, glede na to, da mora biti kreditna politika
v pristojnosti poslovnih bank.
Glede vsebine amandmaja XXVIII ocenjujemo, daje sedanja
ustavna ureditev sistema Narodne banke Jugoslavije in
narodnih bank republik ter monetarnega sistema ustrezna in
predlagani amandma ni potreben. Jasno pa naj se opredeli
položaj Narodne banke Jugoslavije tako, da je pri svojem delu
vezana samo na odločitve Skupščine SFRJ in njej tudi odgovorna, kar izključuje možnost poseganja v delo Narodne
banke Jugoslavije s strani zveznih upravnih organov. Sistem
upravljanja Narodne banke Jugoslavije, ki se izvaja preko
sveta guvernerjev, je potrebno spremeniti tako, da ta organ na
predlog skupščin socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin imenuje Skupščina SFRJ in da ga sestavljajo predvsem monetarni strokovnjaki ter da odloča s soglasjem. Poleg
poudarka na samostojnosti Narodne banke Jugoslavije do
zveznih upravnih organov pa je potrebno poudariti še, da je
nujno NBJ odvzeti funkcijo izvajanja transmisijske vloge
selektivne kreditne politike države in to funkcijo prenesti na
poslovne banke. Ukrepi ZIS ne smejo spreminjati strateških
ciljev denarno kreditne politike, ki jih sprejme Skupščina
SFRJ.
8. TUJA VLAGANJA (amandma XII)
Ustava SFRJ določa v 27. čl., da lahko OZD pri svojem
poslovanju uporabljajo sredstva tujih oseb. Pri tem je tuja
oseba lahko udeležena pri ustvarjenem dohodku samo
v mejah in pod pogoji, ki veljajo za medsebojna razmerja
domačih OZD. Ustavna opredelitev vlaganj sredstev tujih oseb
onemogoča širši razmah vlaganj sredstev tujih oseb, saj se
sredstva tuje osebe podružbijo, tuja oseba lahko združi sredstva le v OZD, pri tem ima časovno omejene pravice iz takšnega vlaganja.
Amandma XII odpira širše možnosti za vlaganje tujih oseb
pri nas, in sicer določa, da lahko tuja oseba skupaj z OZD
ustanovi delovno organizacijo v prosti ali carinski coni, pa
tudi podjetje, skupaj z banko lahko ustanovi finančno organizacijo, lahko pa sama v določeni carinski ali prosti coni
ustanovi svoje podjetje. Pri tem amandma posebej poudarja,
da tuja oseba ne more na podlagi sredstev, ki jih je vložila
v SFRJ, pridobiti trajnih pravic in da imajo delavci v OZD, ki
pri poslovanju uporabljajo sredstva tuje osebe, enake družbeno ekonomske in druge pravice kot delavci v OZD, ki
uporabljajo pri poslovanju sredstva druge OZD. Navedeni
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amandma omogoča tudi, da lahko tujec samostojno ali skupaj
z državljani SFRJ ustanovi POZD.
Čeprav amandma XII. odpira širše možnosti za vlaganje
sredstev tujih oseb v primerjavi s 27. čl. veljavne ustave,
menimo, da so predlagane spremembe še premalo radikalne
in bi bilo potrebno:
- jasno opredeliti, da tuja oseba ohranja lastninsko pravico
glede vloženih sredstev;
- pravice tujcev časovno ne omejevati;
- omogočiti ustanavljanje lastnih in mešanih podjetij na
območju celotne SFRJ in ne samo na območju carinskih in
prostih con; pri tem pa je treba v zakonu opredeliti, kaj
razumemo s pojmom lastnih in mešanih podjetij;
- opredeliti pravice tuje osebe pri upravljanju po načelu
deleža vloženih sredstev.
9. ODLOČANJE V OZD (amandma XIX)
98. čl. ustave SFRJ določa, da uresničuje delavec samoupravljanje v TOZD in drugih OZD enakopravno in v vzajemni
odgovornosti z drugimi delavci z odločanjem na zborih delavcev, z referendumom in drugimi oblikami osebnega izjavljanja, po delegatih v delavskih svetih in z nadzorstvom nad
izvrševanjem sklepov. Ustava ne našteva primerov, kdaj je
obvezna posamezna oblika odločanja, pač pa za nekatere
primere (statut DO in SOZD, samoupravni sporazumi o neodtujljivih pravicah) določa obvezno osebno izjavljanje.
V kritični analizi delovanja političnega sistema in v predlogu Predsedstva SFRJ za začetek ustavnih sprememb se je
zahtevalo zmanjšanje števila vprašanj, ki so predmet obveznega osebnega izjavljanja.
1. tč. amandaja XIX zahteva obvezni referendum le za sprejem statuta TOZD, samoupravnega sporazuma o združitvi
v delovno organizacijo ter o skupnih osnovah in merilih za
razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke.
Statut pa lahko določi še druge primere referenduma. Samoupravni splošni akti in odločitve, ki se z referendumom sprejemajo v delovni organizaciji, se sprejemajo z večino glasov
delavcev vsake TOZ-D, pri čemer pa lahko v primeru, če
odločitev ni sprejeta z referendumom v vsaki TOZD, delavski
svet delovne organizacije sprejme začasno odločitev do
ponovnega referenduma pod pogojem, da je odločitev sprejela večina delavcev delovne organizacije.
Predlagamo, da se glede naštetih vprašanj ne predpiše
referenduma, ampak osebno izjavljanje. S tem bi sledili predlogu Predsedstva SFRJ, da se zmanjša število vprašanj,
o katerih se odloča z osebnim izjavljanjem in preprečili, da bi
se z zakoni glede drugih vprašanj predpisovalo odločanje na
zborih delavcev. Delavci naj sami izberejo ustrezno obliko
osebnega izjavljanja.
Podpiramo tudi predlog za črtanje določila, da se sklepi
delavskega sveta delovne organizacije, ki se nanašajo na
izvrševanje neodtujljivih pravic sprejemajo s soglasjem TOZD.
Predlaga se večinsko odločanje, soglasje v delovni organizaciji se ohranja le glede sporazuma o združitvi in temeljev
delitvenih razmerij ter fakultativno še glede kakšnih drugih
vprašanj, ki pa se sprejemajo z osebnim izjavljanjem v vsaki
OZD in ne sodijo v odločanje v delavskem svetu delovne
organizacije.
Predlagamo pa črtanje določil o kvalificiranih večinah pri
odločanju v delavskem svetu, ker menimo, da to presega
ustavni okvir.
II. VPRAŠANJA, KI JIH USTAVNI
AMANDMAJI NE OBRAVNAVAJO,
MENIMO PA, DA BI SE MORALA
GLEDE NJIH USTAVNA DOLOČILA
SPREMENITI
1. PRAVICE USTANOVITELJA PO
KONSTITUIRANJU DELOVNE ORGANIZACIJE
Ustava nima določil glede pravic ustanovitelja delovne
organizacije pri njenem upravljanju. Zakon o združenem delu
daje ustanoviteljem upravljalske pravice le do konstituiranja
in napotuje na smiselno uporabo določb o skupnih vlaganjih,
če je določeno vračilo ustanovitvenih sredstev.
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Menimo, da bi bilo potrebno opredeliti pravico do soupravljanja ustanoviteljem delovne organizacije ne samo v ustanavljanju, temveč tudi po konstituiranju, in sicer tako, da imajo
ustanovitelji skupaj ustrezno število predstavnikov v organu
upravljanja delovne organizacije in to v sorazmerju z združenimi sredstvi, ostalo pa predstavljajo delegati delovne organizacije na osnovi prispevka in živega dela. Soupravljanje naj
traja, dokler imajo ustanovitelji v delovni organizaciji združena sredstva.
2. UPRA VLJANJE IN POSLOVODSTVO
Ustava SFRJ ima v 100. in 103. čl. podrobna določila o pristojnostih organov upravljanja in poslovodnega organa.
Delavski svet med drugim določa poslovno politiko, sprejema
plan in program za delo in razvoj ter določa ukrepe za izvajanje poslovne politike ter plana in programa za delo in razvoj,
poslovodni organ pa vodi poslovanje, organizira in usklajuje
delovni proces, ter izvršuje sklepe delavskega sveta in njegovega izvršilnega organa.
Kritična analiza delovanja političnega sistema, dokumenti
CK ZKS, številne razprave v gospodarstvu in posebno gradivo
Gospodarske zbornice Slovenije- poudarjajo, da je potrebno
ustrezneje opredeliti pristojnosti v okviru upravljalske in
poslovodne funkcije, kar tudi sodi v poglavje o samoupravljanju v TOZD. Kritična analiza je sicer predlagala razmejitev
v samoupravnih splošnih aktih, vendar je potrebno ob tako
podrobnem urejanju že v ustavi ustrezneje razmejiti upravljalske in poslovodne pristojnosti, saj je vloga delavskega sveta
poštavljena zelo operativno, sprejema tudi ukrepe za izvedbo
poslovne politike, poslovodni organ pa je postavljen bolj
v vlogo tehničnega izvrševalca sklepov delavskega sveta in
njegovega izvršilnega organa. Posebej neustrezna je izpeljava
teh določb v 513. čl. zakona o združenem delu, kjer je določeno, da poslovodni organ razpravlja o posameznih ukrepih
za izvedbo poslovne politike in daje glede njih mnenja, namesto da bi jih sam sprejemal in izvajal.
Amandmaji vprašanj razmejitve med upravljanjem in poslovodstvom ne načenjajo.
Menimo, da je potrebno iz 100. čl. ustave črtati določilo, da
sprejema delavski svet tudi ukrepe za izvajanje poslovne
politike ter plana, glede poslovodnega organa pa določiti, da
je pooblaščeni in odgovorni predlagatelj upravljalskih odločitev in njihov samostojni izvajalec.
Alternativno predlagamo, da se pristojnost poslovodnega
organa posebej ne razčlenjuje, pač pa, da se opredeli, da
delavski svet sprejema naslednje upravljalske odločitve: plan,
statusne zadeve, ugotavlja rezultate dela in odloča o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, imenuje
poslovodni organ, vse ostale zadeve pa spadajo v pristojnost
poslovodnega organa.
V primeru, da se bo vztrajalo pri sedanjem številu norm
glede poslovodnega organa, pa poleg navedenega predloga
opredelitve njegovih pristojnosti predlagamo še, da se
z dopolnitvijo 103. čl. ustave da možnost poslovodnemu
organu, da ne zadrži le nezakonitih aktov delavskega sveta,
ampak tudi tiste, ki niso v skladu s sprejetim planskim aktom
delovne ali sestavljene organizacije. V 104. čl. ustave pa
predlagamo, naj se le izjemoma predvidi možnost določitve
tripartitne razpisne komisije za imenovanje poslovodnega
organa z zakonom za nekatere OZD s področja posebnega
družbenega pomena.
Preseči bi bilo potrebno tudi teoretična stališča, da je
poslovodstvo samoupravna funkcija, ne pa poklic. V tržnih
pogojih gospodarjenja je poslovodstvo predvsem zahtevno in
visoko profesionalno delo, ne pa samoupravna funkcija kot
članstvo v delavskem svetu. Visoka strokovna usposobljenost
in prejšnje uspešno delo morata biti temeljni kriterij za izbiro
poslovodnega delavca.
3. TEHNOLOŠKI PRESEŽKI DELOVNE SILE
4. odst. 32. čl. ustave določa, da zaradi tehnoloških in
drugih izboljšav, zaradi katerih delavčevo delo ni več
potrebno, delavec ne more izgubiti lastnosti delavca, dokler
se mu ne zagotovi drugega delovnega mesta, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam.
Glede tega določila amandmaji ne predlagajo sprememb,
vendar menimo, da je to določilo preveč togo in ni v funkciji
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učinkovitosti poslovanja OZD. Potrebno je dopustiti tudi možnost prenehanja delovnega razmerja, če ne bi bilo možnosti
za ustrezno prekvalifikacijo ali prerazporeditev delavca, pri
čemer pa je potrebno za te primere izgraditi ustrezen socialno
varstveni mehanizem v predpisih o zavarovanju za primer
brezposlenosti.
4. SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN
A VTONOMNIH POKRAJIN
258. čl. ustave določa, da ima federacija sklad za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin. V Programu dolgoročne gospodarske
stabilizacije in drugih družbenih dokumentih, posebej še
v gradivu GZS o združevanju dela in sredstev se poudarja, da
je potrebno spodbujati hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih s takšnimi ukrepi ekonomske politike, ki bodo organizacije
v čim večji meri usmerjale v zagotavljanje sredstev na podlagi
združevanja dela in sredstev v OZD iz manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin.
Predlagamo, da se v 258. čl. ustave opredelijo različne
možne oblike zagotavljanja sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih, med katerimi lahko OZD izbirajo, in
sicer: združevanje dela in sredstev na osnovah skupnega
dohodka ali skupnega prihodka, ustanavljanje delovnih organizacij, kreditiranje ali prispevanje v razvojno banko.
5. PLANIRANJE
Družbeno planiranje ureja ustava SFRJ v členih 69 do 74 in
v členu 257, ki govori o družbenem planu Jugoslavije. Navedeni členi določajo, da delavci planirajo v temeljnih in drugih
organizacijah združenega deia, v samoupravnih interesnih
skupnostih, kjer upravljajo s sredstvi družbene reprodukcije,
sprejemajo plane in programe za razvoj in jih usklajujejo med
seboj ter s plani družbeno političnih skupnosti.
Amandma XIV vsebino navednih členov spreminja tako, da
poudarja odgovornost OZD za izvajanje svojih planov (ne pa
tudi planov družbeno političnih skupnosti), posebej pa se
opredeljuje tudi planiranje v velikih tehnično tehnoloških
sistemih. Amandma XXVII poudarja usklajevalno in usmerjevalno vlogo družbenega plana Jugoslavije in ga opredeljuje
kot okvir za ukrepe ekonomske politike.
Ugotavljamo, da se navedeni predlogi ne dotikajo vprašanja
razmejitve med plani OZD in plani družbeno političnih skupnosti. Veljati mora načelo, da je temeljni subjekt planiranja
OZD, ki je za izvajanje tega plana tudi odgovorna, pri planih
družbenopolitičnih skupnosti pa je potrebno poudariti njihovo usmerjevalno vlogo. Pri tem je potrebno, da posamezne
družbenopolitične skupnosti planirajo le v okvirih razpoložljivih instrumentov razvojne politike.
Predlogi teh amandmajev pomenijo nekatere izboljšave
glede na obstoječo ureditev (pristojnosti družbeno političnih
organov za prelitje ciljev družbenih planov v usmerjevalne
ukrepe razvojne politike). Niso pa dovolj dorečeni pri razmejitvi makro (narodno gospodarskega) in mikro (podjetniškega)
planiranja, odgovornosti za doseganje planov ter hierarhičnosti in indikativnosti planiranja.
Uspešnost mikro planiranja zahteva stabilne dolgoročne
pogoje poslovanja, definiranje na podlagi ukrepov razvojne
politike iz družbenih planov ter drugih pogojev gospodarskega sistema. Odgovornost za doseganje indikativnih planov
OZD naj sloni predvsem na dohodkovni uspešnosti poslovanja, ne zgolj na doseganju planov (amandma XiV.. tč. 2).
Potrebno ukrepanje namreč zahteva fleksibilno prilagajanje
tržnim spremembam in korektivnim ukrepom tekoče ekonomske politike.
Z amandmajem XIV, tč. 3, je pravilno poudarjen usmeritveni
in vzpodbujevalni značaj ekonomskih in drugih ukrepov,
v mejah pristojnosti posameznih družbeno političnih skupnosti. Vendar pa so pri tem navedene le pravice in dolžnosti
organov DPS, ne pa tudi njihova odgovornost za doseganje
planskih ciljev oz. sprejete ukrepe razvojne politike, s katerimi
se opredeljuje usmerjanje mikro nivojskega planiranja. Ta
odgovornost bi morala sloneti na okvirih razpoložljivega
instrumentarija posameznega nivoja DPS, s čimer je v okviru
ustavnih opredelitev določena tudi hierarhija družbenih planov DPS.
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6. LASTNINA
Ker pojem družbene lastnine vsebinsko ni opredeljen, bi
bilo potrebno družbeni lastnini v pogojih tržno planskega
gospodarstva začrtati nedvoumne ekonomske temelje; 12. čl.
ustave SFRJ namreč razčlenjuje le njene tvorce (produkcijska
sredstva in druga sredstva združenega dela, z združenim
delom doseženi dohodek, sredstva za zadovoljevanje skupnih
in splošnih družbenih potreb, naravna bogastva in dobrine
v splošni rabi), prepoveduje pridobitev lastninske pravice na
sredstvih, ki so pogoj za delo, in prilaščanje tujega presežnega dela na osnovi družbenih sredstev.
Opredelitev ekonomskega substrata družbene lastnine je
toliko nujnejša, če je predvidena konkurenca različnih lastninskih oblik; glede na izbrano blagovno naravo družbene
reprodukcije, je zato potrebno natančno določiti tako objekt
družbene lastnine, kot njene subjekte in pravni temelj prilaščanja, pri tem pa izhajati iz realnih družbenih razmer, torej
nujnosti maksimiranja ekonomskih koristi ob upoštevanju
temeljnih imperativov naše družbeno ekonomske ureditve:
- dostopnosti proizvajalnih sredstev vsem članom družbe;
- dela kot edine osnove upravljanja s proizvajalnimi sredstvi in prilaščanja družbeno priznane vrednosti blaga;
- proizvajalnih sredstev kot materialne osnove združenega dela;
Pozitivna definicija, ki bi upoštevala omenjena izhodišča, bi
zato družbeno lastnino morala opredeliti tako, da bi poudarila
pripadnost sredstev določeni organizaciji in razčlenila njene
pravice in obveznosti kot titularja ter dopustila prilaščanje
tudi na osnovi rezultatov dela; v odnosu do ostalih lastninskih
oblik, kot so zasebna, mešana in zadružna lastnina, bi družbena lastnina uživala dominanten položaj.
Pojma družbene lastnine v nakazani smeri seveda ni
mogoče dokončno opredeliti brez posega v temeljna ustavna
načela. Posebno pozornosti bi zato morali posvetiti uskladitvi,
oziroma preoblikovanju besedila v 2., 3. in 5. odstavku II.
točke in 4., 5.. 6. in 12. odstavku III. točke ustavnih načel.
Tako opredeljena družbena lastnina zahteva tudi spremembe definicije družbene narave dohodka in sicer v smislu
pripadnosti organizaciji, ki je ta dohodek ustvarila, ne glede
na to, ali je bil dohodek ustvarjen na domačem ali na tujih
trgih.
7. VLOGA GOSPODARSKIH ZBORNIC
V čl. 50 ustave je določen namen združevanja v gospodarske zbornice. Med cilji združevanja je posebej navedeno
usklajevanje posebnih, skupnih in splošnih družbenih interesov in dajanje pobud za izdajanje zakonov ter določanje
ekonomske politike. Iz prakse se jasno vidi, da zaradi položaja, ki ga ima zbornica v zakonodajnih postopkih (zbornica
je lahko pobudnik, ne pa pooblaščeni predlagatelj zakonov),
v teh postopkih ne more učinkovito delovati. Zato naj se
Gospodarsko zbornico Jugoslavije uvrsti med pooblaščene
predlagatelje zakonov v zvezni skupščini (tako določilo že
vsebujejo nekatere republiške ustave glede republiških
gospodarskih zbornic) tako, da se dopolnita člena 293 in 298
ustave SFRJ.
8. ZASEBNA GOSPODARSKA INICIATIVA
Ustava SFRJ določa v 64. čl. svobodo samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, če opravljanje
dejavnosti z osebnim delom ustreza načinom, materialni
osnovi in možnostim osebnega dela in če ni v nasprotju
z načelom pridobivanja dohodka po delu in z drugimi temelji
socialistične družbene ureditve.
Ustava ne omogoča, da bi občani oz. delovni ljudje opravljali gospodarske in druge dejavnosti na najrazličnejše
načine, med drugim tudi tako, da bi ustanovili organizacije, ki
bi imele status zasebne pravne osebe. Menimo, da bi na
današnji stopnji razvoja družbeno ekonomskih odnosov omogočili občanom in delovnim ljudem, da bi svojo zasebno
gospodarsko in drugo iniciativo realizirali kot samostojni
gospodarstveniki tudi na ta način, da bi ustanovili samostojno
podjetje - zasebno pravno osebo, v kateri bi bili zaposleni kot
poslovodje.
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9. MEDSEBOJNA SKLADNOST SAMOUPRAVNIH
SPLOŠNIH AKTOV
Ustava SFRJ ne vsebuje določb o medsebojni skladnosti
samoupravnih splošnih aktov, tako kot 256. čl. ustave SR
Slovenije. Ta člen določa, da morajo biti samoupravni splošni
akti v skladu z ustavo in zakonom in ne smejo biti v nasprotju
s samoupravnim sporazumom o združevanju, niti s samoupravnim sporazumom ali družbenim dogovorom, h kateremu
je organizacija pristopila. Posebej je pomembno nadalje določilo, da v primeru nasprotja samoupravnih splošnih aktov
s samoupravnim sporazumom ali družbenim dogovorom,
h kateremu je organizacija pristopila, veljajo določbe samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora.
Predlagamo, da se z določili 256. čl. ustave SR Slovenije
dopolni 206. čl. ustave SFRJ.
III. OPREDELITVE V USTAVNIH
AMANDMAJIH, KI JIH OCENJUJEMO
KOT NESPREJEMLJIVE
1. IZJEMNI DOHODEK (amandma IX, 8. točka)
Ustava SFRJ določa v 18. čl., da se dohodek, pridobljen
v izjemno ugodnih razmerah, v skladu s samoupravnim sporazumom in zakonom, uporablja za razvoj v OZD, občini in
republiki.
V amandmaju IX. je opredeljen izjemni in monopolni dohodek s tem, da se izjemni dohodek usmerja tudi za razvoj
komunalne infrastrukture, monopolni dohodek pa v zvezni
proračun.
Določila o ugotavljanju in usmerjanju izjemnega in monopolnega dohodka so nesprejemljiva, saj so v nasprotju s tržnim načinom gospodarjenja, pa tudi z načelom, ki je navedeno v tč. 6 istega amandmaja in določa, da pridobivajo
delavci OZD, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, dohodek
z vrednotenjem rezultatov dela in vseh dejavnikov proizvodnje na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. Vsebina tega
amandmaja ne spodbuja OZD za doseganje čim večjega
dohodka in s svojo vsebino omogoča, da se vsak dohodek, ki
je višji od povprečja, označi kot izjemni oz. monopolni. Poleg
tega menimo, da so določila o monopolnem dohodku nepotrebna, saj nedopustnost monopolnega ravnanja določa že
255. čl. ustave (ki se ne spreminja), odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi pa je tudi urejen v zakonih, ki
določajo, katera dejanja s tega področja še štejejo za kazniva
dejanja oz. gospodarske prestopke (kazenski zakon, zakon
o zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov).
2. VELIKI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI SISTEMI
(amandma X, 5. točka)
Ustava SFRJ določa v 2. odst. 38. čl., da lahko zakon, pod
pogoji, ki jih določa ustava, predpiše obvezno združevanje
določenih vrst OZD v skupnosti, v katerih se zagotavlja enotnost sistema dela na ustreznih področjih. Predlagani
amandma to osnovno načelo, torej obveznosti združevanja
zaradi tehnološke enotnosti razširja tudi na obveznost enotne
ureditve družbeno ekonomskih odnosov, kar pa ocenjujemo
kot nesprejemljivo. Veliki tehnično tehnološki sistemi so
namreč lahko le oblika izvajanja določenih procesov, ker
sodeluje veliko prostorsko disperziranih gospodarskih subjektov. Za doseganje enotnega delovanja teh sistemov so
potrebni skupni normativi, standardi in postopki tehnoloških
rešitev.
Posebej nesprejemljivo je določilo 5. odstavka te točke ki
omogoča, da se z zveznim zakonom, kadar to z?hteva.te.^?
loška enotnost in je to pomembno za vso državo, določijo
n!čin In pogoje tehnološke enotnosti in oblike organizacije
na vsem območju SFRJ tudi za druga P»^,ne
elektrogospodarstvo, železniški promet m PTT. Tako široka
dikcija bi omogočila, da se na praktično vseh podr j
določa obvezno združevanje OZD na ravni cele države^
Posebei velja poudariti, da morajo družbenoekonomski
odnosi tudi v takih skupnostih temeljiti na samoupravnih
poročevalec

odnosih, upoštevaje tržne zakonitosti. Predlagani amandma
te skupnosti predstavlja kot institucionalne oblike, kjer ni
prostora za samoupravno urejanje odnosov. Poleg tega se
s tako ureditvijo odvzema republikam in pokrajinama pravico,
da skrbijo za lasten in skupen razvoj.
3. DAVČNI SISTEM, RAZVOJNA POLITIKA IN
STRATEGIJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
JUGOSLAVIJE (amandma XXVI, 1. točka)
Med temelje enotnega jugoslovanskega trga vključujejo
amandmaji tudi:
- enotne temelje davčnega sistema in skupne temelje
davčne politike;
- skupno politiko gospodarskega in družbenega razvoja,
določenega v družbenem planu Jugoslavije, in enotno strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije.
Ti dve načeli med temelji enotnega jugoslovanskega trga
v čl. 252 ustave SFRJ doslej nista vključeni.
Glede davčnega sistema menimo, da bi bilo možno kot
temelje enotnega jugoslovanskega trga šteti le vire in vrste
davkov ter davčne zavezance, vsa ostala vprašanja (davčne
stopnje, olajšave in oprostitve) pa naj bi ostala v pristojnosti
republik in pokrajin.
Predlagano besedilo namreč v povezavi z amandmajem
XXXII, ki v 1. točki določa za to področje pristojnost federacije, pomeni, da republike in avtonomni pokrajini nimajo več
možnosti skrbeti za lasten in skupen razvoj v skladu s stopnjo
svoje razvitosti, hkrati pa predlagani sistem omogoča prelivanje dohodka med posameznimi deli države.
Na podlagi navedenih stališč glede davčnega sistema tudi
ni sprejemljivo, da bi zvezni zakon urejal temelje in položaj
služb družbenih prihodkov.
Glede predlagane enotne strategije tehnološkega razvoja
menimo, da je strategija tehnološkega razvoja lahko le del
skupne razvojne politike Jugoslavije
4. FINANCIRANJE JLA (amandma XXXI)
279. čl. ustave določa, da se vsi dohodki in izdatki federacije določajo v njenem proračunu. Dohodke federacije tvorijo
carine in drugi izvirni dohodki, določeni z zveznim zakonom
ter prispevki republik in avtonomnih pokrajin. Sredstva za
financiranje JLA se določijo v proračunu federacije na podlagi srednjeročnega načrta za razvoj JLA.
Predlagani amandma, kljub določilu, da se sredstva za JLA
zagotavljajo v proračunu federacije, opredeljuje za pokritje
tega dela dodatne vire (davki iz dohodka OZD in iz osebnih
dohodkov) poleg tistih, ki so našteti v 279. čl. ustave SFRJ.
Predlagani način financiranja daje JLA poseben status
v okviru zveznih organov, ne le glede virov za financiranje,
pač pa zagotavlja planiran obseg sredstev za potrebe JLA tudi
v primerih, ko zaradi nedoseženega soglasja republik in avtonomnih pokrajin proračun federacije ni pravočasno sprejet.
Predvsem pa pomeni predlagani način financiranja JLA novo
obremenitev za gospodarstvo, zato predlagamo, da se ta
amandma črta.
IV. VPRAŠANJA, ZA KATERA UGOTAVLJAMO,
DA SO l/ USTA VI IN V OSNUTKU USTA VNIH
AMANDMAJEV PREPODROBNO UREJENA
Glede na to, da je ustava po svoji vsebini akt, ki naj ureja
temeljna razmerja v družbi, menimo, da bi jo bilo možno
bistveno skrajšati, če bi vsebovala samo temeljna načela za
urejanje odnosov na posameznih področjih, vse podrobnosti
pa bi prepustili zakonski ureditvi. S tem bi preprečili, da se
enaka določila ponavljajo v ustavi in v zakonih, kar je posebno
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očitno v zakonu o združenem delu. S področja družbeno
ekonomskih odnosov velja ta ugotovitev predvsem za naslednja vprašanja:
- vprašanja samoupravnega odločanja, za katera naj se
v ustavi opredeli le temeljna načela, (ne pa da se našteva vse
pristojnosti posameznih organov) in loči ta vprašanja od
področja poslovodenja. Predlagani amandma v tem delu
besedilo ustave še dodatno obremenjuje in se spušča celo
v določila o načinu odločanja v delavskem svetu;
- glede vprašanja statusne organiziranosti gospodarstva
naj ustava opredeljuje le temeljne oblike (TOZD, DO), vse
ostale oblike pa naj se iz ustave izločijo v skladu z načelom
svobodnega odločanja gospodarskih subjektov o združevanju.
V amandmajih zasledimo tudi več predlogov, za katere
menimo, da so nepotrebni, saj je njihova vsebina jasno izražena v veljavnem ustavnem tekstu. Taka določila so na
primer:
- v amandmaju IX. tč. 1, ki določa, da je protiustaven vsak
akt, s katerim je prizadeta družbena lastnina;
- v amandmaju IX, tč. 11, ki določa odgovornost OZD, če je
ta urejena v samoupravnem sporazumu - če je namreč tako
obveznost OZD v samoupravnem sporazumu sprejela, ni
potrebno v ustavi še enkrat poudarjati, da je v samoupravnem
sporazumu sprejeto določilo obvezno;
- glede skupnih vlaganj je v amandmaju IX, tč. 12 nepotrebno določati, da enotna načela za to obliko sodelovanja
določa zvezni zakon, saj se ravno ta načela že urejajo v ustavi;
- če je v amandmaju IX, tč. 1 določeno načelo svobodnega
združevanja, je potem nepotrebno določilo 3. tč. istega
amandmaja, da se lahko DO in SOZD združujejo tudi v druge
skupnosti in druge oblike združevanja;
- amandma XXVI. v tč. 3 določa, da morajo službe družbenih prihodkov delovati po zakonu in drugih predpisih in da so
odgovorne za njihovo uporabo — to določilo je nepotrebno,
saj je obveznost ravnanja po zakonih eno od temeljnih ustavnih načel in velja za vse subjekte;
- amandma XXVIII. v zadnjem odstavku 3. tč. določa, da
ukrepi monetarne politike ne smejo nikogar spraviti v neenakopraven položaj, vsebinsko enako pa je določilo amandmaja
IX. tč. 6.
V. OCENA PREDLAGANIH STALIŠČ Z VIDIKA
TEMELJNIH NAČEL USTA VE SFRJ
Predlagane spremembe ustave SFRJ bodo terjale tudi razpravo o nekaterih temeljnih načelih ustave SFRJ, in sicer:
- vključitev DO kot temeljnega tržnega subjekta zahteva
presojo ustreznosti 8. odst. III. poglavja temeljnih načel, ki
določa TOZD kot osnovo vseh oblik združevanja in odločanja;
- predlogi, ki se nanašajo na različne oblike vlaganj in
udeležbo na dohodku na podlagi tako vloženih sredstev (velja
za skupna vlaganja, tuja vlaganja in vlaganja občanov) zadevajo na temeljno načelo, da je človekovo delo edina podlaga
za prilaščanje in upravljanje in da si nihče na nikakršni lastninsko pravni podlagi ne more prisvajati proizvoda družbenega dela in upravljati (poglavje III., odst. 4. in 5~). Nakazano
dilemo je možno razrešiti s spremembo, da se pod delom, ki je
osnova za prilaščanje, razume tudi minulo delo, oz. rezultati
minulega dela, to so sredstva. Temeljna načela kapitala ne
vključujejo v pojem dela, to izhaja iz poglavja II., 3. odst.,
druga alineja, ki govori o nasprotju med kapitalom in delom.
- različne oblike lastnine, ki se predlagajo v ustavi
(skupna, zadružna, lastnina tujcev, ki ustanavljajo mešana oz.
lastna podjetja), se ne vključujejo v temeljna načela, ki vsebujejo le opredelitev družbene in osebne lastnine. Pri tem bi bilo
potrebno pozitivno opredeliti družbeno lastnino in jo razmejiti
do zadružne in zasebne lastnine.
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