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Skupščina SR Slovenije je ob določitvi osnutka
amandmajev k ustavi SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
dne 14. 4. 1989 na podlagi 438. člena ustave SR Slovenije
sprejela naslednji
sklep
1. Osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije se daje
v javno razpravo skupaj s poročilom o odprtih vprašanjih
v zvezi s spremembami ustave SR Slovenije.
Javna razprava o osnutku amandmajev k ustavi SR Slo-,
venije bo trajala do 31. maja 1989.
2. Skupščina SR Slovenije pooblašča delovno skupino
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja za
redakcijo besedila amandmajev k ustavi SR Slovenije, da
na podlagi določitve osnutka na sejah zborov dne 14. 4.
1989, pripravi za objavo čistopis osnutka amandmajev
k ustavi SR Slovenije.
3. Javno razpravo o osnutku amandmajev k ustavi SR
Slovenije bo organizirala in vodila Socialistična zveza
delovnega ljudstva Slovenije. Rezultate javne razprave bo
posredovala Komisiji Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja do 20. junija 1989.
Izhodišča in usmeritve za vodenje javne razprave
o osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki jih je
sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije na seji dne 14. 2. 1989, so objavljeni v Poročevalcu št.
4/89 z dne 28. 2. 1989.
4. Skupščina SR Slovenije priporoča, da se stališča in
mnenja v javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SR

SLOVENIJE

Slovenije preverja/o tudi z anketami in javnomnenjskimi
raziskavami.
5. Delovni ljudje in občani ter drugi udeleženci v javni
razpravi lahko posredujejo svoje predloge k osnutku
amandmajev tudi neposredno Komisiji Skupščine SRS za
ustavna vprašanja.
6. Osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije z obrazložitvami, poročilo o odprtih vprašanjih v zvezi s spremembami ustave SR Slovenije ter stališča in pojasnila v zvezi
s predlogi, pripombami in mnenji, ki jih ni bilo mogoče
sprejeti v besedilo amandmajev, se objavijo v Poročevalcu
Skupščine SR Slovenije in v sredstvih javnega informiranja.
7. Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja bo spremljala javno razpravo in po končani javni razpravi predložila zborom Skupščine SR Slovenije:
- poročilo o rezultatih javne razprave o osnutku amandmajev;
- besedilo predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije
in
- besedilo predloga ustavnega zakona za izvedbo
amandmajev k ustavi SR Slovenije.
8. Predloge in pobude iz javne razprave, ki presegajo
skupno dogovorjeni okvir dopolnjevanja ustave SR Slovenije bo Komisija za ustavna vprašanja posredovala Delovni
skupini za pripravo izhodišč za novo ustavo SR Slovenije,
ki jo je imenovalo Predsedstvo RK SZDL Slovenije.
9. Ta sklep se objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije.
Številka: 001 -02/89-2
Predsednik
Ljubljana, 14. 4. 1989
Miran Potrč
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UVOD
Osnutek pomeni konkretizacijo predloga Predsedstva SR Slovenije, da se začne postopek za
spremembo ustave Socialistične republike Slovenije. V njem so upoštevana stališča in razprave
o nekaterih temeljnih vprašanjih v zvezi s pripravo
osnutka sprememb ustave SR Slovenije in stališča,
ki so se v SR Sloveniji oblikovala do vsebine in
temeljnih vprašanj ustavnih rešitev ob razpravi
o amandmajih k ustavi SFRJ. Pripravljen je tako, da
zagotavlja celovitost ustavne ureditve SR Slovenije
in SFR Jugoslavije.
Osnutek amandajev k ustavi SR Slovenije ima
torej dva cilja:
— uskladitev z amandmaji k ustavi SFRJ,
- oblikovanje izvirnih rešitev, ki so izraz pobud iz
dosedanjih razprav o ustavnih spremembah v zvezi
s spreminjanjem ustave SFRJ ter razprav o delovnem osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije.
Predvsem drugemu cilju smo v Komisiji za
ustavna vprašanja in javnosti posvečali največ
pozornosti. Želeli smo, da bi se že v osnutek amandmajev vključilo čim več predlogov in vprašanj, ki bi
lahko predstavljala ustavnopravno podlago za razvoj družbenoekonomskega in družbenopolitičnega
sistema, za utrjevanje pravic in svoboščin delovnih
ljudi in občanov ter za učinkovito in demokratično
družbeno odločanje v SR Sloveniji.
Razprave o spremembah slovenske ustave so
v javnosti in Komisiji za ustavna vprašanja prisotne
že dve leti, saj smo tudi ob razpravah o dopolnilih
k ustavi SFRJ temeljito ocenjevali njihov vpliv na
pristojnosti, položaj in vlogo SR Slovenije v federaciji. Tudi takrat smo razpravljali in se odločali o slovenski suverenosti, o slovenski ustavi, o vsebini in
odnosih na področju družbenoekonomske ureditve
in o temeljih političnega sistema ter o skupnih interesih SR Slovenije in drugih republik ter pokrajin
v Jugoslaviji. Razprave pa niso od včeraj tudi zato,
ker smo v Sloveniji posebej razpravljali o izhodiščih
za spremembo ustave SR Slovenije, pa tudi razprava o prvem delovnem osnutku amandmajev, ki je
bil objavljen v Poročevalcu v začetku februarja
1989, je že dobila mnoge značilnosti prave javne
razprave.
Na sejah 29. marca 1989 so vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije, po razpravi o delovnem besedilu
osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki je bil
objavljen v Poročevalcu številka 2/89, sklenili, da naj
Komisija za ustavna vprašanja prouči razpravo in
predloge, dane na sejah zborov in pripravi predloge
za dopolnitev osnutka amandmajev.
Komisija za ustavna vprašanja je vse predloge in
pripombe skrbno proučila. Do vsakega od njih je
oblikovala svoj odnos tako, da ga je upoštevala in
pripravila predlog za dopolnitev amandmajev, da je
sporno vprašanje razjasnila z dodatnimi pojasnili
v obrazložitvah, razširila odprta vprašanja, ki naj se
v javni razpravi posebej prouče oziroma obrazložila,
iz katerih razlogov konkretnega predloga ni treba
sprejeti, ker je že na drug način vključen v predloge
aH ker bi pomenil le nepotrebno dodatno normiranje. Le izjemoma je komisija menila, da posamezen
predlog ni primeren in to le, če bi bil v izrecnem
nasprotju z že dogovorjenimi drugimi rešitvami
v republiški ali zvezni ustavi in če je bil tak predlog
v dosedanjih razpravah v ustavni komisiji in javnosti
že vsestransko proučen.
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Razprava in predlogi na zasedanju zborov 29. 3.
1989 so veliko pripomogli k temu, da so se ponovno
temeljito proučila mnoga pomembna vprašanja in
pripravil predlog bistveno boljšega in jasnejšega
besedila predloga osnutka.
Tudi k dopolnjenemu besedilu osnutka amandmajev, ki ga je predložila Komisija za ustavna vprašanja delegatom Skupščine SR Slovenije v odločanje za seje zborov 14. 4. 1989 so bili oblikovani
dodatni predlogi ne le od delegatov temveč tudi
v več družbenopolitičnih organizacijah in oblikah
njihovega delovanja, v samoupravnih interesnih
skupnostih in v Zboru za ustavo. Tudi vsi ti predlogi
so podprli pristop in osnovno vsebino osnutka, ker
je bistveno presegel zgolj usklajevanje republiške
z zvezno ustavo ter ponuja tudi mnoge izvirne rešitve. Tudi ti predlogi so zato predvsem svetovali, da
se še jasneje oblikujejo nekatere rešitve, omogoči
še več alternativnih predlogov in prouči še nekatera
dodatna vprašanja, da bi v javni razpravi res lahko
oblikovali svoj odnos do vseh najpomembnejših
vprašanj našega bodočega razvoja. Na podlagi teh
predlogov so zbori Skupščine SR Slovenije na sejah
14. 4. 1989 še dopolnili osnutek amandmajev, obrazložitve in odprta vprašanja za javno razpravo.
Vsa dosedanja delegatska in javna razprava je
podprla temeljna izhodišča in cilje predlaganih
sprememb. Potrdila je prepričanje, da so vprašanja,
ki jih obsegajo predlagani amandmaji, skupaj
z vprašanji, ki se predlagajo za proučitev v javni
razpravi, najbistvenejši del nujnih ustavnih sprememb.
Enotno so podprta prizadevanja in naloga, da že
v tej fazi ustavnih sprememb z amandmaji zagotovimo kar največ sprememb ustave SR Slovenije, ki
so pogoj za spremembe v družbenoekonomski ureditvi in političnem sistemu v smeri ekonomsko učinkovite in politično demokratične sodobne družbe,
pa tudi tiste spremembe, ki bodo utrjevale suverenost in odgovornost slovenskega naroda v okviru
enakopravne federativne skupnosti jugoslovanskih
narodov in narodnosti. Enotno je mnenje, da osnutek, skupaj z odprtimi vprašanji za razpravo predstavlja dobro podlago za tako usmeritev.
Dosedanja razprava je tudi enotno potrdila
potrebo, da se ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije sprejmejo v roku, ki bo omogočil, da se
pravočasno in čim prej oblikuje republiška zakonodaja v skladu s sprejetimi rešitvami za reformo družbenoekonomske ureditve, da se zagotovi skladnost
republiške zakonodaje z že sprejetimi sistemskimi
rešitvami na podlagi zveznih amandmajev, predvsem pa, da se zagotovi pravočasni sprejem volilnih
zakonov, da bi lahko opravili vse potrebno za pripravo kandidacijskih postopkov in volitev spomladi
prihodnjega leta. Po mnenju večine v dosedanji
razpravi bi morali storiti vse za to, da bi lahko že
julija letos sprejeli dopolnila k ustavi SR Slovenije.
To pa bo mogoče le, če bodo tudi vsi dejavniki
v javni razpravi spoštovali dogovorjene roke, predvsem pa če bo res prevladalo skupno spoznanje, da
vprašanja, ki jih ne moremo temeljito in na podlagi
ocene vseh posledic proučiti v tem času, pripravimo
za razpravo o novi slovenski ustavi, ki jo že organizira SZDL Slovenije.
Ni dvoma, da je delovni osnutek amandmajev
k ustavi SR Slovenije ponudil v razpravo, tudi
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v alternativah, večino tistih temeljnih vprašanj, ki
najbolj zavzeto zanimajo slovensko javnost.
Z osnutkom amandmajev in poročilom o odprtih
vprašanjih ponujamo za javno razpravo predvsem
naslednje pomembnejše skupine vprašanj:
1. Da se tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije opredeli samoodločba slovenskega naroda kot
trajna in neodtujljiva pravica ter določi tudi ekonomska suverenost republike Slovenije nad rezultati dela, naravnimi bogastvi in naravnimi viri.
2. Da naj bo z ustavo določena kot himna SR
Slovenije Prešernova »Zdravljica«.
3. Da mora imeti osebno delo in vse oblike
združevanja osebnega dela enakopraven družbenoekonomski položaj in enakopravne pogoje gospodarjenja, tako kot vsi drugi subjekti tržnega poslovanja. Tudi pooblastilo države, da z zakoni ureja
nekatera vprašanja in pogoje opravljanja osebnega
dela morajo le zagotavljati njegovo enakopravnost
ter varovati interese in pravice državljanov, ne pa
imeti omejitveni značaj v odnosu do takega dela.
Oceni naj se, kako to urediti tudi v odnosu do
gospodarjenja z gozdovi.
4. Država mora zagotavljati in spoštovati samostojnost podjetij, svobodo iniciative in ekonomske
zakonitosti. Zaradi spoštovanja teh načel pa mora
skrbeti za zagotavljanje vitalnih interesov družbe in
naroda ter temeljnih pravic delovnih ljudi in občanov - posebej glede vprašanj urejanja in rabe prostora ter naravnih bogastev in dobrin v splošni rabi,
glede vprašanj vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva in glede pogojev razvoja prometa, energetike in komunalnih
dejavnosti, kot skupnega pogoja za gospodarski
razvoj in uresničevanje življenjskih potreb delovnih
ljudi in občanov. Zato je treba oceniti: kakšna naj bo
zaradi tega pravica organov družbenopolitičnih
skupnosti, da z obveznim združevanjem ali davki
posegajo v dohodek organizacij združenega dela in
vseh tržnih subjektov pri zagotavljanju sredstev za
gospodarsko infrastrukturo in druge dejavnosti
posebnega družbenega pomena, kako naj se glede
na objektivni monopolni položaj nekaterih dejavnosti uresničuje posebni družbeni interes, kakšna naj
bo vloga organov družbenopolitičnih skupnosti
v sistemu družbenega planiranja, posebej pa pri
urejanju prostora in dobrin v splošni rabi ter v kakšnih oblikah in po katerih poteh naj se zagotavlja
uresničevanje teh nalog.
5. Načelo prostovoljnosti in svobode pri ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti postaja
temeljno načelo organiziranja tudi na tem področju.
To omogoča večjo racionalnost organiziranja ter
zagotavlja, da se bodo v teh skupnostih skupni
interesi urejali svobodno in na samoupravnih podlagah.
Toda širok obseg samoupravnega interesnega
organiziranja, vloga in pomen teh skupnosti pa tudi
kritika njihovega delovanja opozarjajo, da je treba
predvidene alternativne rešitve na tem področju
najskrbneje proučiti. To terjajo tudi velike razlike
o predlaganih rešitvah v dosedanjih razpravah.
Ponujene rešitve v osnutku omogočajo, da se
ohrani organiziran vpliv uporabnikov in izvajalcev
na najpomembnejših področjih družbenih dejavnosti, hkrati zagotavljajo večjo odgovornost skupščin
družbenopolitičnih skupnosti za uresničevanje teh
družbenih potreb, onemogoča paradržavna vloga
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samoupravnih interesnih skupnosti, omogočajo
različne oblike zagotavljanja teh interesov, pa tudi
različne oblike zagotavljanja sredstev za njihovo
uresničevanje — od prispevkov in davkov, do popolnoma svobodnega interesnega združevanja in pridobivanja dohodka na tržni podlagi.
Oceniti kaže, ali so smotrne take odprte rešitve za
prehodno obdobje ali pa je že mogoče sprejeti
posamezne predloge za radikalno spremembo
vloge samoupravnih interesnih skupnosti in države
na teh področjih.
6. Predlagana je opustitev načela, da je uresničevanje vseh interesov in potreb delovnih ljudi
odvisno od materialnih možnosti organizacij združenega dela in delavcev v občini. Zaradi zagotavljanja enakih pravic in obveznosti vseh delovnih ljudi
v republiki je predlagano, da se določeni programi
in pravice, ki se zagotavljajo z zakoni, zagotavljajo
v republiki, in sicer po načelu enakih pravic in
enake obremenitve; v občini pa se po načelu samoupravnega sporazumevanja uresničujejo le pravice
in programi, ki niso zakonsko predpisani kot pravica vseh delovnih ljudi in občanov.
7. Predlagane so variantne možnosti za uveljavljanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju
dejavnosti ali zadev posebnega družbenega
pomena. Oceniti je treba, ali je dovolj soodločanje
uporabnikov, ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnostih o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov v takšni organizacijah, ali pa naj
ima pristojni organ družbenopolitične skupnosti
neposredni vpliv na njihovo imenovanje in razrešitev.
8. Predlagane so pomembne dopolnitve v pravicah in svoboščinah človeka in občana - tako glede
zagotavljanja enakopravnosti, pravice izpovedovanja vere in pravice do kontrole nad uporabo podatkov o občanih.
V zvezi s pravicami in svoboščinami pa so v odprtih vprašanjih predlagana v proučitev tudi mnoga
druga vprašanja pravic in svoboščin, predvsem
v zvezi z vprašanji svobode organiziranja in združevanja, lastnine in načina varovanja teh pravic, ki jih
je treba v javni razpravi skrbno proučiti.
9. Razen za Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ so za izvolitev delegatov vseh zborov skupščin predlagane splošne, tajne, svobodne in neposredne volitve, z več kandidati.
Delovnim ljudem in občanom v občinah pa je
dana možnost, da v svojem statutu za posamezne
zbore predvidijo ohranitev načela delegiranja.
10. V osnovi je, kljub različnim pogledom v dosedanjih razpravah, preseženo vprašanje, ali je ob
nespremenjenih določbah zvezne ustave in temeljnih načei mogoče formalno predlagati ukinitev
družbenopolitičnih zborov.
Toda hkrati so predlagane bistvene dopolnitve
v kandidiranju in volitvah za te zbore, s poudarjeno
vlogo državljanov in ukinjanjem monopola in odtujene vloge pri tem katerikoli družbenopolitični organizaciji, politični organizaciji ali zvezi, ter zahteve
po oceni vloge, pristojnosti in številčnosti družbenopolitičnih zborov, kar vse omogoča njihovo drugačno vlogo v ustavnem sistemu.
11. Predlagamo, da se ohrani Predsedstvo SR
Slovenije, lahko tudi v ožjem sestavu. Volitev predsednika republike bi terjala bistvene posege v dosedanje pristojnosti predsedstva, spremenil pa bi se
3

tudi njegov položaj v odnosu do Predsedstva SFRJ.
Ti predlogi zato doslej niso dobivali večje podpore.
Glede načina volitev Predsedstva SR Slovenije pa
je, upoštevaje nov način neposrednih volitev delegatov, treba oceniti, ali naj ga v bodoče voli Skupščina SR Slovenije ali neposredno državljani SR Slovenije. To je povezano tudi z opredelitvijo, ali krepiti
skupščinsko vladavino ali pa ohraniti posebno
vlogo Predsedstva SR Slovenije in kakšne posledice
bi na položaj skupščine in pristojnosti predsedstva
imele splošne in neposredne volitve predsednika in
članov Predsedstva SR Sldvenije.
12. Spremembe prinašajo večjo samostojnost in
svobodo občanov pri organiziranju samoupravljanja in odločanja v občini, jasneje pa so razmejene
tudi pristojnosti občine in republike. Razen mest, ki
dobivajo izvirne pristojnosti, se vse druge občine
med seboj le prostovoljno združujejo. Predlagan je
tudi nov amandma o krajevni skupnosti.
Temeljno vprašanje, ali kaže občino še naprej
razvijati kot temeljno oblastno skupnost ali pa jo
predvsem organizirati kot temeljno samoupravno in
interesno skupnost občanov, z manj poudarjeno
oblastno vlogo sicer ni konsekventno razrešeno.
Vendar pa pripravljeni predlogi v svoji celoti zasledujejo v osnovi drugo možnost.
13. V javni razpravi kaže posebej oceniti tudi
kakšno vlogo naj v bodoče imajo samoupravna
sodišča, kako okrepiti položaj in vlogo narodnosti
ter kako opredeliti vprašanje oblikovanja preiskovalnih odborov pri Skupščini SR Slovenije.
14. V predlogih je referendum kot možna oblika
odločanja pri sprejemanju ustave izrecno predviden. Kaže predvsem oceniti, ali naj bo njegova uporaba v ustavi predvidena fakultativno ali obvezno.
15. V osnutku je predvidena zakonska ureditev
možnosti predhodnega preiskusa predlaganih
novih rešitev s področja družbenoekonomske ureditve in političnega sistema, in sicer preden se določene rešitve^ uvedejo v pravni sistem.
16. Posebej je tudi predlagano, da se v javni
razpravi proučijo nekatera vprašanja temeljnih
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načel ustave SR Slovenije, še posebej pa ustavna
vloga družbenopolitičnih organizacij.
Glede na razlike v pogledih o teh vprašanjih bi
morali v družbenopolitičnih organizacijah, upoštevaje ustavne možnosti in posledice posameznih
predlogov, ta vprašanja posebej tehtno proučiti
Doslej opravljena razprava je potrdila, da so to
temeljna vprašanja, ki bi jih morali razrešiti. Mnoga
od navedenih vprašanj ne zahtevajo le nujne strokovne presoje, temveč je treba preveriti tudi zahteve
in interese večine ljudi, kar doslej ni bilo mogoče
storiti. Zato tudi predlagamo, da je osnutek amandmajev še vedno odprt za vse ocene in preverjanja,
pa tudi za nove ideje in predloge. Zato tudi predlagamo, da v javni razpravi posebej ocenimo nekatera
vprašanja, ki jih doslej nismo znali in uspeli oblikovati v rešitve, ki bi že bile zrele za oblikovanje
besedila v amandmajski obliki. Ta vprašanja so priložena v obliki Poročila Komisije o odprtih vprašanjih v zvezi s spremembami ustave SR Slovenije.
To nam bo omogočilo, da v družbenopolitičnih
organizacijah in javnosti v času javne razprave ta
vprašanja temeljito preverimo.
Kot pripomoček za javno razpravo predlagamo
tudi prve povzetke odgovorov na predloge, pripombe in mnenja, ki jih ni bilo mogoče vgraditi
v besedilo amandmajev oziroma obrazložitev v tej
fazi sprememb republiške ustave. Odgovori so pripravljeni na podlagi predlogov, ki so jih dali delegati
in drugi udeleženci v razpravi na sejah zborov
Skupščine SR Slovenije dne 29.3.1989 in jih je
Komisija za ustavna vprašanja obravnavala in sprejela na 17. sej i dne 6.4.1989
* * *
Zaradi večje preglednosti in usmerjanja razprave
zlasti na tiste rešitve, ki pomenijo novost v besedilu
amandmajev k ustavi SR Slovenije, je ta del besedila
pisan poudarjeno z velikimi črkami, in sicer tako,
glede na novost oziroma izvirnost v primerjavi
z ustreznimi amandmaji k ustavi SFRJ kot tudi glede
na veljavno besedilo ustave SR Slovenije, kadar gre
za že doslej izvirna določila ustave SR Slovenije.
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OSNUTEK AMANDMAJEV
SOCIALISTIČNE

K

USTAVI

REPUBLIKE

SLOVENIJE

- AMANDMAJI S PODROČJA DRUŽBENOEKONOMSKE UREDITVE:
amandma X (10), amandmaji od XII (12) do XXX (30),
amandmaji XLIX (49), L (50) in LXVIII (68);
- AMANDMAJI S PODROČJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA:
amandmaja IX (9) in XI (11), amandmaji od XXXI (31) do XXXVIII (38), amandmaja XLVII (47) in XLVIII (48),
amandmaji od Ll (51) do LXIV (64) in amandma LXVII (67);
- AMANDMAJI S PODROČJA USTAVNOSTI, ZAKONITOSTI IN PRAVOSODJA:
amandmajj od XXXIX (39) do XLVI (46), amandmaja LXV (65) in LXVI (66);
Ti amandmaji so sestavni del ustave SR Slovenije in
začno veljati z dnem njihove razglasitve.
9 AMANDMA IX*
1. SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA JE
V SESTAVI SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE NA TEMELJU CELOVITE, TRAJNE IN
NEODTUJLJIVE PRAVICE SLOVENSKEGA NARODA DO
SAMOODLOČBE./VARIANTNI DODATEK, »KI VKLJUČUJE
TUDI PRAVICO DO ODCEPITVE IN ZDRUŽITVE«./
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek I. člena
ustave SR Slovenije
Obrazložitev:
V dosedanjih razpravah so se pojavile številne pobude, da je potrebno pravico slovenskega naroda do
samoodločbe vključiti kot trajno pravico v normativni
del ustave. S predlagano dopolnitvijo bi se poudarila
prostovoljnost združitve SR Slovenije v zvezno državo
kot eno temeljnih načel našega ustavnega sistema, ki
izhaja iz celovite, trajne in neodtujljive pravice vsakega
naroda do samoodločbe. S tem bi se odpravil vsak
dvom, da je pravica do odcepitve, temelječa na pravici
naroda do samoodločbe, zapisana v prvem poglavju
temeljnih načel, zgodovinska pravica, ki jo je slovenski
narod že izčrpal. Z vključitvijo takšne določbe v normativni del, bi bilo poudarjeno, da je to celovita, trajna in
neodtujljiva pravica naroda, ki jo narod ne more izčrpati z odločitvijo v določenem času oziroma v pomembnem zgodovinskem trenutku. Vključitev pravice do samoodločbe v normativni del, seveda ne pomeni, da te
pravice slovenski narod doslej ni imel, kakor tudi ne to,
da se s tem spreminjajo temeljna načela. Poudarja se le
celovitost, trajnost in neodtujljivost te pravice. Vključitev te določbe v normativni del ustave ima zato načelni
£ ustavnopravni značaj in je ni mogoče povezovati s kakršnokoli politično opredelitvijo. Vsi člani ustavne komisije so v svoji razpravi to posebej poudarili. Poudarili
so tudi svojo opredelitev, da se suverenost slovenskega naroda uresničuje v SFRJ kot enakopravni federativni skupnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Ob tem so bili v razpravi dani tudi predlogi, da bi se
predlagano ustavno besedilo razširilo tako, da bi se
izrecno navedlo, da pravica do samoodločbe vključuje
tudi pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi
v skupno državo. Ocenjeno je bilo, da je prav takšno
možnost predvideti v variantni rešitvi. Z oceno teh dveh
alternativnih možnosti naj se v javni razpravi ugotovi ali
kaže pravico do samoodločbe kot celovito pravico
v ustavni normi pojasnjevati z vključevanjem pravice
do odcepitve in združitve ali ne. Enotno pa je mnenje,
da samo poudarek na pravici do odcepitve kot samo
eni od pravic, ki izhajajo iz pravice do samoodločbe,
pomeni oženje pojma samoodločbe, ki je opredeljena
* OPOMBA: Leta 1981 je bilo sprejetih 8 amandmajev k Ustavi SR
Slovenije)
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tudi v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih
pravicah kot pravica naroda, s katero si narodi prosto
določajo svoj politični status in prosto zagotavljajo
svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj. Pravica do
samoodločbe naroda torej obsega odcepitev, združitev, pripojitev ali še kakšno drugo možno obliko svoje
izvedbe. Glede na mednarodni pakt je torej nesporno,
da pravica do samoodločbe vključuje tudi pravico do
odcepitve, kot eno od pravic, ki iz samoodločbe izhajajo. Uveljavljanje te pravice je omogočeno ne glede na
uvrstitev v ustavo ali drug pravni akt in je povezano
s konkretnim položajem, ki narod navaja na take odločitve. Normiranje te pravice v sebi skriva nevarnost
krčenja in po svoji naravi ne predstavlja pravice, ki
obstoji na podlagi pravne norme, ampak je imanentna
suverenosti naroda. Skupščina SR Slovenije kot najvišji organ oblasti in samoupravljanja pa je organ, preko
katerega slovenski narod lahko izvede svoje odločitve
v zvezi s pravico do samoodločbe.
Predlog, da se v normativnem delu ustave SR Slovenije jasneje izrazi pravica do samoodločbe kot celovita,
trajna in neodtujljiva pravica slovenskega naroda, izhaja tudi iz tistih tradicij NOB in revolucije, ki so bile
podlaga enakopravne vključitve slovenskega naroda
v federativno skupnost narodov in narodnosti Jugoslavije.
Pri tem velja opozoriti zlasti na ugotovitev Kočevskega zbora o tem, da je slovenski narod končno - veljavno stopil v krog suverenih narodov ter na tiste sklepe
Kočevskega zbora in Črnomaljskega zasedanja, ki govorijo o vključitvi slovenskega naroda v Demokratično
federativno Jugoslavijo in o delu slovenske delegacije
v AVNOJ. Popotnica, ki jo je dal delegaciji na pot na II.
zasedanje AVNOJ-a Kočevski zbor, obsega razen ugotovitve o suverenosti slovenskega naroda tudi zahtevo
po graditvi take nove Jugoslavije, ki bo vzpostavila
novo ljudsko demokracijo, kar bo ustvarilo pogoje za
razvoj tako posameznikov, kot celih narodov. Na Črnomaljskem zasedanju pa je SNOS ugotovil, da se je
slovenski narod združil v federativno Jugoslavijo, zgrajeno na načelih resnične ljudske demokracije in narodne enakopravnosti, svobodno, po svoji lastni volji, na
temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe,
vključno s pravico do odcepitve, pa tudi združitve
z drugimi narodi. Takšna opredelitev ima zgodovinsko
kontinuiteto, saj je bila uporabljena kot eno osnovnih
gesel osvobodilne fronte iz junija 1941 in je vsebovana
tudi v prvi slovenski ustavi iz leta 1947. Za razliko od
kraljevine torej nova Jugoslavija ni nastala s pogodbo
med vrhovi, ampak na podlagi odločitev in naknadnih
potrditev političnih in predstavniških teles slovenskega
naroda, kot so bili OF slovenskega naroda, Kočevski
zbor in SNOS.
V razpravi je bilo tudi predlagano, da bi bilo potrebno spremeniti temeljna načela v zvezi s tem vprašanjem, v normativni del pa predpisati postopek realizacije pravice do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico
do odcepitve in združitve, vendar je v komisiji prevlada5

/o stališče, da je ta pravica trajna in celovita, ki po
svojem bistvu presega okvire ustavne oziroma normativno pravne ureditve in zato ne potrebuje še nadaljnih
postopkovnih določb o načinu njene realizacije. V razpravi pa je bilo tudi opozorjeno, da se z vnašanjem
pravice do samoodločbe v normativni del ustave v bistvu zmanjšuje njen pomen, kakršen nesporno že izhaja iz temeljnih načel ustave.
10 AMANDMA X
1. V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI DELO\^ll LJUDJE IN OBČANI SVOBODNO ODLOČAJO O SVOJEM DELU IN
PROSTO RAZPOLAGAJO Z NARAVNIMI BOGASTVI IN
NARAVNIMI VIRI V SKLADU S SVOJIMI V USTAVI DOLOČENIMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI.
2. S tem amandmajem se dopolni prvi odstavek 2.člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma naj bi realiziral v dosedanjih predhodnih
razpravah večkrat poudarjeno splošno zahtevo, da se
v normativnem delu ustave na splošno opredelijo temeljni elementi gospodarske suverenosti republike.
Glede na to naj bi se v ustavo smiselno vključilo besedilo dosedanjega 25. (noveliranega 28.) člena zakona
o združenem delu, ki določa, da delavci v združenem
delu in drugi delovni ljudje, narodi in narodnosti v republikah oziroma v avtonomnih pokrajinah, v združenem delu in družbenopolitičnih skupnostih svobodno
odločajo o svojem delu, rezultatih dela in naravnih
bogastvih v skladu s svojimi z ustavo določenimi pravicami in dolžnostmi. Ker so v sedanjem 2.členu ustave
SR Slovenije navedeni temeljni interesi ter temeljne
zadeve\ ki jih delovni ljudje in občani zagotavljajo in
uresničujejo v SR Sloveniji (v tem sklopu pa je že
navedeno, da »upravljajo s sredstvi dela in razpolagajo
z rezultati svojega dela«) bi vsebinsko predložena dopolnitev sodila k prvemu odstavku navedenega člena
ustave. Taka dopolnitev je tudi skladna z določbami
drugega odstavka 1.člena mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.
11 AMANDMA XI
1. HIMNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE JE
»ZDRAVLJICA«.
2. S tem amandmajem se nadomesti 10. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Predsedstvo SR Slovenije je v predlogu, da se začne
postopek za spremembo ustave SR Slovenije,predlagalo, da naj se v ustavi opredeli himna SR Slovenije.
Amandma določa, da je to Prešernova Zdravljica. Ker
se je doslej uporabljala tudi himna Naprej zastave
Slave, je bil v komisiji dan predlog, naj se delovni ljudje
in občani Slovenije tekom javne razprave odločajo,
katero od obeh doslej uporabljanih pesmi hočejo določiti kot svojo himno.
12 AMANDMA XII
1. Živo delo delavcev in družbena sredstva, kot družbeni
kapital, so podlaga za upravljanje in prilaščanje rezultatov
dela, doseženih s poslovanjem s temi sredstvi.
2. Vsak se vključuje v delo z družbenimi sredstvi svobodno
in pod enakimi pogoji, v odvisnosti od znanja in sposobnosti,
da skupaj z drugimi delavci ta sredstva nenehno obnavlja,
povečuje in zboljšuje.
3. Pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi so
delavci v združenem delu odgovorni drug drugemu in družbeni skupnosti kot celoti.
Delavci v združenem delu so dolžni ekonomsko smotrno in
družbeno odgovorno uporabljati družbena sredstva in jih
nenehno obnavljati, povečevati in zboljševati.
Delavci v združenem delu uporabljajo rezultate, ki jih
ustvarjajo z delom in upravljanjem družbenih sredstev, in
6

trpift) materialne in druge posledice ekonomsko nesmotrne in
družbeno neodgovorne uporabe teh sredstev.
Delavcu v združenem delu, ki nevestno ali neuspešno izpolnjuje svoje dolžnosti in delovne obveznosti, preneha delovno
razmerje pod pogoji in na način, ki jih določa zakon.
4. Organizacija združenega dela oziroma druga družbena
pravna
oseba je nosilka pravic in obveznosti v pravnem
prometu glede vseh sredstev, s katerimi razpolaga in jih
uporablja v skladu z njihovo naravo in namenom, z ustavo in
z zakonom.
Organizacija združenega dela oziroma druga družbena
pravna oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
ki jih upravljajo delavci oziroma drugi delovni ljudje in občani
v tej organizaciji oziroma v tej osebi.
5. Delavci v združenem delu v pogojih delovanja tržnih
zakonitosti in socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ustvarjajo prihodek s prodajo proizvodov in
storitev na trgu ali s svobodno menjavo dela.
Delavci v združenem delu iz ustvarjenega prihodka v različnih oblikah združevanja dela in sredstev in v drugih oblikah
poslovanja nadomeščajo porabljena sredstva ter pridobivajo
in razporejajo dohodek za razširjeno reprodukcijo, rezerve in
zadovoljevanje svojih osebnih, skupnih in splošnih družbenih
potreb.
Delavci v združenem delu razporejajo za celotno osebno in
skupno porabo del dohodka, sorazmeren njihovemu prispevku, ki so ga dali k ustvarjanju dohodka z živim delom in
upravljanjem družbenih sredstev kot minulim delom delavcev.
6. Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo
gospodarske dejavnosti, pridobivajo dohodek z realnim vrednotenjem vseh dejavnikov proizvodnje in poslovanja ter rezultatov dela na podlagi delovanja tržnih zakonitosti.
Izjemoma delavci v organizacijah združenega dela v gospodarskih dejavnostih, določenih z zakonom, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za vrednotenje rezultatov dela, pridobivajo dohodek tudi s svobodno menjavo dela.
Z družbeno določenimi splošnimi pogoji gospodarjenja,
s plani družbenopolitičnih skupnosti in z ukrepi ekonomske
politike se ne smeta spodkopavati s to ustavo določeni samostojnost in enakopravnost pri pridobivanju dohodka ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, ZADRUG IN DRUGIH PRAVNIH IN
FIZIČNIH OSEB, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.
7. Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo
dejavnost na področjih izobraževanja, znanosti, kulture,
zdravstva in socialnega varstva ali drugo družbeno dejavnost,
pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela neposredno
z uporabniki njihovih proizvodov in storitev ali v okviru oziroma po samoupravnih interesnih skupnostih in drugih oblikah samoupravnega organiziranja.
Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti, pridobivajo v odvisnosti od narave dejavnosti in potreb, ki se zadovoljujejo z njihovim opravljanjem,
dohodek tudi s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu in
v odnosih skupnega ustvarjanja dohodka, medsebojno ali
z delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo druge
dejavnosti.
Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo^družbene dejavnosti, in uporabniki njihovih proizvodov in storitev
enakopravno urejajo pogoje pridobivanja dohodka, ki se
ustvarja s svobodno menjavo dela, z vrednotenjem vseh
dejavnikov in rezultatov dela.
Delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti, dosegajo pri pridobivanju dohodka enak
družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela.
8. Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali v izjemno ugodnih pogojih, ustvarjenih s položajem kraja dela in poslovanja, se skladno s samoupravnim
sporazumom in zakonom ugotavlja in uporablja za razvoj
organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen, in, kadar
je to z zakonom določeno, za razvoj materialne osnove dela in
varstvo življenjskega okolja v občini, POSEBNI DRUŽBENOPOLITIČNI SKUPNOSTI in republiki ali za razvoj komunalne
infrastrukture.
9. Z zakonom se lahko izjemoma začasno omeji razpolaganje delavcev v organizacijah združenega dela z delom sredstev družbene reprodukcije ZA DOLOČENE NAMENE ali
določi obvezno združevanje dela teh sredstev za financiranje
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nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih z družbenim
planom Socialistične republike Slovenije, kadar je zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv pogoj za življenje in delo
občanov ali za gospodarski in družbeni razvoj, CE TO ZAHTEVA ZAGOTAVLJANJE TEMELJNIH CIUEV RAZVOJNE
POLITIKE V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI, OZIROMA če se na samoupravni podlagi sredstva za financiranje
teh potreb niso mogla oziroma se ne morejo zagotoviti
Organizacije združenega dela imajo v skladu z zakonom
pravico do vračila obvezno združenih sredstev družbene
reprodukcije in pravico do nadomestila za uporabo teh sredstev oziroma pravico do določenih ugodnosti.
Upravljanje dela obvezno združenih sredstev družbene
reprodukcije temelji na samoupravnih podlagah; ZAGOTAVLJATA SE JAVNOST IN DRUŽBENI NADZOR NAD POSLOVANJEM S TEMI SREDSTVI.
VARIANTA I:
V prvem odstavku se črta besedilo »delavcev v organizacijah združenega dela« v začetku drugega odstavka se besede
»organizacije združenega dela« nadomestijo z besedo
»ZDRUŽEVALCI«.
VARIANTA II:
Besedilo 9. točke se črta (v 14. točki pa se med členi, ki se
razveljavijo, navede tudi 25. člen ustave SR Slovenije).
10. Delavci v organizacijah združenega dela, ki združujejo
sredstva ali delo in sredstva zaradi skupnega poslovanja ob
skupnem riziku, imajo pravico na tej podlagi skupaj in enakopravno, sorazmerno s sredstvi oziroma z delom in sredstvi, ki
jih združujejo, upravljati to poslovanje, odločati o skupnem
dohodku in skupnem prihodku, določati obveznosti in odgovornosti za skupni riziko ter druge medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti iz združevanja sredstev oziroma
dela in sredstev.
Delavci v organizacijah združenega dela, ki ustanovijo novo
delovno organizacijo in združijo sredstva, imajo na tej podlagi
enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci, ki
združijo sredstva v obstoječo organizacijo združenega dela.
11. Organizacije združenega dela lahko za razširitev materialne osnove dela zbirajo denarna in druga sredstva občanov
in jim poleg vračila vrednosti teh sredstev zagotovijo tudi
nadomestilo za njihovo uporabo v obliki obresti oziroma
določenih ugodnosti v skladu z zakonom.
Občani lahko vlagajo denarna in druga sredstva v organizacijo združenega dela ob skupnem riziku in na tej podlagi
uveljavijo pravico do vračila vrednosti teh sredstev in do
nadomestila za njihovo uporabo, in to v odvisnosti od rezultatov, ki jih doseže ta organizacija, ter pravico, da so obveščeni
o rezultatih uporabe teh sredstev, in si pridobijo pravico do
sodelovanja pri odločanju o nekaterih zadevah v zvezi z uporabo vloženih sredstev v skladu z zveznim zakonom.
Organizacija združenega dela lahko zaradi zbiranja oziroma vlaganja sredstev občanov izdaja tudi vrednostne
papirje, ki se glasijo na ime ali na prinosnika in na podlagi
katerih imetniki teh papirjev uveljavljajo pravico do nadomestila za uporabo teh sredstev oziroma tudi pravico do sodelovanja pri odločanju pod pogoji in na način, ki jih določa
zvezni zakon.
Občani lahko obdržijo lastninsko pravico na vloženih sredstvih, razen v primerih, ki jih določa zvezni zakon.
12. Delavci, ki opravljajo strokovna, administrativna,
pomožna in druga dela za kmetijsko ali drugo zadrugo, banko
ali drugo finančno organizacijo, zavarovalno organizacijo,
samoupravno interesno skupnost ter drugo samoupravno
organizacijo in skupnost ali njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo in društvo, lahko oblikujejo delovno skupnost. Delovno skupnost
lahko oblikujejo tudi delavci v organih družbenopolitičnih
skupnosti pod pogoji, ki jih določa zakon.
Delavci v delovni skupnosti imajo pravico do sredstev za
osebno in skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu
ter z osnovami in merili za delitev, ki veljajo v organizacijah
združenega dela. Ti delavci imajo tudi druge samoupravne
pravice v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, ter odgovornostjo organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo
dela zaradi uresničevanja njihovih funkcij in nalog.
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Na te delovne skupnosti se ne morejo prenašati pravice,
pooblastila in odgovornosti organizacij, skupnosti in organov, za katere opravljajo dela.
13. Delavcu ne more prenehati delovno razmerje, če zaradi
tehnoloških in drugih izboljšav, ki prispevajo k povečanju
produktivnosti dela in k večjemu uspehu organizacije združenega dela, njegovo delo v tej organizaciji ni več potrebno,
dokler se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza
njegovim delovnim zmožnostim, ali se mu na drug način ne
zagotovi uveljavljanje pravice do dela ali z zakonom določenih pravic iz dela.
Z zakonom se v ta namen lahko določi obvezno združevanje
ali drugačno zagotavljanje sredstev ter predpišejo pogoji in
način za njihovo uporabo.
14. S 1. točko se nadomesti tretji odstavek 14. člena; z 2.
točko se dopolni 15. člen; s 3. točko se nadomesti 17. člen;
s 4. točko se nadomesti 26. člen; s 5. točko se nadomesti 21.
člen; s 6.točko se dopolni 1. oddelek I. poglavja drugega dela;
s 7. točko se nadomesti 18. člen; z 8. točko se nadomesti prvi
odstavek 20. člena; z 9. točko se nadomesti 25. člen; z 10.
točko se nadomesti 28. člen; z 11. točko se nadomesti 30.
člen; z 12. točko se nadomestita prvi in tretji odstavek 32.
člena; s 13. točko se nadomestita četrti in peti odstavek 34.
člena; razveljavijo se drugi odstavek 16. člena, 31. člen in
drugi odstavek 34. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V tem amandmaju je v največjem delu povzeto besedilo amandmaja X k ustavi SFRJ, ki ureja osnove družbeno lastninskih odnosov; pravice, obveznosti in odgovornosti glede družbenih sredstev; pravico dela
z družbenimi sredstvi; pridobivanje oziroma ustvarjanje prihodka na trgu in s svobodno menjavo dela;
položaj delavcev pri ustvarjanju in delitvi dohodka;
odnose pri samoupravnem združevanju sredstev;
skupno upravljanje in poslovanje; položaj delavcev
v družbenih dejavnostih; obvezno združevanje sredstev ter poseganje države v razpolaganje z dohodkom;
vlaganje sredstev občanov v organizacije združenega
dela; zagotavljanje socialne varnosti delavcev ob tehnoloških in drugih izboljšavah v združenem delu itd.
V 4. točki amandmaja XII se povzema pojem »organizacija združenega dela- tako kot je opredeljen v 4.
točki amandmaja X k ustavi SFRJ. V enakem splošnem
pomenu se nato pojavlja in pojmuje na drugih ustreznih mestih besedilo osnutka amandmajev, in sicer
identično s sistemsko kategorizacijo pojmov v amandmajih k ustavi SFFIJ - pa tudi tako kot je kategorialni
sistem postavljen in ohranjen v temeljnih načelih ter
v nespremenjenem delu ustave SFRJ in ustave SR
Slovenije. Kljub številnim pripombam in pomislekom
v tej fazi ustavnih sprememb pojmovne kategorije organizacije združenega dela v njenem splošnem ustavnem pomenu ne gre označevati drugače, ker bi s tem
ustvarili le še večje nejasnosti in zaplete.
Na tem in drugih mestih v ustavnem besedilu je
»organizacija združenega dela« vsaka organizirana
oblika združevanja dela delavcev in družbenih sredstev. To pa so lahko delovne organizacije, ki opravljajo
gospodarsko ali družbeno dejavnost in oblike njihovega združevanja kot sestavljene organizacije združenega dela in druge. Organizacija združenega dela kot
ustavno sistemska kategorija tako pokriva tudi pojem
podjetja kot delovne organizacije, ki opravlja gospodarsko dejavnost (po zakonu o podjetjih) kot tudi različne oblike organiziranja delovnih organizacij in njihovih združevanj v družbenih dejavnostih, katerih morebitno nadaljno specifikacijo (npr. zavodi ali podobno)
bodo uredili posebni zakoni. To pa hkrati pomeni, da
splošne ustavne rešitve z ničemer ne omejujejo možnosti za podrobnejšo statusno opredelitev podjetništva
ali drugih oblik poslovne organiziranosti na različnih
področjih, saj dajejo dovolj prostora za ustrezno zakonodajno urejanje, ki se v zakonodajni praksi (pretežno
na zvezni ravni) postopno izvaja. Sicer pa je ob predloženem obsegu ustavnih sprememb (upoštevaje identične spremembe v ustavi SFRJ) v tej fazi spreminjanja
ustave, ob nespremenjenih temeljnih okvirih zvezne in
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republiške ustave, nujna njuna terminološka skladnost.
V tem vsebinskem okviru odstopajo od besedila
amandmaja X k ustavi SFRJ le določbe posameznih
točk, in sicer:
- 6. točka, v kateri ni povzeta določba četrtega odstavka 6. točke amandmaja X k ustavi SFRJ, ki obravnava obveznost kompenzacij. Ta določba namreč ne prinaša takih vsebinskih novosti, ki bi terjale spremembo
sedanjega 107.člena ustave SR Slovenije, kjer je obstoječa ureditev kompenzacij smiselno povsem skladna
tudi z novim besedilom omenjenega amandmaja
k ustavi SFRJ. Zato se tudi določba 107.člena ustave
SR Slovenije ne spreminja.
Z dograditvijo besedila v tretjem odstavku 6. točke se
izrecno omenjajo poleg organizacij združenega dela
tudi zadruge in zasebne dejavnosti fizičnih in pravnih '
oseb, s čimer se v skladu s številnimi zahtevami iz
dosedanjih razprav izraža enakopraven položaj vseh
oblik gospodarskih dejavnosti pri pridobivanju dohodka in pri določanju splošnih pogojev gospodarjenja.
- 7. točka (identična z določbo 7. točke amandmaja
X k ustavi SFRJ) opredeljuje način pridobivanja dohodka delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju družbenih dejavnosti (svobodna menjava dela, prodaja proizvodov in storitev na
trgu in v odnosih skupnega ustvarjanja dohodka). Glede samih virov financiranja za delovanje in razvoj družbenih dejavnosti na splošno pa je ob tem potrebno
upoštevati še druge določbe osnutka amandmajev, ki
se nanašajo na zagotavljanje sredstev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje
pravic delovnih ljudi in občanov in jih določata ustava
in zakon; možnost zagotavljanja sredstev neposredno
iz proračuna ali iz skladov družbenopolitičnih skupnosti.
- 8. točka, v kateri se upošteva specifična ustavna
ureditev v SR Sloveniji glede medsebojnega združevanja občin v posebne družbenopolitične skupnosti (194.
člen). V delu te določbe amandmaja, ki se nanaša na
navajanje družbenopoltičnih skupnosti, v korist katerih
se lahko nameni del dohodka iz rente, se zato navajajo
poleg občin in republike tudi posebne družbenopolitične skupnosti.
Zajemanje tega dela dohodka je opredeljeno tako
kot v ustreznem amandmaju k ustavi SFRJ. Gre za
naravno oziroma položajno rento in ne za poseganje
v dohodek iz dela. Gre za namensko usmerjanje tega
dela dohodka, ker bi se sicer samostojno in tudi neupravičeno uporabljal za vsakršne namene v okviru organizacij združenega dela, ki so ga ustvarile. Glede na
številne pripombe v dosedanjih razpravah, ki izhajajo iz
napačne predpostavke, da gre v tem primeru za monopolni^ dohodek - pa je treba pojasniti, da je bilo to
vprašanje že temeljito obravnavano in razčiščeno v razpravi ob pripravljanju in sprejemanju amandmajev
k ustavi SFRJ. Elementi monopolnega dohodka so bili
povsem izločeni in preostajajo le elementi rente in
njenega zajemanja.
- 9. točka: Identična točka amandmaja X k ustavi
SFRJ predvideva, da ustava (republiška oziroma pokrajinska) lahko določi pogoje,
- ob katerih se z zakonom začasno omeji razpolaganje delavcev v organizacijah združenega dela z delom
sredstev družbene reprodukcije ali
- določi obvezno združevanje dela teh sredstev za
financiranje nujnih potreb družbene reprodukcije.
Izjemni pogoji za možno začasno omejitev razpolaganja z delom sredstev družbene reprodukcije v organizacijah združenega dela so vsebinsko zoženi v primerjavi z dosedanjo določbo prvega odstavka 25. člena ustave SR Slovenije (zaradi preprečevanja ali odprave večjih motenj na trgu, zaradi bistvenega odstopanja
od temeljnih ciljev sprejete gospodarske politike ali če
to terjajo interesi ljudske obrambe) s tem, da ostaja
edini temeljni razlog: zagotavljanje temeljnih ciljev razvojne politike v SR Sloveniji. Pa še pri tem se začasna
omejitev lahko nanaša le na razpolaganje za določene
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namene. Zagotavljanje temeljnih ciljev razvojne politike je tudi temeljni razlog za morebitno obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje nujnih potreb družbene reprodukcije, kadar je
zadovoljevanje teh potreb nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za gospodarski in družbeni
razvoj. Sicer pa celotna določba 9. točke prevzema
opredelitev iz ustreznega amandmaja k ustavi SFRJ.
Ob številnih mnenjih, da gre v tem primeru za ustvarjanje ustavnih možnosti poseganja v dohodek gospodarstva, ki gaje sicer potrebno razbremeniti - je treba
pojasniti, da se navedene možnosti združevanja sredstev nanašajo predvsem na zagotavljanje temeljne gospodarske infrastrukture, ki najbrž še ni in tudi v bodoče ne bo vedno mogla nastajati zgolj na podlagi tržnega poslovanja ustreznih organizacij. Kolikor bo za te
namene potrebno zbirati dodatna sredstva bi tedaj
padlo breme predvsem na proračune, ki pa bi morali
zajemati potrebna sredstva s povečanjem davčnih
obremenitev. Predvsem bi morali proračuni zagotavljati ustrezne kompenzacije. Torej bi bila razbremenitev le
navidezna. Brez ustavne podlage za urejanje navedenih vprašanj materialnega značaja si ni mogoče predstavljati razvoja oziroma zagotavljanja bistvenih pogojev za življenje in delo občanov oziroma za gospodarski in družbeni razvoj. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi nekatere značilnosti posameznih načinov zagotavljanja oziroma združevanja sredstev. Če se sredstva
dajejo preko proračuna iz davčnih virov, so to nepovratna sredstva in omejena z letno proračunsko politiko oziroma letnimi okviri proračuna; brez upravljanja
dajalcev sredstev. Pri obveznem združevanju po tej
točki pa gre za namenska sredstva, tudi dolgoročnejša,
glede na potrebe oziroma programe; sredstva so v načelu vračljiva in imajo kreditni značaj, pretežno pa
prihaja v poštev pravica do določenih ugodnosti; združevalci upravljajo z njimi na samoupravnih podlagah.
Sicer pa v okviru obstoječega družbenoekonomskega
sistema in ob danih oziroma predvidenih materialnih
možnostih in okvirih splošne oziroma skupne porabe,
ni mogoče zanesljivo pričakovati, da bodo lahko vedno
in dosledno uveljavljeni le posamezni, z ustavo natančno razmejeni viri in nameni financiranja. Zato je realno
razmišljanje o kombiniranem sistemu virov in namenov, ki daje širše in prožnejše možnosti za zagotavljanje najnujnejših splošnih in skupnih družbenih potreb
- še posebej zaradi materialnega zagotavljanja temeljnih ciljev razvojne politike v republiki.
Tako kot besedilo sprejetega amandmaja k ustavi
SFRJ v tej točki prevzeto besedilo omogoča pravico do
vračila obvezno združenih sredstev in pravico do nadomestila za uporabo teh sredstev ali pa pravico do
določenih ugodnosti. Torej so v konkretnih primerih
možne fleksibilne rešitve glede na namen združevanja
sredstev in interese združevalcev ter nikakor ne gre za
nekakšno vnaprejšnje razlaščanje oziroma nepovratno
zajemanje sredstev. Obvezno združevanje sredstev je
možno le izjemoma, in sicer z zakonom, ki ga sprejme
republiška skupščina ob ustavno določenih pogojih.
Namene in časovne omejitve bo določala republiška
skupščina, če bo in kadar bo sprejemala ustrezen zakon. V tem pogledu se predložena rešitev vsebinsko ne
odmika od sedaj veljavne ustavne ureditve v 25. členu
ustave SR Slovenije.
Po mnenjih, izraženih v dosedanjih razpravah, je
potrebno zagotoviti javnost in družbeni nadzor nad
poslovanjem z obvezno združenimi sredstvi družbene
reprodukcije. Zato naj bi se razširilo besedilo zadnjega
odstavka 9. točke tega amandmaja, ki naj to zagotavlja.
Predložena varianta izraža realizacijo stališč, da je
treba zagotavljati enakopraven položaj in enake pogoje poslovanja vsem oblikam gospodarjenja ne glede na
lastninsko podlago. Predlagani variantni predlog tako
pomeni, da bi morebitni ukrepi v predlaganem smislu
zadevali tudi druge gospodarske subjekte oziroma
združevalce in ne le organizacije združenega dela, ki
upravljajo z družbenimi sredstvi. Ob tem je bilo opozorporočevalec

jeno, da je treba to rešitev posebej preizkusiti glede
zajemanja tujih in domačih zasebnih sredstev.
Druga varianta, po kateri naj bi se 9. točka amandmaja črtala (s tem pa črtal tudi 25. člen ustave SR Slovenije), izhaja iz mnenj, da ni več smotrno predvidevati
možnosti začasnega omejevanja razpolaganja s sredstvi družbene reprodukcije — zlasti zato, ker bi to
pomenilo poseganje v samostojno razpolaganjae delavcev z dohodkom. Tudi doslej na republiški ravni
istovrstnega ustavnega pooblastila praktično nismo
uporabljali. Sicer pa je treba v tej zvezi upoštevati
druge možnosti za vplivanje na smotrno rabo sredstev
družbene reprodukcije. Glede možnosti obveznega začasnega združevanja sredstev ta mnenja prav tako
navajajo, da gre za neutemeljno državno poseganje
v dohodek organizacij združenega dela in da je treba
uporabljati druge ustavne podlage za zbiranje sredstev
in za državne materialne intervencije - predvsem javno financiranje iz proračuna oziroma skladov. Ob tej
varianti je bilo opozorjeno, da je treba temeljito proučiti vse možne posledice črtanja tega ustavnega pooblastila ter okoliščine na katere opozarja obrazložitev• osnovne rešitve, upoštevajoč tudi dejstvo, da bi ob črtanju te možnosti prišli lahko v slabši položaj tudi v primerjavi z drugimi republikami in pokrajinami, ki bi tak
način zagotavljanja sredstev imele.
13. točka - glede na številne in različne pripombe
oziroma predloge v zvezi s predloženo ureditvijo reševanja »tehnoloških presežkov« je treba še posebej pojasniti, da v tej točki ni mogoče v republiški ustavi
sprejeti drugačnih temeljnih ustavnih rešitev kot jih
vsebuje sprejeti amandma k ustavi SFRJ. Sicer pa tudi
vsebinsko ni sprejemljiv predlog, da delavcu, ki postane tehnološki presežek, preneha delovno razmerje - in
bi torej trpel enake posledice kot delavec, ki izgubi
delovno razmerje zaradi nevestnega oziroma neuspešnega dela. V tem primeru gre namreč za delavce, ki so
sami subjekt posodobitve lastne organizacije združenega dela, njenega prestrukturiranja, tehnoloških in
drugih izboljšav - pa je zato utemeljena v amandmaju
k ustavi SFRJ sicer že sprejeta ureditev, ki takim delavcem nudi temeljno ustavno varstvo pravic do dela
oziroma z zakonom določenih pravic iz dela. Konkretnejša ureditev pa ni stvar ustave, pač pa delovno-pravne zakonodaje na zvezni in republiški ravni ter samoupravne ureditve v združenem delu.
13 AMANDMA XIII
1. Delavci svobodno združujejo delo in aruzoena sredstva
v pogojih blagovne proizvodnje in delovanja tržnih zakonitosti, da bi opravljali gospodarske in družbene dejavnosti in
pridobivali dohodek na trgu ali v odnosih svobodne menjave
dela.
Delavci svobodno odločajo o oblikah samoupravnega in
delovnega organiziranja in o oblikah združevanja, povezovanja in sodelovanja organizacij združenega dela, o interesih, ki
jih v njih uresničujejo, in o obsegu združevanja svojega dela
in družbenih sredstev.
2. Delovna organizacija je samostojna samoupravna organizacija ter ekonomska in poslovna celota, v kateri so delavci
povezani s skupnimi interesi pri delu z družbenimi sredstvi.
Delovna organizacija na področju gospodarskih dejavnosti
je temeljni subjekt tržnega poslovanja, delovna organizacija
na področju družbenih dejavnosti pa je temeljni subjekt svobodne menjave dela IN POSLOVANJA.
Delovno organizacijo lahko ustanovijo organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in druge družbene pravne osebe.
Družbenopolitična skupnost lahko ustanovi delovno organizacijo, če je opravljanje dejavnosti te organizacije nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih
organizacij na določenem območju ali če je to nujno za delo
organov te družbenopolitične skupnosti.
Pod pogoji in na način, ki jih določa zakon, lahko ustanovijo delovno organizacijo delovni ljudje in občani, da uresničujejo pravico do dela in druge svoje interese.
Delovno organizacijo lahko v skladu z zakonom ustanovijo
tudi civilne pravne osebe.
poročevalec

3. S statutom delovne organizacije se določi, katere pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo po tej ustavi
delavci v organizaciji združenega dela, uresničujejo delavci
v delovni organizaciji kot celoti, katere pa v posameznih delih
delovne organizacije, v katerih so delavci organizirali
temeljne organizacije združenega dela ali druge oblike svojega organiziranja.
4. Delovna organizacija je nosilka vseh pravic in obveznosti
v pravnem prometu glede vseh sredstev, s katerimi razpolaga
in jih uporablja.
S statutom delovne organizacije se lahko določi, da imajo
določene pravice in obveznosti v pravnem prometu glede
določenih sredstev, s katerimi razpolagajo in jih uporabljajo,
deli delovne organizacije, v katerih so delavci organizirali
temeljne organizacije združenega dela ali druge oblike svojega organiziranja.
5. Delovne organizacije se lahko združujejo v sestavljene
organizacije združenega dela, poslovna združenja, skupnosti
in druge oblike organiziranja združenega dela.
S samoupravnim sporazumom se določi, katere pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev v delovni organizaciji se
uresničujejo v sestavljeni organizaciji združenega dela ali
v drugi obliki organiziranja združenega dela.
S samoupravnim sporazumom se lahko določi, da ima
sestavljena organizacija združenega dela ali druga oblika
organiziranja združenega dela določene pravice in obveznosti v pravnem prometu glede določenih sredstev, s katerimi
razpolagajo in jih uporabljajo delovne organizacije.
6. DELAVCI v organizacijah združenega dela, ki kot enotni
tehnološki sistem opravljajo dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega prometa, so dolžni v teh sistemih zagotoviti
tehnično funkcionalnost pri delu in na tej podlagi tehnološko
enotnost delovnega procesa, smotrno in učinkovito delovanje
teh sistemov in njihovih posameznih delov na celotnem
območju SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE v skladu
s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja SOCI ALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ter s potrebami in interesi uporabnikov njihovih proizvodov in storitev KAKOR TUDI
TEHNOLOŠKO USKLAJENOST Z ISTOVRSTNIMI SISTEMI
V SFRJ.
VARIANTNI DODATEK:
V DRUGEM ODSTAVKU 40. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE SE NA KONCU BESEDILA ČRTA IZRAZ »V SKUPNOSTI«.
7. Posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali
zadev posebnega družbenega pomena se v skladu z njihovo
naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da se lahko določijo
pogoji in način opravljanja takih dejavnosti ali zadev, zagotovi
soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev, organov družbenopolitičnih skupnosti o uresničevanju skupnih ciljev, O RAZVOJU, O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA, O NAČELIH
ORGANIZIRANOSTI, O CENAH, O STANDARDIH STORITEV,
o imenovanju in razreševanju poslovodnih organov,
Z OBVEŠČANJEM JAVNOSTI O POSLOVANJU IN Z UVELJAVLJANJEM NADZORA.
8. S 1. do 5.točko se nadomestijo 36. do 39. člen in prvi
odstavek 40.člena; s 6.točko se dopolni 40. člen; VARIANTA:
S 1. do 6. točko se nadomestijo 36. do 40.člen.; s 7.točko se
spremeni četrti odstavek 51.člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V 1. do 5. točki je v celoti povzeto besedilo amandmaja XI k ustavi SFRJ (združevanje dela in družbenih
sredstev; delovna organizacija in druge oblike organiziranja združenega dela).
V 6.točki, ki se nanaša na položaj organizacij združenega dela v enotnih tehnoloških sistemih, pa ni povzeta celotna vsebina ustrezne 6. točke amandmaja XI
k ustavi SFRJ, temveč se besedilo osnutka amandmaja
k republiški ustavi omejuje le na splošno opredelitev
posebnih obveznosti delavcev organizacij združenega
dela v enotnih tehnoloških sistemih - pri tem pa se še
posebej vzpostavlja njihov odnos do delovanja teh
sistemov na območju republike (učinkovito delovanje
sistemov v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja republike) ter do potreb in interesov
uporabnikov njihovih proizvodov in storitev.
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V zvezi z ustavno opredelitvijo nekaterih nujnih elementov delovanja tu navedenih enotnih tehnoloških
sistemov se postavlja tudi vprašanje nadaljnega obstoja določbe drugega odstavka sedanjega 40. člena ustave SR Slovenije, ki dopušča možnost obveznega predpisovanja združevanja teh vrst organizacij združenega
dela v skupnosti. Ta določba namreč predstavlja ustavno podlago za poseganje v integrativne procese v okviru velikih tehnoloških sistemov, s čimer naj se zagotovi
enotnost funkcioniranja teh sistemov v splošnem interesu na ustreznih področjih, ki so nujen pogoj za
življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij
na določenem širšem območju. Taka možnost je podana tudi zaradi tega, ker ustava SFRJ in nedavno sprejeti amandmaji k tej ustavi, določajo obvezno združevanje tovrstnih organizacij združenega dela v skupnosti
v okviru SFRJ.
Ker so bila v pripravi delovnega besedila osnutkov,
amandmajev o tem vprašanju deljena mnenja zlasti
glede tega, ali naj se dopusti še v nadalje možnost
obveznega združevanja v skupnosti ali pa v druge
oblike združevanja tovrstnih organizacij - sta predloženi tudi obe alternativi. Po prvi naj bi odpadla le
beseda »skupnosti«, ker že dosedaj ta pojem ni ustrezal dejanskemu stanju in so se organizacije združenega dela na teh področjih združevale v sestavljene organizacije, ki šo delovale kot enoten sistem na vsem
območju republike. Po drugi pa naj bi se črtal drugi
odstavek 40. člena v celoti - pri čemer pa je nujno še
proučiti ali druge ustavne določbe o različnih načinih
družbenega vpliva na organiziranje dejavnosti posebnega družbenega pomena omogočajo ustrezne intervencije.
7. točka - določba se je poenostavila tako, da se je
zmanjšalo število zadev, za katere se lahko zagotavljajo razne oblike družbenega vpliva. Med subjekti soodločanja ni več družbenopolitičnih organizacij. Zadeve,
na katere naj bi bil zagotovljen družbeni vpliv, so omejene predvsem na zagotavljanje izvajanja dejavnosti
- skupni cilji in razvojni programi (široka opredelitev,
ki se lahko po potrebi natančno določi v zakonih glede
na naravo in namen posebne dejavnosti); splošni pogoji poslovanja (gre za nujen vpliv, saj so te organizacije po pravilu monopolisti); načela organiziranosti; cene; standardi storitev (so pomemben element, saj se
s tem lahko opredeljujejo ustavne pravice občanov ali
zadovoljujejo potrebe, ki so pogoj za delo in življenje
vseh osebkov); javnost dela teh organizacij je nujen
pogoj za uveljavljanje vpliva vseh zainteresiranih; prav
tako pa je treba izvajati nadzor iz več razlogov (nad
monopolnimi organizacijami si državni organi vedno
pridržijo strogo kontrolo, nadzor je potreben zaradi
zagotavljanja uresničevanja ustavnih pravic in življenskih interesov, posebej še tudi, ker gre praviloma za
gospodarjenje z združenimi sredstvi). Ostaja še vprašanje, ali bi bilo smotrno ohraniti družbeni vpliv na kadrovsko politiko.
14 AMANDMA XIV
RAZVELJAVI SE 45. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Skladno z amandamjem XII k ustavi SFRJ, po katerem je prenehal veljati 43.člen ustave SFRJ, je potrebno razveljaviti 45.člen ustave SR Slovenije, ki ureja
posebne obveznosti medsebojnega sodelovanja ter
združevanja dela in sredstev med organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, ter proizvodnimi in drugimi organizacijami, s katerimi te poslujejo.
15 AMANDMA XV
1. Banka je samostojna samoupravna finančna organizacija,
ki opravlja depozitne, kreditne in druge bančne posle.
Banko ustanovijo družbene pravne osebe z aktom o ustanovitvi in z vlaganjem sredstev v sklade banke.
Banka je lahko skupaj z drugimi bankami ali z drugimi
10

z zakonom določenimi osebami ustanoviteljica druge banke
ali druge finančne organizacije.
2. Banka posluje s sredstvi, vloženimi v njene sklade, in
z drugimi zbranimi ali sposojenimi sredstvi.
Ustanovitelji banke so odgovorni za obveznosti banke do
višine sredstev, ki so jih vložili v njene sklade.
3. Banko upravljajo družbene pravne osebe, ki so jo ustanovile in vložile sredstva v njene sklade, v odvisnosti od višine
teh sredstev v skladu z aktom o njeni ustanovitvi oziroma
njenim statutom.
Organ upravljanja banke je zbor banke, ki ga sestavljajo
delegati ustanoviteljev banke.
4. Druge osebe, ki vložijo sredstva v sklade banke, si pridobijo status ustanovitelja banke s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi v aktu o ustanovitvi oziroma statutu banke.
5. Dobiček, ki ga banka doseže s svojim poslovanjem, se
razporedi s sklepom zbora banke v rezerve ter na del, ki se
izplača vlagateljem oziroma vloži v druge sklade banke
v sorazmerju s sredstvi, ki so jih vložili v banko.
6. Medsebojna razmerja ustanoviteljev banke, upravljanje in
poslovanje banke urejata akt o ustanovitvi banke in njen
statut.
7. S tem amandmajem se nadomesti 41. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
V osnutku besedila tega amandmaja je v celoti povzeto besedilo amandmaja XIII k ustavi SFRJ, ki se
nanaša na bančni sistem (opredelitev statusa banke,
njeno ustanavljanje, poslovanje, pravice in obveznosti
ustanoviteljev, odgovornost banke, upravljanje banke,
razpolaganje z dohodkom banke).
16 AMANDMA XVI
1. Zavarovalna organizacija je samostojna samoupravna
organizacija za zavarovanje premoženja in oseb in za opravljanje drugih zavarovalnih poslov.
Zavarovalno organizacijo ustanovijo družbene pravne
osebe in z zakonom določene druge osebe z aktom o njeni
ustanovitvi in z vlaganjem sredstev v začetne sklade varnostnih rezerv.
Ustanovitelji zavarovalne organizacije so odgovorni za
obveznosti organizacije do višine sredstev, ki so jih vložili
v njene sklade.
2. Zavarovalno organizacijo upravljajo ustanovitelji organizacije.
Pravico do sodelovanja pri upravljanju zavarovalne organizacije imajo občani in drugi zavarovanci v skladu z aktom
o njeni ustanovitvi oziroma njenim statutom.
Organ upravljanja zavarovalne organizacije je skupščina
organizacije, ki jo sestavljajo delegati ustanoviteljev organizacije in zavarovancev.
3. Dobiček, ki ga doseže zavarovalna organizacija, se razporedi v varnostne rezerve ter na del, ki se izplača ustanoviteljem oziroma se vloži v druge sklade organizacije v sorazmerju s sredstvi, ki so jih ustanovitelji vložili v organizacijo.
4. S tem amandmajem se nadomesti 44. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo osnutka amandmaja povzema besedilo
amandmaja XIV k ustavi SFRJ, ki ureja status, ustanavljanje, upravljanje in razporejanje dobička zavarovalne
organizacije.
17 AMANDMA XVII
1. Tuja oseba lahko vloži sredstva v organizacijo združenega dela, banko ali drugo finančno organizacijo, zadrugo ter
v druge oblike sodelovanja in skupnega poslovanja.
Tuja oseba lahko skupaj z domačimi osebami ustanovi
mešano podjetje, banko ali drugo finančno organizacijo,
pogodbeno organizacijo združenega dela, lahko pa ustanovi
tudi lastno podjetje.
Kadar to zahteva družbeni interes, se z zveznim zakonom
lahko izjemoma določi, za katere dejavnosti ali ZADEVE oziporočevalec

roma na katerih področjih tuja oseba ne more ustanoviti
lastnega podjetja.
2. Tuja oseba ima pravico sodelovati pri upravljanju skupnega poslovanja, dokler so sredstva vložena, pravico do
transferja dobička, pravico do vračila vloge in druge pravice,
določene s pogodbo.
Tuja oseba lahko obdrži lastninsko pravico na vloženih
sredstvih.
Kadar je tuja oseba ustanovila lastno podjetje, obdrži lastninsko pravico na vloženih sredstvih in ima lastninsko pravico
na sredstvih, ki jih je to podjetje ustvarilo s svojim poslovanjem.
Teh pravic tuje osebe ni mogoče zmanjšati z zakonom ali
z drugim predpisom.
3. Pravice in obveznosti delavcev v podjetju, skupni banki
ali drugi skupni finančni organizaciji in pogodbeni organizaciji združenega dela se uredijo s kolektivno pogodbo.
4. Zvezni zakon ureja pravni položaj mešanega podjetja,
banke ali druge finančne organizacije, pogodbene organizacije združenega dela in lastnega podjetja in pravni položaj
tuje osebe, ki je samostojno oziroma skupaj z domačimi
osebami ustanovila te organizacije, ter temeljne pravice in
obveznosti delavcev, ki so v njih zaposleni.
5. S tem amandmajem se nadomesti 29.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo osnutka tega amandmaja v celoti povzema
ustavno ureditev iz amandmaja XV k ustavi SFRJ, ki se
nanaša na vlaganje sredstev tujih oseb.
18 AMANDMA XVIII
1. Delavci in drugi delovni ljudje imajo pravico, DA PO
NAČELIH PROSTOVOLJNOSTI IN ENAKOPRAVNOSTI neposredno ali prek svojih organizacij ali skupnosti s samoupravnimi sporazumi ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega organiziranja, da bi zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe in interese ter s temi
potrebami in interesi usklajevali delo.
2. Delavci in drugi delovni ljudje, ki na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva po
načelih vzajemnosti in solidarnosti zadovoljujejo svoje
osebne in skupne potrebe in interese, kadar so te potrebe in
interesi hkrati tudi potrebe in interesi družbe, ter delavci
v organizacijah združenega dela IN DRUGI DELOVNI LJUDJE,
ki opravljajo dejavnosti na teh področjih, ustanovijo samoupravno interesno skupnost ali drugo obliko samoupravnega
organiziranja, v kateri enakopravno in skupno odločajo
o opravljanju teh dejavnosti v skladu s skupnimi interesi,
določajo politiko razvoja in pospeševanja teh dejavnosti ter
zadovoljujejo druge skupne potrebe in interese. OB TEH
POGOJIH LAHKO ZAKON DOLOČI OBVEZNOST USTANOVITVE POSAMEZNIH OBLIK SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA TUDI NA DRUGIH PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
VARIANTA:
Zadnji stavek tega odstavka se črta.
NA POSAMEZNIH PODROČJIH ENERGETIKE, PROMETA IN
ZVEZ TER KOMUNALNIH DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA, V KATERIH SE PRIDOBIVA DOHODEK
TUDI S SVOBODNO MENJAVO DELA, LAHKO ZAKON
DOLOČI OBVEZNOST USTANOVITVE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI ALI DRUGE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA
ORGANIZIRANJA, ČE JE POTREBNO, DA SE TAKO ZAGOTAVLJAJO TEMELJNI POGOJI ZA ŽIVLJENJE IN DELO OBČANOV.
VARIANTA:
Besedilo tega odstavka se črta.
Da bi zagotovili svojo socialno varnost, ustanavljajo delovni
ljudje samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ali druge oblike samoupravnega
organiziranja, v katerih združujejo v ta namen sredstva in
določajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter minulega
dela svoje skupne in posamične obveznosti in pravice, ki jih
v njih uresničujejo.
3. ZA SAMOUPRAVNO INTERESNO SKUPNOST ALI
poročevalec

DRUGO OBLIKO SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA, ZA
KATERO JE DOLOČENA OBVEZNOST NJENE USTANOVITVE, se z zakonom oziroma z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, LAHKO določijo
načela za njeno organizacijo in za urejanje medsebojnih razmerij v njej (VARIANTNI DODATEK: lahko pa tudi obveznost
združevanja v širše oblike njihovega medsebojnega sodelovanja ali obveznega soodločanja).
Če v roku, ki ga določi skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti, s samoupravnim sporazumom ni ustanovljena samoupravna interesna skupnost oziroma druga oblika
samoupravnega organiziranja, za katero je določena obveznost ustanovitve, ALI čE TAKA SKUPNOST OZIROMA OBLIKA
SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA PRENEHA Z DELOM,
skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti z zakonom
ali z odlokom, ki temelji na zakonu, ustanovi samoupravno
interesno skupnost oziroma drugo obliko samoupravnega
organiziranja ALI PA ODLOČI O DRUGEM NAČINU ŽADOVOLJEVANJA SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB IN UPRAVLJANJA
S SREDSTVI ZA ZADOVOLJEVANJE TEH POTREB.
KJER JE TO NUJNO ZARADI URESNIČEVANJA PRAVIC
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV ALI ZARADI ZADOVOLJEVANJA DRUGIH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB, SKUPSCINA
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI V SKLADU Z DRUŽBENIM PLANOM TE SKUPNOSTI PREDPIŠE OBVEZNOST
ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA SKUPNE DRUŽBENE
POTREBE V OBSEGU, KI JE NUJEN ZA URESNIČEVANJE
PRAVIC DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, KI JIH DOLOČATA
USTAVA IN ZAKON OZIROMA V OBSEGU, KI JE NUJEN ZA
DOSEGANJE DRUGIH TEMELJNIH CILJEV DRUŽBENEGA
RAZVOJA, DOLOČENIH Z DRUŽBENIM PLANOM TE SKUPNOSTI.
4. Če samoupravna interesna skupnost ali druga oblika
samoupravnega organiziranja, za katero je določena obveznost ustanovitve, ne odloči o vprašanju, od katerega je
bistveno odvisno njeno delo, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti pod pogoji in po postopku, določenim z zakonom, s SVOJO ODLOČITVIJO začasno uredi to
vprašanje.
5. Proti samoupravni interesni skupnosti oziroma drugi
obliki samoupravnega organiziranja so dovoljeni z zakonom
določeni začasni ukrepi v primerih in pod pogoji, ko so taki
ukrepi dovoljeni proti organizaciji združenega dela.
6. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 53. do 71.
člena, razen določb tretjega odstavka 55. člena in tretjega
odstavka 58. člena, ter dopolni 3. oddelek I. poglavja drugega
dela ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo osnutka tega amandmaja deloma povzema
splošne določbe amandmja XVI k ustavi SFRJ glede
samoupravnega interesnega organiziranja - ob tem pa
dograjuje zvezno ustavno ureditev z nekaterimi posebnimi kriteriji oziroma ustavnimi pooblastili za zakonsko
določanje obveznosti ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti oziroma drugih oblik samoupravnega
organiziranja na nekaterih področjih. Pri tem na ustavni ravni konkretizira izhodišče iz 1. točke amandmaja
XVI k ustavi SFRJ, da imajo delavci in drugi delovni
ljudje - ko je to z ustavo določeno - dolžnost, da
ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega organiziranja , da bi zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe in interese ter
s temi potrebami in interesi usklajevali delo.
Amandma k ustavi SFRJ in osnutek amandmaja k republiški ustavi izhajata iz svobode in prostovoljnosti
samoupravnega interesnega organiziranja. Obveznost
tega pa predvideva na enakih področjih kot amandma
k ustavi SFRJ - z dodatkom, da ob splošnih ustavnih
pogojih, ki veljajo za posebej našteta področja (2. točka), lahko zakon določi obveznost ustanovitve oblik
samoupravnega orgnaiziranja tudi na drugih področjih
družbenih dejavnosti. Zakon lahko določi ustanovitev
samoupravne interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega organiziranja tudi na posameznih področjih gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena, v katerih se pridobiva dohodek tudi s svobodno menjavo dela ali opravljajo posamezne zadeve
11

posebnega družbenega pomena, če je to nujno potrebno, da se zagotovijo temeljni pogoji za življenje in delo
občanov. Proti takšni ureditvi v drugem odstavku 2. točke so bili izraženi pomisleki, vendar je prevladalo mnenje, da je vsaj začasno potrebno omogočiti, da se
predpiše obveznost samoupravnega organiziranja tudi
na posameznih področjih gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena zaradi vpliva uporabnikov na delo in razvoj teh dejavnosti. Taka rešitev tudi
olajšuje ločitev funkcij investitorstva, izvajanja in nadzora.
Predložene rešitve so nujne za racionaliazcijo samoupravnega interesnega organiziranja in njegovega delovanja. Zato je smotrno, da se poleg doslej znanih
samoupravnih interesnih skupnosti in namesto njih
predvidijo tudi druge samoupravne oblike: samoupravni skladi, javni skladi, konzorciji, specifične skupnosti
in podobno. Tako obstoja več možnosti racionalnega
samoupravnega interesnega organiziranja skladno
z nameni in interesi ustanoviteljev.
Ob določbi 3. točke je treba še posebej ponoviti sicer
že v splošnem delu obrazložitve poudarjeno izhodišče
o svobodi in prostovoljnosti samoupravenga interesnega organiziranja. Primarno je svobodno in prostovoljno organiziranje ljudi za uresničevanje določenih
skupnih interesov, kar izhaja iz uvodne 1. točke tega
amandmaja. Vendar so v ustavi izrecno navedena nekatera področja skupnih družbenih potreb (2. točka),
v katerih se po ustavi sami ustanavljajo oblike samoupravnega interesnega organiziranja. V drugem odstav
ku 3. točke so v tej zvezi dana pooblastila skupščiriamustreznih družbenopolitičnih skupnosti za posredovat*
nje v primeru, če samoupravna interesna skupnost
oziroma druga oblika samoupravnega organiziranja na
takem področju ni ustanovljena oziroma če preneha.
Predvidena je torej možnost, da kljub ustavni določbi
ne pride do ustanovitve samoupravne interesne organizacije - pa je zato treba najti ustrezno nadomestno
rešitev, saj gre za take nujne skupne družbene potrebe,
ki morajo biti ljudem zagotovljene. V takem primeru
družbenopolitična skupnost lahko s svojim aktom ne le
neposredno ustanovi samoupravno interesno skupnost oziroma drugo obliko samoupravnega organiziranja, temveč lahko odloči tudi o drugem načinu zadovoljevanja skupnih družbenih potreb in upravljanja
s sredstvi za zadovoljevanje teh potreb (n. pr. z ustanovitvijo sklada ali s pomočjo proračunskih sredstev).
V navedeni določbi je ustavna ureditev tako dovolj
široka in omogoča najprimernejše konkretne rešitve
ustrezno posebnostim morebitnega nastalega položaja
in potrebam, ki bi se utegnile pojaviti. Tudi obtej določbi sta spoštovani načeli svobode in prostovoljnosti
samoupravnega interesnega organiziranja.
Glede na vse to ni bilo mogoče sprejeti predlogov, da
se ukinejo samoupravne interesne skupnosti oz.druge
oblike samoupravnega interesnega organiziranja tudi
na področjih, ki jih izrecno navaja zvezna ustava ter
njihovo financiranje prenesli v proračun.
Hkrati je bilo v dosedanji razpravi opozorjeno, da je
tudi v bodoče potrebno ohraniti samoupravno interesno organiziranost v družbenih dejavnostih in v nekaterih dejavnostih materialne proizvodnje posebnega
družbenega pomena ter zagotoviti le ustreznejšo racionalnost tega organiziranja. Na to so posebej opozorile Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost za zaposlovanje in Zveza komunalnih skupnosti. Telesnokulturna skupnost
Slovenije je celo predlagala, da naj bi bila tudi ta
skupnost obvezna po ustavi.
Ustava pa naj omogoči tudi neposredno zagotavljanje sredstev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki
je nujen za uresničevanje pravic delovnih ljudi in občanov, kijih določata ustava in zakon oziroma, ki je nujen
za doseganje drugih osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih z družbenim planom te skupnosti. V takih
primerih ima skupščina družbenopolitične skupnosti
možnost, da — kjer je to nujno zaradi uresničevanja
pravic delovnih ljudi in občanov ali zaradi zadovoljeva12

nja drugih skupnih družbenih potreb - v skladu z družbenim planom te družbenopolitične skupnosti s svojim
aktom zagotovi obvezno javno financiranje teh ustavno
in zakonsko zagotovljenih pravic oziroma skupnih
družbenih potreb (tretji odstavek 3. točke).
Predložene variante k prvemu in drugemu odstavku
2. točke tega amandmaja izražajo v razpravi izražena
stališča, da naj bi v ustavi ohranili obveznost samoupravnega organiziranja le na tistih področjih, glede
katerih je to obveznost uvedel že tozadevni amandma
k ustavi SFRJ; črtali pa naj bi možnost, da bi zakoni
dodatno določili obveznost ustanovitve posameznih
oblik samoupravnega organiziranja tudi na drugih področjih družbenih dejavnosti oziroma na posameznih
področjih gospodarske infrastrukture ter komunalnih
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Na teh področjih naj bi tako prevladovalo prostovoljno združevanje v različne oblike samoupravnega organiziranja ter
zagotavljanja sredstev za te namene oziroma delovanje
ekonomskih zakonitosti. Navedene variante seveda terjajo še temeljito proučitev dejanskega stanja na navedenih področjih in tudi bodočih materialnih in drugih
možnosti ter posledic, ki bi bile povezane z morebitnim
radikalnejšim zmanjševanjem možnosti za zakonsko
intervencijo. Rešitve so odvisne tudi od pristojnosti, ki
jih bodo imele družbenopolitične skupnosti na tem
področju.
19 AMANDMA XIX
1. Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem dela in
razvoja organizacij združenega dela in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti ter s planiranjem gospodarskega in
družbenega razvoja družbenopolitičnih skupnosti v pogojih
delovanja tržnih zakonitosti in ekonomske samostojnosti
organizacij združenega dela, ob upoštevanju znanstvenih
spoznanj in na njih temelječih ocen razvojnih možnosti
usmerjajo materialni in družbeni razvoj v skladu s svojimi, na
samoupravni podlagi določenimi skupnimi interesi.
2. Organizacije združenega dela ter druge samoupravne
organizacije in skupnosti samostojno planirajo svoje delo in
razvoj.
Za samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo
dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena, se
lahko z zakonom določi obvezno sprejemanje planov.
PLANE IN PROGRAME ZA DELO IN RAZVOJ SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST ALI ZADEVE POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA,
SPREJEMAJO DELAVCI V TEH ORGANIZACIJAH GLEDE NA
DRUŽBENE INTERESE, KI JIH DOLOČAJO DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI, IN V SKLADU S POTREBAMI IN INTERESI
UPORABNIKOV.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost
v okviru TEHNOLOŠKEGA SISTEMA, pomembnega ZA REPUBLIKO, sprejmejo svoje plane in programe za delo in razvoj
tudi v skladu s potrebami in interesi uporabnikov njihovih
proizvodov in storitev ter v skladu s skupnimi interesi in
razvojnimi cilji, ki so določeni Z DRUŽBENIM PLANOM SR
SLOVENIJE.
3. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI sprejemajo družbene plane, s katerimi se določata skupna razvojna in ekonomska politika, UPOŠTEVAJOČ CELOVITOST ODNOSOV
V DRUŽBENI REPRODUKCIJI IN MEDSEBOJNO SOODVISNOST PROSTORSKIH, EKOLOŠKIH, SOCIALNIH GOSPODARSKIH IN DRUGIH NJENIH SESTAVIN.
Družbeni plan družbenopolitične skupnosti določa smernice za ekonomske IN RAZVOJNE ukrepe TER POGOJE
V MEJAH PRAVIC IN DOLŽNOSTI ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI, DOLOČENIH Z USTAVO IN ZAKONOM,
s katerimi se organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti usmerjajo oziroma spodbujajo k uresničevanju skupne politike razvoja družbenopolitične skupnosti.
Družbeni plan družbenopolitične skupnosti določa tudi
cilje in naloge, s katerimi se uresničuje poseben družbeni
interes z delovanjem samoupravnih organizacij in skupnosti,
ki opravljajo dejavnost ali zadeve takšnega družbenega pomena.
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI USKLAJUJEJO DRUŽporočevalec

BENE PLANE, KADAR JE TO POTREBNO ZA URESNIČEVANJE SKUPNE POLITIKE RAZVOJA DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI.
..
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI SPREJMEJO PLANE
ZA SREDNJEROČNO IN DOLGOROČNO OBDOBJE.
4. S tem amandmajem se nadomestijo 86.člen, prvi in drugi
odstavek 87. člena, 88.člen, prvi in drugi odstavek 89.člena in
prvi odstavek 91 .člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo tega amandmaja naj bi nadomestilo vrsto
določb sedanje ustave SR Slovenije, ki urejajo področje družbenega planiranja, hkrati pa bi bila dosežena
tudi nova skladnost z vsebino amandmaja XVII k ustavi
SFRJ, ki določa skupne ustavne temelje družbenega
planiranja.
Besedilo osnutka amandmaja predstavlja vsebinsko
dograjevanje osnov družbenega planiranja. Amandma
k ustavi SFRJ in ta osnutek amandmaja izhajata iz
načela samostojnosti samoupravnega planiranja v organizacijah združenega dela, s tem da ta osnutek
amandmaja — močneje in konkretneje kot amandma
k ustavi SFRJ - poudarja indikativno naravo družbenih
planov družbenopolitičnih skupnosti, definira značaj in
vlogo smernic za ekonomske in razvojne ukrepe, upošteva celovitost odnosov v družbeni reprodukciji in
medsebojno soodvisnost prostorskih, ekoloških in socialnih, gospodarskih in drugih sestavin razvojne in
ekonomske politike, izražene v družbenih planih druž-j
benopolitičnih skupnosti.
Glede organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti v okviru velikih tehnoloških sistemov, osnutek
amandmaja določa, da sprejemajo svoje plane in programe za delo in razvoj tudi v skladu s potrebami in
interesi uporabnikov njihovih storitev oziroma proizvodov in v skladu s skupnimi interesi in razvojnimi cilji, ki
so določeni z družbenim planom SR Slovenije. Plani in
programi za delo in razvoj samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena, pa upoštevajo tudi družbene
interese, ki jih določajo družbenopolitične skupnosti
ter potrebe in interese uporabnikov njihovih proizvodov in storitev.
20 AMANDMA XX
1. Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo
usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in
izmenjava podatkov, dejstev in informacij, ki so pomembni za
življenje, delo in razvoj in odločanje na vseh področjih družbenega življenja, ter dostopnost teh podatkov, dejstev in
informacij.
2 Evidenco, analitične in informativne zadeve o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo nad pravilnostjo podatkov
o razpolaganju s temi sredstvi, nad zakonitostjo razpolaganja
z družbenimi sredstvi in izpolnjevanjem obveznosti organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter druge zadeve,
ki jih določa zakon, opravlja služba družbenega knjigovodstva.
3. S 1. točko se nadomesti prvi odstavek 92. člena, z 2.
točko se nadomestijo prvi in peti odstavek 94. člena ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
V osnutku tega amandmaja se v celoti povzema
besedilo amandmaja XVIII k ustavi SFRJ, ki se nanaša
na družbeni sistem informiranja ter na vlogo oziroma
naloge službe družbenega knjigovodstva.
21 AMANDMA XXI
1. Delovni ljudje in občani medsebojno ali z delom delavcev
v združenem delu svobodno združujejo svoje delo in sredstva
oziroma samo delo ali samo sredstva v zadruge ali druge
oblike združevanja. KADAR JE TO NUJNO ZARADI ZAVAROVANJA ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA LJUDI, ZARADI VARNOSTI IN
OBRAMBNE SPOSOBNOSTI DRŽAVE, se lahko z zakonom

izjemoma določijo dejavnosti oziroma zadeve, ki jih ni
mogoče opravljati v teh oblikah združevanja.
Delovni ljudje in občani svoja medsebojna razmerja v teh
oblikah združevanja sporazumno urejajo po načelih prostovoljnosti, enakopravnosti, vzajemnosti in solidarnosti.
2. Delovni ljudje in občani imajo pravico ustanavljati kmetijske, obrtne, stanovanjske, hranilno-kreditne in potrošniške
zadruge, zadruge za izvajanje intelektualnih storitev in druge
proizvodne ali storitvene zadruge.
VARIANTA:
Prvi odstavek se črta.
Zadruga je samostojna samoupravna organizacija zadružnikov.
Zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, združenih
v zadrugo, če jih s pogodbo ni prenesel v skupno lastnino
zadružnikov, v zadružno lastnino ali v družbeno lastnino.
O sredstvih, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem,
odločajo zadružniki samostojno v skladu s statutom zadruge.
Za razširitev materialne osnove dela lahko zadruga zbira
denarna in druga sredstva občanov.
3. S tem amandmajem se nadomesti 82.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Osnutek tega amandmaja povzema celotno besedilo
amandmaja XIX k ustavi SFRJ in tako na ustavni ravni
enako in celovito določa status zadruge kot samostojne samoupravne organizacije zadružnikov, vrste zadrug, odnose v zadrugi, oblike lastnine v zadrugi (zasebna lastnina, skupna lastnina zadružnikov, zadružna
lastnina in družbena lastnina), odločanje o sredstvih
zadruge in drugo. Amandma XIX k ustavi SFRJ in
osnutek amandmaja k republiški ustavi izhajata iz
uvodne opredelitve o svobodi združevanja v zadruge in
druge oblike združevanja.
Naštevanje nekaterih vrst zadrug v prvem odstavku
2.točke tega amandmaja nikakor ne pomeni oženja ali
izčrpnega naštevanja, ki bi izključevalo druge možne
vrste in oblike zadrug. Ima zgolj ilustrativen pomen in
zato zaključuje /in druge proizvodne in storitvene zadrugel, tako da dejansko dopušča vso širino oblikovanja zadrug na vseh področjih, kjer to prihaja v poštev.
Zato nekateri menijo, da bi ta točka lahko tudi odpadla
(varianta).
22 AMANDMA XXII
1. Kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišče oziroma
druga sredstva v kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov ali pa jih lahko združujejo z delavci v organizacijah
združenega dela.
2. Kmetje ustanovijo kmetijsko zadrugo z aktom o ustanovitvi, s katerim določijo pogoje združevanja, skupne interese in
cilje ter svoje posamične in skupne pravice in obveznosti, ki
jih uresničujejo oziroma izvršujejo v zadrugi.
Oblike organiziranja in razmerja v zadrugi ureja statut
zadruge, medsebojne pravice in obveznosti zadružnikov in
zadruge pa se uredijo s pogodbo.
3. Kmetje obdržijo lastninsko pravico na zemljišču, delovnih
sredstvih oziroma drugih sredstvih, ki jih združijo v kmetijsko
zadrugo.
Kmetje lahko ta sredstva s pogodbo prenesejo v skupno,
lastnino zadružnikov, zadružno lastnino ali v družbeno lastnino.
4 Dobiček, ki ga zadruga doseže s svojim poslovanjem,
razporedijo člani zadruge NA DEL, ki jim gre glede na prispevek, ki so ga dali k ustvarjanju tega dobička s svojim delom in
sredstvi, združenimi v zadrugo, NA DEL, ki se vnese v sklade
zadruge in NA DEL za druge potrebe.
5. Zadružnik, ki je svoje delo, zemljišče oziroma druga
sredstva združil v zadrugo, ima ob izstopu iz zadruge ali ob
njenem prenehanju pravico do vračila zemljišča oziroma drugih sredstev, na katerih je obdržal lastninsko pravico, oziroma
pravico do vračila vrednosti sredstev, ki jih je združil
v zadrugo, in pravico do dela sredstev v skladih zadruge,
ustvarjenih z njenim poslovanjem, pod pogoji, ki jih določata
pogodba in statut v skladu z zakonom.
13
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6. S tem amandmajem se nadomestita 77. in 78 člen ustave
SR Slovenije.
Obrazložitev:
Tudi osnutek tega amandmaja v celoti povzema besedilo amandmaja XX k ustavi SFRJ, ki posebej, vendar
celovito, ureja kmetijsko zadružništvo, ki je zelo pomembno in specifično področje združevanja kmetov.
Kmetje pa lahko združujejo svoje delo, zemljišča oziroma druga sredstva tudi v druge oblike združevanja
kmetov ali pa jih združujejo z delavci v organizacijah
združenega dela v različnih oblikah kooperacije.
23 AMANDMA XXIII
1. Delovnim ljudem je zajamčena pravica, da samostojno
opravljajo dejavnosti z osebnim delom oziroma z osebnim
delom in sredstvi, ki so lastnina občanov.
KADAR JE TO NUJNO ZARADI ZAVAROVANJA ŽIVLJENJA
IN ZDRAVJA LJUDI, ZARADI VARNOSTI IN OBRAMBNE SPOSOBNOSTI DRŽAVE, se lahko z zakonom izjemoma določijo
dejavnosti, ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim
delom.
Z zakonom se lahko določijo pogoji za samostojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom.
2. Delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost
z osebnim delom, je zajamčena pravica, da uresničujejo
z ustavo določeni položaj v socialističnih družbenoekonomskih odnosih, da razpolagajo z doseženimi rezultati svojega
dela in na tej podlagi zadovoljujejo svoje osebne in družbene
potrebe ter da si na podlagi svojega prispevka zagotavljajo
svojo socialno varnost po načelih vzajemnosti in solidarnosti.
3. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, svobodno združujejo svoje delo in sredstva oziroma samo delo ali samo sredstva V ZASEBNO PODJETJE
ZADRUGO, DELOVNO SKUPNOST IN DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA. Z zakonom se lahko določijo pogoji za tako združevanje.
4. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, lahko neposredno ali po oblikah svojega združevanja združujejo svoje delo in sredstva oziroma samo delo ali
samo sredstva z organizacijami združenega dela v različnih
oblikah kooperacije in trajnejšega sodelovanja.
Ti delovni ljudje skupaj in enakopravno z delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi v teh oblikah kooperacije in
trajnejšega sodelovanja upravljajo skupne zadeve, odločajo
o skupaj ustvarjenem dohodku in so udeleženi pri njegovi
delitvi glede na svoj prispevek k ustvarjanju tega dohodka.
5. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, lahko zaposlujejo delavce v mejah, ki jih določa
zakon.
Pogodbe o zaposlovanju sklepajo ti delovni ljudje in pri njih
zaposleni delavci v skladu s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta sindikat in ustrezna gospodarska zbornica oziroma
drugo združenje, v katerem so zastopani ti delovni ljudje.
S kolektivno pogodbo so delavcem, ki jih zaposlujejo ti
delovni ljudje, zagotovljene pravica do sredstev za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb ter druge pravice ki jih
določa zakon.
Na tej podlagi lahko zaposlujejo delavce tudi zadruge ter
druge oblike združevanja dela in sredstev delovnih ljudi, ki
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, ter občani
in civilne pravne osebe.
6. S tem amandmajem se nadomestijo 33., 81 83 in 85
člen ustave SR Slovenije.
7. NASLOV 7. ODDELKA I. POGLAVJA DRUGEGA DELA
USTAVE SR SLOVENIJE SE NADOMESTI Z NASLOVOM
»SAMOSTOJNO OSEBNO DELO«.
Obrazložitev:
Besedilo osnutka tega amandmaja je enako besedilu
amandmaja XXI k ustavi SFRJ. Tako se — zaradi krepitve družbenega položaja in nadaljnjega uveljavljanja
osebnega dela, ki je pomemben dejavnik skupnega
družbenega razvoja - določajo enotni temelji za urejanje odnosov i/ dejavnostih, ki se opravljajo s samostojnim osebnim delom, in ustvarjajo pogoji za večji razmah in svobodnejše združevanje samostojnega oseb-

nega dela. Drugi odstavek 1. točke omejuje možnost
zakonodajalca, da bi v večji meri omejeval osebno
dejavnost. Predlog pa je po mnenju nekaterih v nasprotju z zvezno ustavo, ki omejuje opravljanje teh
dejavnosti, glede na poseben družbeni interes, kar je
splošna opredelitev in dopušča večjo arbitrarnost zakonodajalca.
Za razliko od besedila ustreznega amandmaja k ustavi SFRJ pa se z dopolnitvijo primeroma navajajo nekatere oblike združevanja, s čimer naj bi ta določba
postala jasnejša in bolj ilustrativna tudi za praktično
izvajanje:
V tretjem odstavku 1.točke je povzeta določba istovetnega amandmaja k ustavi SFRJ, da se v zakonu
lahko določijo pogoji za samostojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom. Ta določba nikakor ne pomeni
oženja siceršnjih možnosti za svobodno opravljanje
dejavnosti z osebnim delom in ne nasprotuje temeljnemu izhodišču o odpiranju širokih možnosti za samostojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom, ki je
kot temeljna pravica deklarirana v 1.točki tega amandmaja. V tej določbi gre zgolj za možnost določanja
nekaterih specifičnih pogojev v zvezi s posameznimi
dejavnostmi, npr.glede strokovne usposobljenosti, tehničnih in varnostnih pogojev in podobno, kar pa tudi
sicer velja za opravljanje posameznih dejavnosti ne
glede na različno lastninsko podlago.
V S. točki so določbe, ki zadevajo možnost zaposlovanja delavcev pri delovnih ljudeh, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom. Skladno z identično določbo amandmaja XXI k ustavi SFRJ je tako
določeno, da ti delovni ljudje lahko zaposlujejo delavce v mejah, ki jih določa zakon. Tu je mišljen republiški
zakon. Ustava sama neposredno ne daje nobenih meril
za gornjo mejo zaposlovanja. Zakon bo zato lahko
izhajal iz splošnega in nespornega skupnega izhodišča, da se zasebnemu delu omogočijo najširše možnosti
tudi glede zaposlovanja, kar pa pomeni tudi racionalen
in hkrati fleksibilen odnos do posameznih dejavnosti in
njihovih možnosti ter potreb. V ta sklop ureditve po
republiškem zakonu pa nikakor ne spada urejanje zaposlovanja delavcev v zasebnih podjetjih; to vprašanje
je namreč neposredno uredil novi zakon o podjetjih, ki
glede zaposlovanja delavcev v podjetjih ne glede na
lastništvo ni določil nobenih limitov. Republiška zakonodaja se bo torej nanašala le na zasebno obrt in druga
področja samostojnega osebnega dela.
V pripravi osnutka amandmajev so bila izražena tudi
mnenja, da naj ne bi v republiški ustavi prevzeli tozadevnih določb amandmaja k ustavi SFRJ, kar bi pomenilo, da se v naprej odpovemo zakonskemu reguliranju
teh razmerij in bi to že po ustavi pomenilo povsem
prosto in neomejeno zaposlovanje delavcev v okviru
osebnega dela. Ob tem so bila v ustavni komisiji izražena opozorila, da bi taka ureditev v republiški ustavi
prišla v direktno nasprotje z zvezno ustavo in bi torej
zavestno kršili prvi odstavek 206.člena ustave SFRJ, po
kateri republiška ustava ne sme biti v nasprotiu z ustavo SFRJ.
Kljub tem pojasnilom pa je bilo v razpravi opozorjeno, da je mogoče drugi odstavek 1. točke, tretji odstavek 1. točke in prvi odstavek 5. točke tega amandmaja
razumeti v smislu neupravičenega in nepotrebnega
omejevanja osebnega dela z ustavo. Zato je bilo predlagano naj se preveri ali ne bi te določbe iz ustave
črtali.
24 AMANDMA XXIV
1. Delovni človek lahko ustanovi pogodbeno organizacijo
združenega dela ter v njej na samoupravni podlagi združuje
svoje delo in sredstva z delom drugih oseb.
Poslovodji in delavcem v pogodbeni organizaciji združenega dela pripadajo na podlagi njihovega dela sredstva za
zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb.
Poslovodja ima na podlagi sredstev, ki jih je vložil v pogodbeno organizacijo združenega dela, pravico do vračila vrednosti teh sredstev in pravico do udeležbe v dohodku v skladu
z načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev v organi-
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zacijah združenega dela, ter pravico, da ponovno vloži sredstva.
V pogodbeno organizacijo združenega dela lahko zdruzijo
sredstva tudi drugi delovni ljudje in občani
2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in tretji odstavek
84. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Povsem enako kot amandma XXII k ustavi SFRJ tudi
osnutek tega amandmaja določa načela ustanavljanja
in poslovanja pogodbenih organizacij združenega dela, ki so specifične oblike združevanja osebnega dela
in sredstev. Z razširjanjem kroga subjektov, ki lahko
ustanavljajo pogodbene organizacije združenega dela,
naj bi se vspodbudilo tudi njihovo širše ustanavljanje.
Z novo pravico poslovodje, da lahko ponovno vlaga
sredstva, ki jih je pridobil kot vračilo za že prej vložena,
se odpirajo nove možnosti trajnejšega obstoja pogodbene organizacije, s tem pa tudi trajnejši status ustanovitelja kot njenega poslovodje.
25 AMANDMA XXV
1. Občanom je zajamčena lastninska pravica na stanovanjskih hišah in stanovanjih, delovnih sredstvih, poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Lastnik lahko stanovanjsko hišo ali stanovanje, delovna
sredstva, poslovno stavbo ali poslovni prostor da v uporabo
drugemu in na tej podlagi pridobiva dohodek pod pogoji in na
način, ki jih določa zakon.
2. Kmetom je zajamčena lastninska pravica na kmetijskem
obdelovalnem zemljišču, ki meri največ 30 hektarov na
kmečko gospodarstvo.
Zakon lahko določi, da sme kmetijsko obdelovalno zemljišče, na katerem imajo kmetje lastninsko pravico, v hribovskih in planinskih OBMOČJIH meriti več kot 30 hektarov na
kmečko gospodarstvo.
3. S 1. točko se nadomesti drugi odstavek 95. člena, z 2.
točko pa se nadomestita prvi in drugi odstavek 97. člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
S povzemanjem celotnega besedila amandmaja XXIII
k ustavi SFRJ je tako tudi v republiški ustavi izrecno
zajamčena, brez omejitev, lastninska pravica občanov
na stanovanjskih hišah in stanovanjih, delovnih sredstvih, poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Skladno s spremembami ustave SFRJ je v tem amandmaju
določen tudi maksimum lastninske pravice kmetov na
kmetijskem obdelovalnem zemljišču (od dosedanjih 10
ha na 30 ha na kmečko gospodarstvo). Enako kot
ustava SFRJ naj bi tudi republiška ustava omogočila
republiškemu zakonu, da v hribovitih in planinskih
območjih poveča dovoljeni obseg lastnine kmetijskega
obdelovalnega zemljišča nad 30 ha na kmečko gospodarstvo.
26 AMANDMA XXVI
1. Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter
na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno
kompleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in po postopku,
kot to določa zakon, določi občina OZIROMA REPUBLIKA, ne
more imeti nihče lastninske pravice.
Pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice na zemljišču, na katerem ima kdo lastninsko pravico, ter odškodnino
za to zemljišče, ureja zakon. Način in pogoje za uporabo
takega zemljišča določi DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST
na podlagi zakona.
S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 98. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
S predlagano rešitvijo v 1. točki tega amandmaja se
določa, da nihče ne more imeti lastninske pravice na
zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na
drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, ki se določijo v skladu
s pogoji in po postopku, kot to določa zakon. Predlagaporočevalec

na rešitev ne pomeni odvzemanja pristojnosti občini na
tem področju ampak ima to pristojnost občina še naprej. S splošno dikcijo se želi le odpreti možnost, da se
prenehanje lastninske pravice na teh zemljiščih lahko
izvede tudi na republiški ravni, kadar je to potrebno,
smotrno in presega okvire ene same občine.
Na republiški ravni je treba zagotoviti pooblastilo, da
se lahko za objekte republiškega pomena izvede celoten postopek za poseg v prostor, in sicer, da se lahko
na podlagi republiških planskih aktov ter prostorskih
izvedbenih aktov izvedejo tudi razlastitveni postopki
oziroma postopki za prenehanje lastninske pravice.
Gre za objekte, ki so pomembni za vso republiko in
mednje lahko prištevamo, na primer, magistralne ceste
in avtoceste, železniško omrežje, regionalne vodovode, pomembne daljnovode. To so posegi, ki ali potekajo po ozemlju več občin ali s svojimi prostorskimi in
ekološkimi vplivi posegajo v več občin, pa tudi posegi,
ki so glede na lokacijo in neposredne vplive sicer
nepomembni za več občin, so pa pomembni za celotno
republiko. Za te objekte sprejema po veljavni zakonodaji o urejanju prostora in urejanju naselij prostorske
izvedbene akte Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
S predlagano rešitvijo se občinska pristojnost za
posege v prostor na območju občine ne bi nič spremenila, republika pa bi dobila pooblastilo za celotno ureditev posega v prostor za objekte, pomembne za republiko v skladu z zakonom. To ne pomeni, da so občine
dejansko izgubile možnost slehernega vpliva in soodločanja tudi o takih širših posegih v prostor na svojih
območjih, saj so neposredno udeležene tudi pri odločanju v republiški skupščini, ki bi sprejemala zakon
o objektih republiškega pomena in pooblastila republiških organov v tej zvezi.
27 AMANDMA XXVII
1 ZRAK VODE, ZEMLJIŠČA, GOZDOVI, RUDNINE, RASTLINSKI IN ŽIVALSKI SVET, DOBRINE V SPLOSNI RABI TER
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA so kot .dobrine splosneqa pomena pod posebnim varstvom, DOLOČENIM Z ZAKONOM, KI UREJA TUDI POGOJE IN NAČIN NJIHOVE Z VARSTVOM SKLADNE IN SMOTRNE UPORABE.
2. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI DOLOČAJO IN IZVAJAJO POLITIKO UREJANJA PROSTORA, VARSTVA ČLOVEKOVEGA OKOLJA IN URBANIZACIJE.
3. S 1. točko tega amandmaja se nadomestita 102. člen in
prvi odstavek 103. člena ustave SR Slovenije; z 2. točko tega
amandmaja pa se nadomestita drugi in tretji odstavek 104.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
S tem amandmajem, ki naj spremeni in vsebinsko
dopolni določbe sedanjega 102. in 103. člena ustave
SR Slovenije, se razširja in učinkoviteje zagotavlja posebno varstvo dobrin splošnega pomena. Med zaščitene dobrine se izrecno uvršča tudi zrak, rastlinski in
živalski svet, naravna in kulturna dediščina pa se v tem
smislu pomensko zaokrožuje v svojem celovitem, sodobnem poimenovanju. Zakon naj bi — v primerjavi
s sedanjo ureditvijo — dobil širše možnosti urejanja
posebnega varstva teh dobrin, vključno z varstvom
njihove skladne in smotrne uporabe.
S spremembo v 2.točki amandmaja pa prostorski
plan ni več ustavna kategorija, temveč se s splošno
definicijo odpirajo širše možnosti družbenopolitičnih
skupnosti, da na ustrezen način določajo in izvajajo
politiko urejanja prostora, varstva človekovega okolja
in urbanizacije.
28 AMANDMA XXVIII
1 SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA V PRIMERIH,
DOLOČENIH Z USTAVO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, SKUPAJ Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN AVTONOMNIMA POKRAJINAMA PREKO ORGANOV
FEDERACIJE DOLOČA SKUPNO POLITIKO IN ZVEZNE
ZAKONE, KI UREJAJO TEMELJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA TRGA.
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2. Z MEDSEBOJNIMI DOGOVORI Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN AVTONOMNIMA POKRAJINAMA SOCIALISTIČNA
REPUBLIKA SLOVENIJA USKLAJUJE DAVČNO POLITIKO IN
DAVČNI SISTEM, KI GA DOLOČA OZIROMA UREJA V MEJAH
SVOJIH PRAVIC IN DOLŽNOSTI, ČE TO ZAHTEVA ZAGOTOVITEV ENOTNOSTI IN STABILNOSTI JUGOSLOVANSKEGA
TRGA.
3. S 1.točko tega amandmaja se nadomešča prvi odstavek
106.člena, z 2.točko pa tretji odstavek 106.člena ustave SR
Slovenije.
Obrazložite v:
Sedanjo določbo prvega odstavka 106. člena republiške ustave je smotrno spremeniti, ker so temelji enotnega jugoslovanskega trga opredeljeni v ustavi SFRJ
in sprejetih amandmajih k tej ustavi. Predlagano besedilo opredeljuje le obveznosti SR Slovenije do teh
določb zvezne ustave. S spremembo 3.odstavka
106. člena je dosežena uskladitev z 2. točko XXXI.amandmaja k ustavi SFRJ.
Besedilo prvega odstavka 106. člena sedanje ustave
SR Slovenije natančno našteva temelje enotnega trga,
kijih SR Slovenija določa skupaj z drugimi republikami
in avtonomnima pokrajinama. Po sprejetih amandmajih k ustavi SFRJ so se spremenile tudi številne določbe, ki neposredno ali posredno zadevajo urejanje in
zagotavljanje enotnega jugoslovanskega trga. Ce bi
sledili dosedanji strukturi 106. člena republiške ustave,
bi bilo potrebno zbrati in ponovno posamično in hkrati
v celoti prikazati vse posamezne elemente jugoslovanskega enotnega trga v republiški ustavi. Tako obsežno
in precizno opredeljevanje pa bi postalo problematično, hkrati pa je nepotrebno, ker je obseženo v ustavi
SFRJ. Zato zadostuje in hkrati v celoti zajema odnos
SR Slovenije do enotnega jugoslovanskega trga na
zvezni ravni predloženo besedilo, ki le sumarno omenja primere, določene z ustavo SFRJ, ko SR Slovenija
skupaj z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama preko organov federacije določa skupno politiko
in zvezne zakone, ki urejajo temelje enotnega jugoslovanskega trga.
29 AMANDMA XXIX
1. Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enotnega monetarnega sistema z Narodno banko Jugoslavije,
narodnimi bankami drugih republik in avtonomnih pokrajin
skupno monetarno in devizno politiko in skupne temelje kreditne politike ter je skupaj z njimi v okviru svojih pravic in
dolžnosti odgovorna za stabilnost valute, za splošno plačilno
likvidnost in za uresničevanje skupne monetarne in devizne
politike ter skupnih temeljev kreditne politike.
NARODNA BANKA SLOVENIJE SPREJEMA TUDI DRUGE
UKREPE, S KATERIMI SE URESNIČUJE KREDITNA POLITIKA,
KI JO S SVOJIMI AKTI DOLOČA SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE IN JE ZA IZVAJANJE TEH NALOG
ODGOVORNA SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. S temi ukrepi se ne sme nikogar spraviti v neenakopraven položaj glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja
dohodka na trgu.
NARODNA BANKA SLOVENIJE V SKLADU Z ZAKONOM
OPRAVLJA TUDI DOLOČENE ANALITSKE, RAZISKOVALNE
IN INFORMACIJSKE NALOGE ZA POTREBE SR SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti 108.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Položaj Narodne banke Slovenije se v tem amandmaju definira na novo, v skladu z določbami amandmaja
XXXV k ustavi SFRJ, ki obravnavajo monetarni, devizni
in kreditni sistem ter vlogo Narodne banke Jugoslavije,
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih
pokrajin na tem področju. Tako Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enotnega monetarnega
sistema z Narodno banko Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik in avtonomnih pokrajin skupno
monetarno in devizno politiko in skupne temelje kreditne politike ter je skupaj z njimi v okviru svojih pravic in
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dolžnosti odgovorna za stabilnost valute, za splošno
plačilno likvidnost in za uresničevanje skupne monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev kreditne
politike.
V drugem odstavku je določena vloga Narodne banke Slovenije v razmerju do kreditne politike, ki jo določa Skupščina SR Slovenije ter njena odgovornost
skupščini za izvajanje teh nalog. Smiselno je s tem
ohranjen dosedanji položaj Narodne banke Slovenije
v razmerju do potreb in interesov republike.
Vsebinsko nova je določba tretjega odstavka amandmaja, po kateri Narodna banka Slovenije opravlja tudi
analitske, raziskovalne in informacijske naloge za potrebe SR Slovenije. Te naloge, ki so nujno potrebne za
vodenje ustrezne politike v republiki, medsebojna razmerja pri njihovem izvajanju ter druge podrobnosti
v tej zvezi bo določal republiški zakon.
30 AMANDMA XXX
1. ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB
V DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH PLAČUJEJO
DELAVCI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA TER
DELOVNI LJUDJE IN OBČANI DAVKE, TAKSE IN DRUGE
DAVŠČINE.
SISTEM DAVKOV, TAKS IN DRUGIH DAVŠČIN DOLOČA
ZAKON.
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI LAHKO UPORABLJAJO SREDSTVA PRORAČUNA TUDI ZA URESNIČEVANJE
RAZVOJNE POLITIKE, DOLOČENE V NJIHOVIH DRUŽBENIH
PLANIH.
2. Davki iz dohodka oziroma dobička organizacije združenega dela in druge pravne osebe se plačujejo po predpisih in
v korist družbenopolitične skupnosti, na katere območju ta
organizacija oziroma ta oseba ali njuni deli trajno opravljajo
dejavnost.
Prispevki iz dohodka organizacije združenega dela in druge
pravne osebe se plačujejo po sklepu in v korist samoupravne
interesne skupnosti ali druge oblike samoupravnega organiziranja, ki zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti prispevki.
Davki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev in
občanov, razen davka od premoženja, se plačujejo v skladu
z zveznim zakonom po predpisih in v korist družbenopolitične
skupnosti, na katere območju delavec ali občan živi.
Prispevki iz osebnih dohodkov oziroma dohodkov delavcev
in občanov se plačujejo v skladu z zveznim zakonom po
sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti ali druge
oblike samoupravnega organiziranja, ki delavcu in občanu ali
njunim družinskim članom zagotavlja zadovoljevanje potreb
in interesov oziroma uporabo storitev, za katere se plačujejo ti
prispevki.
3. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI LAHKO USTANAVLJAJO SKLADE ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH RAZVOJNIH
IN DRUGIH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB.
SKLAD SE USTANOVI Z ZAKONOM ALI Z ODLOKOM KI
TEMELJI NA ZAKONU; S TEM ZAKONOM ALI ODLOKOM SE
DOLOČI TUDI NAČIN UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA
SKLADA.
SKUPŠČINA USTREZNE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI NADZORUJE DELO IN POSLOVANJE SKLADOV.
4. S 1. točko tega amandmaja se nadomestita prvi in drugi
odstavek 109. člena ustave SR Slovenije ter se dopolni ta
člen; z 2. točko se nadomesti 111.člen ustave SR Slovenije;
s 3. točko pa se dopolni 14. oddelek I. poglavja drugega dela
Ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V 1. točki osnutka tega amandmaja se nekoliko posplošujejo dosedanje določbe prvega in drugega odstavka 109. člena ustave SRS glede financiranja splošnih družbenih potreb, proračuna in davčnega sistema.
Pri tem je upoštevano, da dohodek temeljne organizacije združenega deta ne more biti več ustavna kategorija, hkrati pa tudi dejstvo, da bo po ustavnih spremembah k ustavi SFRJ na tem področju zvezni zakon urejal
nekatere temelje davčnega sistema, ki so pomembni za
delovanje enotnega jugoslovanskega trga. V tem smislu naj bi bilo prilagojeno novo besedilo prvih dveh
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odstavkov 109. člena ustave SR Slovenije, na teh podlagah pa bo izdan republiški zakon, ki bo določal sistem
davkov, taks in drugih davščin.
V ustavi izrecno predvidena možnost, da družbenopolitične skupnosti lahko proračunska sredstva uporabljajo tudi za uresničevanje razvojne politike, določene v njihovih družbenih planih, je potrebna zlasti zato,
ker se sicer s spremembami ustave krčijo možnosti
drugačnega načina zagotavljanja materialnih sredstev
za razvoj infrastrukture in podobnih neobhodnih pogojev za življenje in delo oziroma gospodarski in družbeni
razvoj - poleg tega pa ustava dopušča, da ne pride do
sicer nujne in potrebne samoupravne organiziranosti
ter samoupravnega ali pa tržnega načina zagotavljanja
potrebnih sredstev za razvoj. Zato naj bi družbenopolitične skupnosti imele možnost, da uporabijo v ta namen tudi del sredstev proračuna. To je sicer predvideno v amandmaju L glede sredstev republiškega
proračuna, na tem mestu pa je postavljena splošna
določba, ki to omogoča vsem družbenopolitičnim
skupnostim, torej tudi občinam ter posebnim družbenopolitičnim skupnostim.
V 2. točki amandmaja se povzema amandma XXXII
k ustavi SFRJ, v katerem je urejeno vprašanje pripadnosti davkov in prispevkov glede na kraj opravljanja
dejavnosti oziroma prebivališče zavezancev. S tem se
tudi spreminja ureditev v sedanjem 111. členu ustave
SR Slovenije.
V 3. točki je podana možnost ustanavljanja skladov
družbenopolitičnih skupnosti. Ustava SR Slovenije sedaj le nedoločno omenja sklade družbenopolitičnih
skupnosti (90. člen). Zaradi tega ni jasna ustavna podlaga nekaterih že ustanovljenih skladov ter ustavno
pravni temelj aktov, s katerimi je določeno ustanavljanje in urejanje poslovanja posameznih skladov. Sedanje razmere pa po večinski oceni terjajo ustanovitev
posameznih skladov, zlasti tistih, ki so namenjeni
spodbujanju razvoja. V razvitejših tržnih gospodarstvih
je ustanavljanje in delovanje skladov pogosta praksa,
in sicer v primerih, ko država pospešuje in podpira
razvoj zlasti rizičnih gospodarskih in razvojnih programov ali drugih dejavnosti. Utegne se pojaviti tudi potreba, da bi ob skrčenju števila samoupravnih interesnih
skupnosti namensko financirali določene skupne potrebe tudi v obliki skladov družbenopolitičnih skupnosti. Zato naj se v ustavi jasno opredeli temelj za ustanavljanje in delovanje tovrstnih skladov. Sredstva za te
sklade ne bi bila le proračunska, omogočeno bi moralo
biti tudi siceršnje združevanje sredstev zainteresiranih
subjektov.
Za določene gospodarske posege oziroma intervencije se lahko uporabljajo proračunska sredstva republike že po sedanji ustavi, vendar pa je sklad v primerjavi
s proračunom za takšno usmerjanje sredstev primernejši finančni inštrument. S skladom je namreč omogočeno dolgoročnejše oblikovanje oziroma usmerjanje sredstev za določene namene, poleg tega pa se
lahko sredstva iz sklada dajejo tudi v obliki posojila,
medtem ko je proračun le letni finančni instrument,
preko katerega se sredstva zagotavljajo le nepovratno.
Glede na specifičnost in namensko naravo različnih
možnih skladov ne bi bilo primerno niti nujno, da bi že
ustava taksativno navedla možne finančne vire za delovanje skladov. Tozadevna rešitev naj bo zato čimbolj
odprla, da bo zagotavljala različne možne vire tako iz
proračuna kot tudi iz sredstev zainteresiranih subjektov. Seveda pa je jasno, da prihajajo v poštev le finančni viri, ki so po ustavni ureditvi možni in tako odprta
formulacija nikakor ne more biti podlaga za uvajanje
kakršnihkoli drugih posebnih virov. Glede virov sredstev za sklade amandma ne postavlja kakšnih omejitev,
tako bi se sredstva za te sklade lahko zagotavljala iz
proračunskih virov družbenopoltične skupnosti in tudi
iz sredstev zainteresiranih subjektov. Družbenopolitične skupnosti bi zagotavljale svoja sredstva za sklade
praviloma iz proračuna, lahko pa bi se s posebnim
zakonom kot trajen vir sredstev za posamezne sklade
določil tudi ustrezen del posameznega proračunskega
vira družbenopoltične skupnosti.

Država mora imeti možnost vplivanja na razvoj ne le
z moralno podporo, ampak tudi s sredstvi. Pri tem
mora biti zagotovljena in natančno opredeljena odgovornost in nadzor nad porabo sredstev. Ustava naj bi
dala nedvoumno in jasno sistemsko podlago za nekatere rešitve, ki jih je praksa potrdila kot koristne in ki se
uveljavljajo tudi v razvitem tržnem gospodarstvu. Opozorjeno pa je tudi bilo, da naj bi se vsa sredstva za
razvojne potrebe zbirala izključno v proračunu in da
naj bi se družbeni skladi ustanavljali le kot prostovoljni
in samoupravni skladi, ne pa kot skladi družbenopolitičnih skupnosti na podlagi zakona.
31 AMANDMA XXXI
1. Delavci v organizaciji združenega dela sprejmejo statut
z referendumom.
Statut je sprejet, če se zanj izjavi večina delavcev v organizaciji združenega dela.
S statutom se lahko določijo tudi druga vprašanja, o katerih
odločajo delavci v organizacijah združenega dela z referendumom in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja. S statutom
se določi, kdaj je odločitev sprejeta.
2. V organizaciji združenega dela se oblikuje delavski svet
oziroma organ upravljanja, ki mu ustreza po položaju in
funkciji.
Delavski svet je organ upravljanja organizacije združenega
dela.
V organizaciji združenega dela z manjšim številom delavcev
opravljajo funkcijo delavskega sveta vsi delavci.
Delavski svet sprejema samoupravne splošne akte in sklepa
samoupravne sporazume, odloča o planiranju dela in razvoja,
določa temelje poslovne politike, voli, imenuje in razrešuje
poslovodne in izvršilne organe ter usmerja in kontrolira njihovo delo in opravlja druge zadeve, ki jih določa statut organizacije združenega dela.
Določene izvršilne funkcije v organizacijah združenega
dela se lahko zaupajo izvršilnim organom delavskega sveta.
Organizacije združenega dela, ki združujejo delo in sredstva, lahko oblikujejo skupni organ za upravljanje zadev skupnega pomena.
3. Delavski svet sestavljajo delegati delavcev delov organizacije združenega dela.
Sestava delavskega sveta organizacije združenega dela
mora ustrezati sestavi delavcev v organizaciji združenega
dela.
V delavski svet organizacije združenega dela ne morejo biti
izvoljeni individualni poslovodni organ, predsednik in član
kolegijskega poslovodnega organa.
Delegati v delavskem svetu delajo po smernicah delavcev,
ki so jih izvolili, in so jim odgovorni za svoje delo.
4. Vsaka organizacija združenega dela ima individualni ali
kolegijski poslovodni organ.
Poslovodni organ izvršuje sklepe delavskega sveta in odločitve, sprejete z osebnim izjavljanjem delavcev.
Poslovodni organ organizira delovni proces in ga vodi, vodi
poslovanje organizacije združenega dela in samostojno odloča.
5. Poslovodni organ v organizaciji združenega dela se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Z zakonom se lahko določijo pogoji, pod katerimi je lahko
poslovodni organ razrešen še pred potekom časa, za katerega
je bil imenovan.
ZAKON LAHKO IZJEMOMA DOLOČI, DA PRISTOJNI
ORGAN DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI IMENUJE IN
RAZREŠUJE POSLOVODNI ORGAN V ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA, KATERE DEJAVNOST JE NENADOMESTLJIV POGOJ ZA ŽIVLJENJE IN DELO OBČANOV ALI ZA
DELO DRUGIH ORGANIZACIJ NA DOLOČENEM PODROČJU
OZIROMA DA DA SOGLASJE ALI PREDLOG ZA NJEGOVO
IMENOVANJE ALI RAZREŠITEV.
Varianta: tretji odstavek 5.točke se črta.
6. Delavci v delovnih skupnostih uresničujejo samoupravljanje v skladu z naravo del, ki jih opravljajo, z interesi, zaradi
katerih so bile delovne skupnosti oblikovane, in v skladu
z zakonom.
7. S 1.točko se nadomestita drugi in tretji odstavek 131.
člena; z 2.točko se nadomestijo 124. in 125. in četrti odstavek
127. člena; s 3.točko se nadomesti 126. člen; s 4.točko se

nadomesti prvi odstavek 128. člena; s prvim in drugim odstavkom 5.točke se nadomestita drugi in peti odstavek 129.člena,
s tretjim odstavkom 5.točke pa dopolni šesti odstavek
129.člena; s 6.točko se dopolni II. poglavje drugega dela
ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVIJO SE 130. IN 134.ČLEN TER TRETJI ODSTAVEK 144. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Amandma v celoti povzema ureditev samoupravljanja v organizacijah združenega dela po amandmaju
XXIV k ustavi SFRJ.
Predlagana ureditev samoupravljanja v organizacijah združenega dela nalaga obveznost delavcem, da
z referendumom odločajo o statutu organizacije združenega dela, samostojno pa lahko v statutu določijo
tudi druga vprašanja, o katerih bodo delavci odločali
z referendumom ali drugimi oblikami osebnega izjavljanja. Tako delavci niso več dolžni o vprašanjih, ki se
nanašajo na uresničevanje njihovih neodtuljivih pravic,
odločati z večino delavcev v organizaciji združenega
dela. O teh vprašanjih odloča delavski svet, če v statutu
ni predvidena obveznost, da se taka ali katerakoli druga odločitev sprejme z referendumom ali drugo obliko
osebnega izjavljanja. Tudi zakon delavcem v organizacijah združenega dela ne more naložiti obveznosti, da
posamezne odločitve sprejmejo z referendumom aH
drugimi oblikami osebnega izjavljanja.
Pristojnosti delavskega sveta so opredeljene bolj
splošno, zato jih bo moral statut organizacije združenega dela natančneje opredeliti. Bistvena novost je, da
delavski svet sprejema le temelje poslovne politike.
Poslovodni organ pa organizira delovni proces in ga
vodi, vodi poslovanje organizacije združenega dela in
samostojno odloča o teh vprašanjih. Ureditev torej
predvideva, da poslovodni organ samostojno sprejema
poslovne odločitve v okviru temeljev poslovne politike,
ki jo je določil delavski svet.
Ob krepitvi tržnih odnosov in podjetništva glede na
to, da delavski svet sprejema temeljne odločitve, bo
treba zagotoviti, da bodo njegovi člani ustrezno usposobljeni. Kriterij, da mora sestava delavskega sveta
ustrezati socialni sestavi delavcev, ni v skladu s to
zahtevo in lahko predstavlja oviro za sprejemanje kvalitetnih odločitev. Zato je predlagano, da se v besedilu
amandmaja, ki je sicer povzet po amandmaju k ustavi
SFRJ, izpusti beseda socialni. Ohranjeno pa je splošno
načelo o tem, da morajo biti v delavskem svetu delegati
vseh delov organizacije združenega dela.
Za imenovanje poslovodnega organa ni več predvidena razpisna komisija, v kateri so poleg predstavnikov
organizacije združenega dela tudi predstavniki sindikata ali družbene skupnosti. Opušča se tudi rešitev, po
kateri lahko predlog za razrešitev poslovodnega organa podata tudi skupščina občine oziroma druge družbenopolitične skupnosti in sindikalna organizacija. Izbira kandidata za poslovodni organ in njegova razrešitev je v celoti prepuščena delavskemu svetu oziroma
delavcem v organizaciji združenega dela. Z zakonom
se lahko določijo le pogoji, pod katerimi je lahko poslovodni organ razrešen še pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, ohranja pa se rešitev, da zakon
lahko predpiše posebne pogoje in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah združenega dela, ki
opravljajo dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena.
Kot nova rešitev je predlagano, da imajo organi družbenopolitične skupnosti v organizacijah združenega
dela, katerih delovanje je neobhodnega pomena za
delovanje družbe in je zaradi tega njihova dejavnost
posebnega družbenega pomena, možnost imenovati in
razrešiti poslovodni organ oziroma dati soglasje ali
predlagati njegovo imenovanje ali razrešitev, kadar bi
tako določil zakon. Ta rešitev bi veljala tako za organizacije združenega dela družbenih dejavnosti, kadar bi
opravljale dejavnosti ali potrebe posebnega družbenega pomena, kot tudi gospodarskih dejavnosti, kadar je
njihovo poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje in
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delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju. Tudi z zakonom o podjetjih je predvideno, da lahko tudi družbenopolitične skupnosti ustanovijo javna podjetja, kot posebna družbena podjetja za
proizvodnjo in promet določenih proizvodov in za
opravljanje storitev, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih podjetij na
določenem območju ali če je to nujno za delo organov
družbenopolitične skupnosti. V javnem podjetju se sicer oblikuje nadzorni odbor, ki nadzira poslovanje takega podjetja. Ob novih pristojnostih direktorja oziroma poslovodnega organa v podjetju, ki organizira in
vodi delovni proces in poslovanje družbenega podjetja, samostojno odloča, zastopa družbeno podjetje nasproti tretjim osebam in je odgovoren za zakonitost
dela družbenega podjetja, je treba oceniti ali ni smotrno, da ima v tem podjetju pristojni organ družbenopolitične skupnosti možnost, da imenuje in razrešuje poslovodni organ oziroma drug način vpliva na izbiro
poslovodnega organa oziroma njegovo imenovanje in
razrešitev. Ob sprejemanju zakonov o dejavnostih, ki
so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov
ali za delo drugih organizacij na določenem področju,
bo potrebno uporabi te ustavne določbe posvetiti izjemno pozornost ter se glede na konkretno dejavnost
opredeljevati, katero možnost iz tretjega odstavka 5.
točke tega amandmaja je smotrno uporabiti oziroma
opredeliti soodločanje predstavnikov družbene skupnosti v organu upravljanja pri imenovanju in razrešitvi
poslovodnega organa v skladu z veljavnim 51. členom
ustave SR Slovenije oziroma 7. točko amandmaja XIII
Pri tem bo potrebno izhajati iz opredelitve, aa ye možnosti iz tega amandmaja mogoče uporabiti le izjemoma.
Ob predlagani rešitvi pa se zastavlja vprašanje, ali ni
p red log, da organ družbenopolitične skupnosti imenuje in razrešuje poslovodni organ v nasprotju z ustavno
določbo, da ta organ imenuje delavski svet in bi taka
izjema pomenila prevelik odstop od splošnega načela,
zato je v varianti k 5. točki predlagano črtanje tretieaa
odstavka te točke.
32 AMANDMA XXXII
1. DELOVNI LJUDJE IN OBČANI V NASEUU DELU NASELJA ALI V VEC POVEZANIH NASELJIH SE ZA URESNIČEVANJE DOLOČENIH SKUPNIH INTERESOV IN POTREB TER ZA
OPRAVLJANJE NALOG SAMOUPRAVNO ORGANIZIRAJO
V KRAJEVNO SKUPNOST. V KRAJEVNI SKUPNOSTI SE
POVEZUJEJO TUDI DELOVNI LJUDJE IN OBČAN! ZDRUŽENI
V DRUŽBENOPOLITIČNIH IN DRUGIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJAH TER DRUŠTVIH.
DELOVNI LJUDJE IN OBČANI, ORGANIZIRANI V KRAJEVNI
SKUPNOSTI, SODELUJEJO PRI UPRAVLJANJU DRUŽBENIH
ZADEV IN ODLOČANJU O VPRAŠANJIH SKUPNEGA
POMENA V OBČINI IN ŠIRŠIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH.
V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH DELOVNI UUDJE IN OBČANI
ODLOČAJO O URESNIČEVANJU SVOJIH INTERESOV IN
O OPRAVLJANJU NALOG TER O SOLIDARNEM ZADOVOLJEVANJU SKUPNIH POTREB. ZA ZADOVOLJEVANJE IN URESNIČEVANJE DOLOČENIH SKUPNIH POTREB IN INTERESOV
TER OPRAVLJANJE NALOG DELOVNI LJUDJE IN OBČANI
V KRAJEVNI SKUPNOSTI NA PODLAGI PROGRAMA IN
PLANA RAZVOJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZDRUŽUJEJO
SVOJA SREDSTVA S SAMOPRISPEVKOM IN DELOM SREDSTVA KI JIH PRISPEVAJO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA
DELA, SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI IN SKLADI
TER SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE OZIROMA SREDSTVA, KI JIH PRIDOBIJO NA DRUG NAČIN
2. SVOJE SKUPNE POTREBE IN INTERESE DELOVNI LJUDJE IN OBČANI V KRAJEVNI SKUPNOSTI ZADOVOLJUJEJO
IN URESNIČUJEJO NA ZBORIH OBČANOV (VOLILCEV) TER
V SVOJIH ORGANIH, KI JIH OBLIKUJEJO PO NAČELU SAMOORGANIZIRANJA.
ORGANIZACIJO SAMOUPRAVUANJA DOLOČA STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI, KI DOLOČI TUDI PRAVICE IN DOLŽNOSTI TEH ORGANOV TER DRUGA TEMEUNA VPRAŠANJA
KI SO POMEMBNA ZA DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
IN ZA ŽIVLJENJE DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV V NJEJ.
poročevalec

3. S 1.točko tega amandmaja se nadomestijo 72., 73. in
74.člen ustave SR Slovenije; z 2.točko pa se nadomestita 140.
in 142.člen ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma sledi zahtevam po deregulaciji in uveljavlja načelo samoorganiziranja delovnih ljudi in občanov
v krajevni skupnosti. Odpravlja podrobno urejanje odnosov, ki se uresničujejo v teh skupnostih. S tem bo
omogočeno odpravljanje preorganiziranosti v krajevnih skupnostih, obenem pa bodo krajevne skupnosti
lahko pri svojem organiziranju izhajale iz posebnosti.
Delovni ljudje in občani bodo torej skladno s svojimi
potrebami organizacijo in vsebino samoupravljanja
v krajevnih skupnostih uredili v statutu. S tem so dane
podlage za njihovo avtonomnost pri odločanju o vprašanjih, ki predstavljajo skupne potrebe in interese delovnih ljudi in občanov v posameznih krajevnih skupnostih.
33 AMANDMA XXXIII
1. Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah
oblikujejo svoje delegacije za neposredno uresničevanje svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti in za organizirano udeležbo pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih
skupnosti.
V temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih oblikujejo delegacije:
1) delavci v delovni organizaciji, kadar je to določeno s statutom delovne organizacije pa delavci v temeljni organizaciji
združenega dela in v drugi obliki organiziranja v delovni
organizaciji;
2) delavci v delovnih skupnostih ter aktivne vojaške osebe
in civilne osebe v službi v oboroženih silah Socialistične
federativne republike Jugoslavije na način, ki ga določa
zakon;
3) delovni ljudje, ki delajo v kmetijski, obrtni in drugih
dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih imajo lastninsko
pravico, delavci, ki so pri njih zaposleni, in delavci, s katerimi
združujejo svoje delo in sredstva, organizirani v zadruge in
druge z zakonom določene oblike združevanja, ali so v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijami združenega dela
in drugimi oblikami združevanja dela in sredstev;
4) delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih.
Pri oblikovanju delegacij v organizacijah združenega dela
na področju izobraževanja sodelujejo študentje in učenci pod
pogoji in na način, ki jih določa zakon.
Delegacijo oblikujejo delavci v delu delovne organizacije, ki
trajno opravlja dejavnost na območju občine, na katerem ni
sedež delovne organizacije.
V delovni organizaciji, temeljni organizaciji združenega
dela ali drugi obliki organiziranja v delovni organizaciji in
v delovni skupnosti z manjšim številom delavcev opravljajo
funkcijo delegacije vsi delavci.
DELOVNI LJUDJE V DVEH ALI VEC ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTIH, V KATERIH
SE V SKLADU S PREJŠNJIM ODSTAVKOM NE VOLIJO DELEGACIJE IN SO NA OBMOČJU ISTE OBČINE, LAHKO OBLIKUJEJO SKUPNO DELEGACIJO.
DVE ALI VEČ DELOVNIH SKUPNOSTI, KAKOR TUDI
AKTIVNE VOJAŠKE OSEBE IN CIVILNE OSEBE V SLUŽBI
V OBOROŽENIH SILAH SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, LAHKO V SKLADU Z ZAKONOM
OZIROMA ODLOKOM OBČINSKE SKUPŠČINE OBLIKUJEJO
SKUPNO DELEGACIJO.
Delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela ter
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih lahko s statutom določijo, da opravlja funkcijo delegacije delavski svet
oziroma neposredno izvoljeni organ.
Delovni ljudje v kmetijski dejavnosti, ki ne oblikujejo delegacije na podlagi združevanja v zadruge in druge oblike
združevanja dela in sredstev, oblikujejo delegacijo za zbor
združenega dela za območje krajevne skupnosti ali za
območje občine.
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo

poklicno dejavnost, oblikujejo delegacijo za zbor združenega
dela za območje krajevne skupnosti ali za območje občine.
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, in delavci, ki so pri njih zaposleni, oblikujejo
delegacijo za zbor združenega dela za območje krajevne
skupnosti ali za območje občine.
V družbenopolitičnih organizacijah opravljajo funkcijo
delegacije njihova izvoljena telesa, določena z njihovimi statuti oziroma drugimi sklepi.
2. Delovni ljudje in občani ter njihove delegacije v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah predlagajo kandidate za delegate
v ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti in
sodelujejo pri določanju kandidatov na način, ki ga določa
zakon.
Na listi kandidatov mora biti število določenih kandidatov
za delegate večje od števila delegatov, ki se voli.
Kandidati za delegate se določijo s tajnim glasovanjem.
3. Delegacije delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki imajo skupnega delegata v ustreznem zboru skupščine družbenopolitične skupnosti, oblikujejo konferenco delegacij ali drugo obliko povezovanja delegacij, zaradi oblikovanja skupnih stališč za delo in
odločanje tega delegata v skupščini.
Način oblikovanja in dela konferenc delegacij in drugih
oblik povezovanja delegacij se lahko uredi z zakonom.
4 »DELEGATE V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR
KRAJEVNIH SKUPNOSTI SKUPŠČINE OBČINE VOLIJO
DELOVNI LJUDJE IN OBČANI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJAH
IN SKUPNOSTI NEPOSREDNO IN S TAJNIM GLASOVANJEM
V SKLADU Z ZAKONOM. / VARIANTNI DODATEK: CE TAKO
DOLOČI STATUT OBČINE PA DELEGATE V ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI SKUPSCINE
OBČINE DELEGIRAJO DELEGACIJE ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN
SKUPNOSTI V SKLADU Z ZAKONOM.
ENA ALI VEČ DELEGACIJ TEMELJNIH SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, POVEZANIH Z DELOM IN
DRUGIMI SKUPNIMI INTERESI ALI Z INTERESI V OBČINI,
DELEGIRAJO IZ SESTAVE DELEGACIJ GLEDE NA VPRAŠANJA, KI SE OBRAVNAVAJO V SKUPSCINI OBČINE, DELEGATE V USTREZNI ZBOR SKUPŠČINE OBČINE NA NAČIN,
DOLOČEN S STATUTOM IN Z ZAKONOM./
ENA ALI VEČ DELEGACIJ TEMELJNIH SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, POVEZANIH Z DELOM IN
DRUGIMI SKUPNIM! INTERESI ALI Z INTERESI V OBČINI,
DELEGIRAJO IZ SESTAVE DELEGACIJ GLEDE NA VPRAŠANJA KI SE OBRAVNAVAJO V SKUPSCINI OBČINE, DELEGATE V USTREZNI ZBOR SKUPŠČINE OBČINE NA NAČIN,
DOLOČEN S STATUTOM IN Z ZAKONOM.
5 Delegate v ZBOR OBČIN SKUPSCINE SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE volijo delovni ljudje in občani neposredno, s splošnim in tajnim glasovanjem, delegate v ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE pa volijo delovni ljudje v organizacijah
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, ki so povezane predvsem z delom in odnosi
v družbeni reprodukciji, neposredno in s tajnim glasovanjem
na način, ki ga določa zakon.
6. VARIANTA I:
Družbenopolitične organizacije v okviru socialistične zveze
delovnega ljudstva z dogovorom določijo listo kandidatov za
delegate v družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti izmed svojih članov na podlagi kandidacijskega postopka, v katerem sodelujejo člani v temeljnih organizajskih oblikah delovanja teh organizacij IN NA NAČIN
DOLOČEN Z ZAKONOM.
VARIANTA II:
KANDIDATE ZA DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR PREDLAGAJO DELOVNI LJUDJE IN OBČANI POD POGOJI IN.PO
POSTOPKU, DOLOČENEMU V ZAKONU. SOCIALISTIČNA
ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA ORGANIZIRA KANDIDACIJSKI POSTOPEK IN ZAGOTAVLJA DEMOKRATIČNO PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV. PRISTOJNI ORGAN
SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA DOLOČI
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ENOTNO LISTO KANDIDATOV (DOLOČI KANDIDATE) NA
NAON IN POD POGOJI, KI JIH DOLOČA ZAKON ZAKON
DOLOČI TUDI POTREBNO PODPORO DELOVNIH LJUDI IN
OBČANOV (VARIANTA: KRITERIJE), NA PODLAGI KATERE
PRISTOJNI ORGAN SOCIALISTIČNE ZVEZE DOLOČI
ENOTNO LISTO KANDIDATOV (DOLOČI KANDIDATE).
Delovni ljudje in občani se na podlagi liste kandidatov
izjavljajo o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitičnih skupnosti neposredno, s splošnim in
tajnim glasovanjem.
7 NA OBMOČJIH, KJER ŽIVIJO POLEG PRIPADNIKOV SLOVENSKEGA NARODA TUDI PRIPADNIKI ITALIJANSKE OZIROMA MADŽARSKE NARODNOSTI, MORATA BITI V SKUPŠČINAH OBČIN USTREZNO ZASTOPANI TI NARODNOSTI TI
NARODNOSTI MORATA BITI ZASTOPANI TUDI V SKUPŠČINI
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
8. Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem,
ima pravice in dolžnosti člana delegacije samoupravne organizacije, skupnosti oziroma družbenopolitične organizacije.
9. Skupščina družbenopolitične skupnosti voli oziroma
imenuje nosilce funkcij v državnih organih na podlagi liste, na
kateri je število določenih kandidatov večje od števila ki se
voli oziroma imenuje, če za posamezne funkcije ni z zakonom
oziroma statutom drugače določeno.
1 točko s e na
. se
d°mesti
člen;
z 2.s točko
dopolni
158. člen, s 3. točko
dopolni156.
160.
člen;
4. in 5setočko
se
nadomesti prvi odstavek 162. člena; s 6. točko se nadomestita
163. člen in 339. člen; z 8. točko se dopolni 7. oddelek II.
poglavja drugega dela; s 9. točko se dopolni 119. člen ustave
SR Slovenije; s točko 7. se dopolni 7. točka II. poglavja
drugega dela ustave SR Slovenije.
SE
4ALINEA
-.o?
A^Y-ELJAVI
185.ČLENA
USTAVE SR SLOVENIJE.DRUGEGA ODSTAVKA
Obrazložitev:
Amandma povzema ureditev iz XXVI. amandmaja
k ustavi SFRJ razen v delih, ki so posebej označeni.
Za razliko od sedanje ureditve, v kateri niso zajete
vse možnosti oblikovanja delegacij in so bile zato nekatere dodatno uvedene z zakonom o volitvah in delegiranju v skupščine (na primer delegacije nezdruženih
kmetov in obrtnikov, umetnikov, odvetnikov), se v tem
amandmaju izrecno navajajo vsa temeljna okolja, v katerih se oblikujejo delegacije. Pri tem je seveda morala
priti do izraza tudi sprememba koncepcije o organizaciji združenega dela. Ker se bodo delegacije v prvi vrsti
oblikovale v delovni organizaciji, problematika skupnih
delegacij ne bo več tako pereča. Predlagano pa je, da
se omogoči oblikovanje skupnih delegacij delovnim
ljudem v dveh ali več organizacijah združenega dela in
delovnih skupnosti z manjšim številom delavcev ter
dvem ali več delovnim skupnostim in aktivnim vojaškim osebam in civilnim osebam v službi oboroženih
sil SFRJ, če so le-te na območju iste občine. Taka
dodatna rešitev, ki je v 1. točki v šestem in sedmem
odstavku, bi prispevala k nadaljnji racionalizaciji pri
oblikovanju delegacij. Zaradi racionalizacije delegatskega sistema pa je predlagano, da lahko opravlja
funkcijo delegacije delavski svet v organizacijah združenega dela oziroma neposredno izvoljeni organ
upravljanja v drugih skupnostih (krajevnih in podobnih).
Ustava doslej ni urejala načel o določanju kandidatov za delegate, temveč samo za člane delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. Določena
je obveznost, da mora biti število določenih kandidatov
večje od števila delegatov, ki se jih voli. Kandidati za
delegate se določajo s tajnim glasovanjem.
Ob 2. točki tega amandmaja, ki dopolnjuje 158.člen
ustave SR Slovenije, ki določa načela kandidacijskega
postopka in vlogo socialistične zveze, pa tudi sindikata, pri izvajanju teh postopkov, je bila že v dosedanjih
razpravah odprta vrsta vprašanj o vodenju kandidacijskih postopkov. Najpogosteje je bilo izraženo stališče
o odpravi monopola socialistične zveze v teh postopkih. Ob takih mnenjih je bilo izrecno ugotovljeno, da so
subjekti predlaganja kandidatov za delegate (enako
velja za nosilce družbenih funkcij) delovni ljudje in

občani v različnih oblikah organiziranja (v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih
organizacijah). Torej delovni ljudje in občani predlagajo in določajo kandidate. Vloga socialistične zveze, pa
tudi sindikata je v tem, da izvaja kandidacijski postopek ter zagotavlja njegovo demokratičnost. Socialistična zveza in tudi sindikat organizirata, da delovni ljudje
in občani lahko uresničujejo svoje pravice oziroma
izrazijo svoj interes pri kandidiranju kot eni izmed
začetnih faz volilnih opravil. V tem smislu je tudi edina
razla a
Trn"?
9 SR
obstoječega
in tem
nespremenjenega
158.člena ustave
Slovenije. Ob
je bilo zavzeto
jasno stališče, da je treba kandidacijske postopke določiti z zakonom ter tako zagotoviti vse potrebne garancije, da bo ta potekal demokratično ter da ga ne bo
mogoče spreminjati od primera do primera, predvsem
pa, da bodo v, njem imeli odločilno vlogo delovni ljudje
in občani, ki bodo predlagali in določali kandidate ter
da bo SZDL (sindikgt)resnično le nosilec teh opravil.
Zaradi pomena, ki jih imajo konferenca delegacij
oziroma druge oblike povezovanja delegacij, se na
ustavno raven dviguje obveznost njihovega oblikovanja, kar je doslej urejal zakon o volitvah in delegiranju
v skupščine. Ta rešitev ob neposrednih volitvah delegatov omogoča in zahteva ohranjanje delegatskih razmerij. Delegat je torej vezan na smernice delegacij
oziroma konference delegacij, kar pomeni, da se je
dolžan posvetovati in jim tudi poročati o svojem delu.
Posebej pa je bilo predlagano, da imajo pravico predlagati odpoklic delegata, ki je bil izvoljen na neposrednih, tajnih volitvah, tudi delegacije, kar bo treba urediti
v zakonu, bila pa so tudi mnenja, da je to treba izrecno
določiti v ustavi.
Amandma XXVI k ustavi SFRJ prepušča ustavam
republik in pokrajin ureditev oblikovanja zbora združe93 dela in zbora krajevnih skupnosti občinske
skupščine. V predhodni razpravi o delovnem osnutku
amandmajev je bila dana večinska podpora predlogu,
da se ta dva zbora občinske skupščine oblikujeta na
podlagi neposrednih, tajnih volitev delegatov. Zato je
bilo smotrno že v osnutku amandmajev predvideti tako
rešitev. Vendar so bila ob tem tudi opozorila, da bi si
s tako rešitvijo popolnoma zaprli možnosti za ohranitev
delegiranja /pa naj bi šlo za stalne delegate ali za
zamenjljivost v zborih/. Zato je tudi oblikovan variantni
dodatek k prvemu odstavku 4. točke, ki omogoča da to
vprašanje uredi statut občine. Po drugi strani pa so bila
prisotna opozorila, da prepuščanje ureditve tega vprašanja ni v skladu z načelom splošne in enake volilne
prvavice, saj bi bili delovni ljudje in občani v različnem
položaju glede na občino ter bi bilo zato potrebno
v predlogu amandmajev predvideti še redakcijsko uskladitev 165., 166. in 171. člena ustave SR Slovenije.
Razveljavitev 4.alinee, drugega odstavka 185.člena
ustave SR Slovenije je predlagana zaradi dosedanje
prakse, da so občinske skupščine število delegatov, ki
so jih delegacije oziroma konference delegacij pošiljale v posamezne zbore, določale z odlokom. Taka rešitev je tudi bolj praktična, saj se bodo ob spremembah
organiziranosti, zlasti organizacij združenega dela, pojavljale stalne spremembe.
Delegati v Zbor občin in Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije se volijo na neposrednih, tajnih volitvah. Volitve delegata v Zbor občin bi bile na
območju občine, volitve v Zbor združenega dela pa bi
bile izvedene po funkcionalnem načelu.
Nespremenjen ostaja način volitev v družbenopolitični zbor občinske skupščine. Tak način volitev, to je
izjavljanje o izvolitvi delegatov z neposrednim splošnim in tajnim glasovanjem, pa je predlagan tudi za
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije.
Obrazložitev k varianti I:
Predlog izhaja iz amandmaja XXVI k ustavi SFRJ in
tako v celoti ohranja dosedanji način oblikovanja družbenopolitičnega zbora. Pri tej rešitvi je glede na sedanjo ureditev razširjena vloga članstva v kandidacijskem
postopku za določanje liste kandidatov za družbenopolitične zbore. Kandidate je mogoče določiti izmed
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članstva in ne le iz ustreznega organa družbenopolitične organizacije. Kandidacijski postopek bo uredil zakon. Ob zakonu če bo potrebno opredeliti ali je lista
enotna ali po delih /lista kandidatov za delegate posameznih družbenopolitičnih organizacij/. Enotna lista,
ki bo v skladu s temi amandmaji odprta, omogoča, da
ne bo mogoče več uveljaviti vnaprej določene zastopanosti delegatov posameznih družbenopolitičnih organizacij v tem zboru, saj bodo izvoljeni kandidati, ki
bodo dobili potrebno najvišje število glasov. Pri deljeni
listi pa bi se morala vnaprej določiti mesta posameznih
družbenopolitičnih organizacij v družbenopolitičnem
zboru, kar bi lahko za posledico imelo, da bi bili v zbor
izvoljeni kandidati z dela liste kakega drugega dela
liste. Ob teh vprašanjih je bila opravljena tudi razprava
o tem kako v sestavi teh zborov zagotoviti prisotnost
različnih političnih subjektov oziroma zvez ter drugih
skupin, ki so nastale, ali pa še bodo, v slovenskem
prostoru. Ob tem je bilo zavzeto stališče, da je mogoče
in potrebno, njihovo prisotnost v skupščinskem sistemu zagotoviti prek socialistične zveze. Iz celote ustavnih določb izhaja, da si družbenopolitične organizacije
zagotavljajo in uresničujejo svojo pristojnost v skupščinskem sistemu prek družbenopolitičnega zbora. Tako je bilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne komisije,
ki jeobravnavala nekatera vprašanja glede političnega
združevanja. Z vidika praktične izpeljave stališča, da je
potrebno v družbenopolitičnih zborih zagotoviti prisotnost političnega pluralizma, bo potrebno določiti tudi
pravila za določanje liste kandidatov oziroma to vprašanje urediti z zakonom. Pri tem ostaja v veljavi rešitev,
da je temelj za določanje liste dogovor družbenopolitičnih organizacij v okviru socialistične zveze delovnega ljudstva.
Obrazložitev k varianti II
Varianta II poudarja oblikovanje družbenopolitičnega zbora kot zbora politično organiziranih delovnih
ljudi in občanov. Zato je treba že kot izhodišče z ustavo
zagotoviti takšen kandidacijski in volilni postopek, ki
ne bo dajal monopola nobeni družbenopolitični oziroma politični organizaciji delovnih ljudi in občanov,
ampak bo temeljno vlogo pri tem zagotovil neposredno
delovnim ljudem in občanom samim. Vsakemu drzavIjanju Slovenije naj bi bila dana torej možnost, da je
kandidat in da kandidira. Zato bi moral v izvedbi zakon
predvideti pogoje in postopke, kdaj je nekdo evidentiran kot kandidat in kakšno podporo delovnih ljudi in
občanov mora dobiti, da pride na enotno kandidatno
listo. Določitev liste naj bi temeljila na zakonskih pogojih oziroma kriterijih. S tem bi bilo omogočeno, da
kandidirajo za delegate delovni ljudje in občani na
podlagi svojih programov, za katere dobivajo ustrezno
podporo v ožjem okolju in tudi širše in da je podpora,
ki jo imajo od delovnih ljudi in občanov, podlaga za
njihovo vključevanje na listo kandidatov. S tem bi se
izognili spornemu dogovoru o številu predstavnikov
posameznih družbenopolitičnih organizacij oziroma
kandidatov. Družbenopolitični zbor bi po svoji sestavi
pridobil elemente splošnega političnega zbora. V tem
predlogu je po skupnem mnenju v ustavni komisiji na
ustrezen način zagotovljena vloga SZDL, kakor jo je
v praksi že uveljavljala ob zadnjih volitvah. Poudarek je
dan vlogi delovnih ljudi in občanov v kandidacijskem
postopku, kar je v skladu s sprejetimi amandmaji
k ustavi SFRJ, seveda s predpostavko, da so vsi delovni
ljudje in občani neposredno in organizirani v različne
oblike političnega in drugega združevanja člani SZDL.
Ta predlog razrešuje tudi temeljno vprašanje načina
določanja enotne kandidatne liste - enotno ali po
delih, oziroma z dogovorom družbenopolitičnih organizacij o številu kandidatov posmezne družbenopolitične organizacije na enotni kandidatni listi, ki je v dosedanjih razpravah povzročala največ odprtih vprašanj.
V varianti II 6.točke predlagana rešitev, da socialistična
zveza določi kandidate, ne pa enotno listo kandidatov,
ima za cilj, da se v javni razpravi preveri, ali naj bi se
delegati v družbenopolitični zbor volili na podlagi enotne liste v vsej SR Sloveniji ali pa naj bi se posamezni

delegati družbenopolitičnega zbora volili po volilnih
enotah.
V javni razpravi naj se tudi prouči potreba po spremembah in dopolnitvah pristojnosti in števila članov
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
S sprejemom teh dveh variantnih predlogov so se vsi
člani ustavne komisije poenotili v pogledih, da ni več
potrebe posebej razpravljati o predlogu, da se Družbenopolitični zbor oblikuje v ustavi kot splošni politični
zbor ali predvidi drugačne alternative za kandidiranje
in volitve družbenopolitičnega zbora oziroma splošno
političnega zbora.
V novi 6 a. točki je predvidena dopolnitev ustave
z načelom, da se v občinskih skupščinah in Skupščini
SR Slovenije mora zagotoviti ustrezna zastopanost pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti.
Dopolnitev je potrebna zaradi uvajanja neposrednih
volitev za oblikovanje zborov občinske in republiške
skupščine. Do sedaj je veljalo načelo, da je potrebno
ustrezno zastopanost zagotoviti v delegacijah (tretji
odstavek 157.člena ustave SR Slovenije). V zborih
skupščin pa se je zagotavljala ustrezna zastopanost ob
vsakokratnem delegiranju delegatov v zbore. V družbenopolitičnih zborih pa se je ta zastopanost zagotavljala
s kadrovskimi pripravami na volitve in v kandidacijskih
postopkih. Nesprejemljivo bi bilo, da zaradi neposrednih volitev delegatov pripadnikov narodnosti ne bi bili
zastopani v skupščinah občin, kjer živijo in v Skupščini
SR Slovenije. Njihovo število torej ne more biti kriterij
za uresničevanje njihovega položaja, kar pa bi se lahko
zgodilo glede na relativno nizko število pripadnikov teh
narodnosti na območju SR Slovenije.
Poleg tega je bilo opozorjeno, da bodo morale
skupščine občin v stalno telo za narodnosti imenovati
tudi člane - pripadnike narodnosti - ki niso delegati,
če njihovo število v zborih občinske skupščine ne bo
zadostno, da bi lahko zagotovili polno sestavo tega
stalnega telesa. Enako velja za Komisijo Skupščine SR
Slovenije za narodnosti.
Zaradi poenostavitve in racionalizacije voliinega postopka je predlagano, da ima izvoljeni delegat položaj
člana delegacije temeljne samoupravne organizacije
oziroma družbenopolitične organizacije.
Za nosilce funkcij v državnih organih, ki jih voli
skupščina družbenopolitične skupnosti, je predlagano,
da se uveljavi načelo, da je število kandidatov večje od
števila, ki se voli oziroma imenuje. Zakon oziroma
statut bo lahko določil izjemo od tega načela. Tako
izjemo velja uveljaviti za predsednika in sodnike Ustavnega sodišča SR Slovenije, predsednika in sodnike
Vrhovnega sodišča SR Slovenije in drugih sodišč v republiki, Javnega tožilca SR Slovenije in druge javne
tožilce v republiki, Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije ter guvernerja in namestnika
guvernerja Narodne banke SR Slovenije. Za vse ostale
funkcije bi veljalo splošno načelo iz ustave. Odstop od
tega načela predstavlja ohranitev dosedanjega načina
kandidiranja predsednika Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije. V razpravi je bil predlog, da Predsedstvo
republike predlaga Skupščini SR Slovenije več kandidatov. Mnenje ustavne komisije je bilo, da taka rešitev
ne bi bila v skladu s položajem Predsedstva republike
pri predlaganju kandidata in s funkcijo mandatarja.
34 AMANDMA XXXIV
1 VOLITVE ČLANOV DELEGACIJ IN DELEGATOV
V SKUPŠČINE RAZPISUJE PREDSEDNIK SKUPSCINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE VOLITVE ČLANOV
DELEGACIJ IN DELEGATOV V SKUPSCINE, KI JIM POTEČE
MANDATNA DOBA, MORAJO BITI OPRAVLJENE^NAJPOZNEJE 15 DNI PRED POTEKOM TE DOBE. OD DNEVA RAZPISA DO DNEVA VOLITEV ČLANOV DELEGACIJ IN DELEGATOV V SKUPŠČINE NE SME PRETEČI MANJ KOT EN MESEC
IN NE VEČ KOT DVA MESECA.
.
2 MANDATNA DOBA DELEGATOV V SKUPSCINI TRAJA
ŠTIRI LETA. Z DNEM VERIFIKACIJE IZVOLITVE NOVIH DELEGATOV V SKUPŠČINI PRENEHA FUNKCIJA DELEGATOV, KI
JIM JE POTEKLA MANDATNA DOBA.
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3. SKUPSCINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO V IZREDNIH RAZMERAH PODALJŠA TRAJANJE MANDATNE _ DOBE ČLANOM DELEGACIJ IN DELEGATOM
V SKUPSCINI ZA ČAS, DOKLER TRAJA TAKO STANJE VOLITVE SE RAZPIŠEJO TAKOJ, KO PRENEHAJO OKOLIŠČINE
ZARADI KATERIH JE BILO ČLANOM DELEGACIJ IN DELEGATOM V SKUPŠČINI PODALJŠANO TRAJANJE MANDATNE
DOBE.
4. Z ZAKONOM SE DOLOČI PRENEHANJE FUNKCIJE ČLANOV DELEGACIJ, KI JIM JE POTEKLA MANDATNA DOBA.
5. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 168. člen ustave
SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se nadomesti 169.
člen ustave SR Slovenije; s 3. točko tega amandmaja se
nadomesti prvi odstavek 170. člena in določba 13. alineje 335
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na predviden način volitev delegatov v Zboru
združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije, ta amandma ureja razpis volitev delegacij in delegatov in prenehanje mandatne dobe delegatov v skupščini.
Glede na predvideno možnost, da bodo v zbore občinske skupščine še naprej delegirale delegate delegacije po načelih fleksibilnega delegatskega mandata, se
s 4. točko tega amandmaja omogoča, da zakon uredi
možnost sklica zborov občinske skupščine v obdobju
med potekom mandatne dobe prejšnjih članov delegacij in izvolitvijo novih oziroma konstituiranjem občinske skupščine. Zakon bi na primer na podlagi predlagane ustavne določbe določil, da ostanejo v funkciji
tisti delegati, ki so se udeležili zadnje seje zbora pred
potekom mandatne dobe članov delegacije. Vse to pa
bo mogoče ustavno urediti šele po dokončni odločitvi
o načinu volitev oziroma delegiranja v zbore skupščin
družbenopolitičnih skupnosti.
35 AMANDMA XXXV
_ 1. RAZVELJAVITA SE PRVI ODSTAVEK 176.ČLENA IN
SESTA ALINEA DRUGEGA ODSTAVKA 185.ČLENA USTAVE
SR SLOVENIJE.
VARIANTA: Prvi odstavek 175.člena in šesta alinea drugega
odstavka 185.člena ustave SR Slovenije ostaneta v veljavi.
Obrazložitev:
Amandma je oblikovan z namenom, da se v javni
razpravi preveri ali ohraniti v občinah oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnostih skupščine samoupravnih interesnih skupnosti kot četrti zbor oziroma
njihovo soodločanje s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je potrebno opozoriti
na prevladujoče ocene, da se ta rešitev v praksi ni
uveljavila. Dodatno pa spremembe v teh amandmajih
(amandma XLIX 1. točka podtočka 1) predvidevajo
odločanje o skupnih družbenih potrebah v Skupščini
SR Slovenije, kar pomeni, da skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih ne bodo več urejale prispevkov
za z ustavo in zakonom zagotovljene pravice delovnih
ljudi in občanov. Tako bodo vso svojo dejavnost resnično lahko posvetile samoupravno dogovorjenim programom oziroma na svojem področju uveljavljale elemente prostovoljnosti združevanja sredstev za skupne
potrebe delovnih ljudi in občanov oziroma za t.i. dodatne programe. Občinska skupščina tudi ne ureja sistemskih vprašanj na teh področjih dejavnosti (vzgoja in
izobraževanje, zdravstvo, znanost, kultura in socialno
varstvo), zato s tega vidika tudi ni smiselno ohranjanje
instituta četrtega zbora. Poleg tega je ta določba določena ovira, da bi prišlo do združevanja samoupravnih
interesnih skupnosti med več občinami, saj vsi dosedanji poskusi, kako opredeliti soodločanje take skupščine samoupravne interesne skupnosti z ustreznimi
skupščinami občin niso dali ustrezne izpeljave. Poleg
tega bi taka rešitev lahko prispevala k temu, da posameznih interesnih skupnosti ne bi ustanavljali v sleherni občini (npr.znanost). Ta predlog ne vpliva na položaj
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samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo, ki jih oblikujejo pripadniki italijanske in madžarske narodnosti po 251. členu ustave SR Slovenije.
36 AMANDMA XXXVI
1. V OBČINI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI USTVARJAJO IN
ZAGOTAVLJAJO POGOJE ZA SVOJE ŽIVLJENJE IN DELO
USMERJAJO DRUŽBENI RAZVOJ, URESNIČUJEJO IN
USKLAJUJEJO SVOJE INTERESE, ZADOVOLJUJEJO
SKUPNE POTREBE, URESNIČUJEJO SAMOUPRAVLJANJE
IZVRŠUJEJO FUNKCIJE OBLASTI IN UPRAVLJAJO DRUGE
DRUŽBENE ZADEVE, RAZEN TISTIH, KI JIH V SKLADU
Z USTAVO URESNIČUJEJO V ŠIRŠIH DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTIH.
DELOVNI LJUDJE IN OBČANI V OBČINI ZLASTI- ZAGOTAVLJAJO IN ORGANIZIRAJO, UPOŠTEVAJOČ
POSEBNOSTI OBČINE, OPRAVLJANJE ZADEV SKUPNEGA
POMENA ZA DELOVNE LJUDI IN OBČANE IN V TA NAMEN
USTANAVLJAJO SKUPNE ORGANE DRUŽBENEGA SAMOUPRAVLJANJA, ORGANIZIRAJO OBČINSKE UPRAVNE
SLUŽBE IN DRUGE ORGANE OBLASTI;
- ZAGOTAVLJAJO URESNIČEVANJE IN VARSTVO SVOBOŠČIN, PRAVIC IN DOLŽNOSTI DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, VARUJEJO ZAKONITOST ORGANIZIRAJO IN OPRAVLJAJO DRUŽBENO NADZORSTVO TER ZAGOTAVLJAJO
URESNIČEVANJE ENAKOPRAVNOSTI NARODOV IN NARODNOSTI;
- SKRBIJO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, POKLICNO
USMERJANJE IN ZAPOSLOVANJE, SKRBIJO ZA RAZVOJ
KULTURNIH IN TELESNOKULTURNIH DEJAVNOSTI SKRBIJO ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, VARSTVO MATERE
OTROKA IN DRUŽINE TER SOCIALNO VARNOST DELOVNIH
LJUDI IN OBČANOV;
- SKRBIJO ZA VARSTVO ČLOVEKOVEGA OKOLJA ZA
SMOTRNO IZKORIŠČANJE ZEMLJIŠČ IN STVARI V SPLOŠNI
RABI TER UREJAJO PROSTOR, STAVBNA ZEMLJIŠČA IN
NASELJA TER SKRBIJO ZA RABO PROSTORA, VZDRŽUJEJO
OBČINSKE CESTE IN MESTNE ULICE TER UREJAJO PRO. MET NA NJIH;
- ZAGOTAVLJAJO OPRAVLJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI IN SKRBIJO ZA SMOTRNO STANOVANJSKO GRADNJO TER ZA VARSTVO IN VZDRŽEVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE;
- ZAGOTAVLJAJO VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA TER
JAVNI RED IN MIR, ORGANIZIRAJO IN URESNIČUJEJO
DRUŽBENO SAMOZAŠČITO IN SPLOŠNO LJUDSKO
OBRAMBO;
- ZAGOTAVLJAJO MATERIALNE POGOJE ZA DELO IN
RAZVOJ KRAJEVNE SKUPNOSTI;
- SODELUJEJO Z DRUGIMI OBČINAMI TER LOKALNIMI
SKUPNOSTMI TUJIH DRŽAV V OKVIRU ZUNANJE POLITIKE
SFRJ IN MEDNARODNIH POGODB TER USKLAJENEGA PROGRAMA MEDNARODNEGA SODELOVANJA V REPUBLIKI.
2. S tem amandmajem se nadomesti 186.člen in razveljavi
drugi odstavek 183,člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma izhaja iz sedanjega 186. člena ustave SR
Slovenije in opredeljuje na strnjen način vsebino samoupravljanja v občini in njene oblastne funkcije oziroma področja, ki jih delovni ljudje in občani uresničujejo, zagotavljajo, urejajo ali zanje skrbijo v občini.
Vsebina področij je povzeta iz sedanjega 186. člena
ustave SR Slovenije in je dopolnjena s področji, ki naj
bi jih delovni ljudje in občani samostojno urejali v občini. Po dosedanji ureditvi je na teh področjih republika
urejala z zakoni temeljna načela. Tako amandma omogoča, da v občinah - upoštevaje posebnosti občine
- samostojno urejajo organizacijo samoupravljanja
v občini, organizirajo zato skupne organe družbenega
samoupravljanja ter občinske upravne službe in druge
organe oblasti, zagotavljajo opravljanje komunalnih
dejavnosti, vzdržujejo občinske ceste in mestne ulice
in urejajo naselja, zagotavljajo materialne pogoje za
delo in razvoj krajevne skupnosti. Amandma izrecno
predvideva, da delovni ljudje v občini skrbijo za varstvo
človekovega okolja, za smotrno izkoriščanje zemljišč
poročevalec

in v plošni rabi ter urejajo prostor, stavbna zemljišča in
naselja ter skrbijo za rabo prostora. Glede teh področij
naj bi republika urejala pogoje in način rabe in razpolaganje s prostorom in stavbnimi zemljišči ter pogoje in
način rabe in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni
rabi, vendar bodo občine, na podlagi zakona, urejale ta
področja. V razpravi je potrebno razpravo o tem
amandmaju povezati z amandmajem Lil, saj šele celota obeh amandmajev daje možnost za opredelitev do
predlaganih sprememb.
37 AMANDMA XXXVII
1. Z zakonom ali odlokom občinske skupščine, ki temelji na
zakonu, se določijo način izvrševanja javnih pooblastil, ki so
poverjena posameznim organizacijam in skupnostim, ter pravice skupščine in drugih organov družbenopolitične skupnosti glede dajanja smernic tem organizacijam in skupnostim in
opravljanja nadzora v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil.
ZAKON LAHKO DOLOČI, DA JAVNA POOBLASTILA IZVRŠUJE TUDI POSAMEZNIK.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek
181 .člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Taka rešitev izhaja iz 1. točke amandmaja XXVII
k ustavi SFRJ. Doslej je skupščina družbenopolitične
skupnosti fakultativno določala način izvrševanja javnih pooblastil, ki jih je dala posameznim organizacijam
in skupnostim ter pravice skupščine in drugih organov
družbenopolitične skupnosti glede dajanja smernic in
opravljanja nadzora v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil. Sedaj pa je skupščina družbenopolitične skupnosti dolžna urediti ta vprašanja. Ta obveznost je dana
zato, da bi se zavarovale pravice in koristi posameznikov in družbenih pravnih oseb pri uresničevanju javnih
pooblastil, ki so poverjena posameznim organizacijam
in skupnostim. Zakon bo lahko tudi določil, da javna
pooblastila lahko izvršuje tudi posameznik. Tako možnost je smotrno predvideti, saj bo s širitvijo osebnega
dela možno in potrebno nekatera javna pooblastila
,prenesti na posameznika, ki opravlja dejavnost, ki ima
v svoji naravi tudi izvršuje javnih pooblastil.
38 AMANDMA XXXVIII
1. V mestu, na območju katerega je ustanovljenih več občin,
se ustanovi mestna skupnost kot posebna SAMOUPRAVNA in
družbenopolitična skupnost, v kateri se zagotavlja planiranje
družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urbanistično
urejanje in zadovoljevanje komunalnih potreb. Občine lahko
v skupnem interesu poverijo mestni skupnosti tudi druge
pravice in dolžnosti.
OBČINE NA ZAOKROŽENEM URBANEM OBMOČJU, KI SE
DOLOČI Z ZAKONOM, LAHKO ODLOČIJO, DA SE ZDRUZIJO
V SKUPNOST OBČIN KOT POSEBNO DRUŽBENOPOLITIČNO
SKUPNOST, V KATERI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI URESNIČUJEJO DOLOČENE SKUPNE INTERESE TER IZVRŠUJEJO
PRAVICE IN DOLŽNOSTI, KI JIH TEM SKUPNOSTIM POVERIJO OBČINE.
Z zakonom se lahko prenesejo na posebne družbenopolitične skupnosti določene zadeve_ iz pristojnosti republike.
S STATUTOM POSEBNE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI SE UREDIJO PRAVICE IN DOLŽNOSTI TE SKUPNOSTI.
2. S tem amandmajem se nadomesti I94. člen ustave SR
Slovenije.«
Obrazložitev:
Ker je mesto specifična skupnost, v katerem morajo
biti nekatere funkcije urejene skupno in enotno, je
opredelitev mesta v skladu s to zahtevo ter z rešitvami
iz amandmaja XXV k ustavi SFRJ. S tem so opredeljene
izvirne funkcije mesta kot posebne samoupravne in
družbenopolitične skupnosti. Poleg tega je predlagano, da se lahko občine na zaokroženem urbanem območju prostovoljno odločijo za združitev v posebno
družbenopolitično skupnost. To območje pa določi
zakon.
poročevalec

Ob teh rešitvah je še naprej omogočeno prostovoljno
medsebojno sodelovanje in povezovanje občin s tem,
da lahko prenesejo del pravic in dolžnosti, ki so v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov, na posebno
družbenopoltično skupnost. Enako pa velja tudi za
občine v mestu, ki lahko v teh skupnostih poleg izvirnih
funkcij, ki jim jih daje ustava, uresničujejo tudi druge
skupne funkcije, če se tako dogovorijo.
Ob tej rešitvi pa se odpirajo nekatera praktična vprašanja, zlasti glede uresničevanja skupščinskega sistema v mestu ter ureditve posameznih vprašanj v občini
in mestu. Ta vprašanja bo moral rešiti statut mesta ter
statuti občin.
Ohranjena pa je tudi dosedanja ureditev, da se na
vse te skupnosti z zakonom lahko prenašajo določene
zadeve iz pristojnosti republike.
39 AMANDMA XXXIX
1. Delavci imajo pravico do stavke pod pogoji, ki jih določa
zvezni zakon.
2. S tem amandmajem se dopolni IV. poglavje drugega dela
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V osnutku tega amandmaja je v celoti prevzeto besedilo amandmaja XXVIII k ustavi SFRJ, ki določa ustavno pravico delavcev do stavke. S tem amandmajem naj
bi se dopolnilo poglavje ustave SR Slovenije, ki obravnava svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana.
40 AMANDMA XL
1. Občani so enaki v pravicah in dolžnostih, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, veroizpoved, POLITIČNO ALI
DRUGAČNO PREPRIČANJE, GMOTNE RAZMERE, ROJSTVO,
izobrazbo, družbeni položaj ali KATEROKOLI OSEBNO ALI
DRUGO OKOLIŠČINO.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 197.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ustavne določbe o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana naj se dopolnijo tako, kot je
predloženo. Te določbe zagotavljajo izvrševanje načela enakopravnosti in prepovedi diskriminacije med občani in pa načela, da so vsi, ne glede na okoliščine,
pred zakonom enaki.
Mednarodna pakta o državljanskih in človekovih pravicah in o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Organizacije združenih narodov, ki ju je SFR Jugoslavija ratificirala leta 1971 in ki se po določbi 210. člena
zvezne ustave uporabljata v SFR Jugoslaviji, določata
v okviru načela enakopravnosti in nediskriminacije, da
pripadajo pravice, določene v teh dveh paktih, vsem,
ne glede na »politično ali drugačno prepričanje, gmotne razmere, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino«.
Teh okoliščin v ustavi SR Slovenije ni. Ostale okoliščine, naštete v ustavi SR Slovenije, na podlagi katerih ni
dovoljena diskriminacija, pa ustrezajo določbam obeh
paktov. Opozoriti je treba, da istovetno (nespremenjeno) določbo vsebuje tudi 154. člen ustave SFRJ, ki pa
ni zajet v sedanjih amandmajih k ustavi SFRJ.
Ocenjeno je bilo, da je pod osebnimi ali drugimi
okoliščinami možno razumeti kakršnokoli osebno ali
drugo okoliščino, pod drugačnim prepričanjem pa drugačno nazorsko prepričanje.
Dopolnjevanje tega člena ustave SR Slovenije se ne
bi moglo šteti za vsebinsko nasprotje z ustavo SFRJ
(206. člen ustave SFRJ).
41 AMANDMA XLI
1 VSAKDO IMA PRAVICO DO VPOGLEDA V ZBRANE
OSEBNE PODATKE, KI SE NANAŠAJO NANJ, BITI SEZNANJEN Z NAMENI, ZA KATERE BODO UPORABLJENI.IN ZAHTEVATI POPRAVEK OZIROMA IZBRIS, ČE NISO TOČNI.
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2. TA PRAVICA SE SME OMEJITI SAMO Z ZAKONOM ČE JE
TO NEOGIBNO ZA POTEK KAZENSKEGA POSTOPKA ALI ZA
VARNOST DRŽAVE.
3. S tem amandmajem se dopolni IV. poglavje druqeqa dela
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ustava SR Slovenije v 216. členu zagotavlja nedotakljivost integritete človekove zasebnosti, v 226.členu pa
pravico tajnosti pisem. Ne glede na to je zaradi razvoja
informacijske tehnologije smotrno v ustavno besedilo
vnesti novo določilo o nedotakljivosti človekove integritete in hkrati preprečiti možne zlorabe zbiranja
osebnih podatkov po državnih organih ter samoupravnih organizacijah in skupnostih.
42 AMANDMA XLII
1. SMRTNA KAZEN SE V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI NE MORE PREDPISATI.
VARIANTA:
Smrtna kazen se sme v SR Sloveniji izjemoma predpisati in
VOJNO3"10 ^ na'hu'še oblike hudih kaznivih dejanj MED
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 215
člena ustave SR Slovenije; (VARIANTA: s tem amandmajem se
nadomesti drugi odstavek 215.člena ustave SR Slovenije).
Obrazložitev:
Smrtno kazen naj bi odpravili v naši republiki za
kazniva dejanja, določena v republiškem kazenskem
zakonu (kaznivo dejanje umora po drugem odstavku
46. člena kazenskega zakona), in sicer tako, da bi se
v ustavi SR Slovenije določilo, da se smrtna kazen v SR
Sloveniji ne more predpisati. Opozoriti je treba, da
istovetno (nespremenjeno) določbo vsebuje tudi drugi
odstavek 175. člena ustave SFRJ, ki pa ni zajet v sedanjih amandmajih k ustavi SFRJ, ter da sta republiški in
zvezni kazenski zakon v fazi spreminjanja.
Varianta k temu amandmaju pa izhaja iz mnenja, da
v naši republiki v mirnem času ne bi imeli predpisane
smrtne kazni z zakonom, pač pa le med vojno, ko je
treba zaradi specifičnih razmer poostriti kaznovalno
politiko. Ce bi bila sprejeta alternativa, bi se morale
določbe kazenskega zakona, ki bi veljale med vojno,
sprejeti že sedaj, po rednem zakonodajnem postopku.
Ob tem bo potrebno temeljito proučiti, katera kazniva
dejanja, določena v kazenskem zakonu SR Slovenije,
so sploh take narave, da bi med vojno opravičevala
smrtno kazen.
Tega amandmaja in njegove variante ne bi mogli
šteti za vsebinsko nasprotje med ustavo SR Slovenije
in ustavo SFRJ (206.člen ustave SFRJ).
43 AMANDMA XLIN
1. IZPOVEDOVANJE VERE JE SVOBODNO.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek
229.člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Podana je bila ugotovitev, da zahtevajo potrebe življenja, predvsem pa čas in razvoj družbenopolitičnih
odnosov v naši samoupravni socialistični družbi jasnejšo formulacijo 1.odstavka 229.člena ustave SR Slovenije, ki se nanaša na izpovedovanje vere, s tem, da se
v tem odstavku črta besedilo: /in je človekova zasebna
stvari. To je tudi vsebinsko skladnejše z določbami
(predvsem 18.člena) Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je SFR Jugoslavija
ratificirala leta 1971. Opozoriti je treba, da vsebuje
istovetno (nespremenjeno) določbo tudi 1.odstavek
174.člena ustave SFRJ, ki pa ni zajet v sedanjih amandmajih k ustavi SFRJ.
Tega amandmaja ne bi mogli šteti za vsebinsko nasprotje med ustavo SR Slovenije in ustavo SFRJ
(206,člen ustave SFRJ).
V javni razpravi naj se oceni predlog, da se vsebina
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tega člena ustave še precizira tako, da bi glasila: llzpovedovanje vere, zasebno ali javno, posamično ali
v skupnosti z drugimi je svobodno.
Verske skupnosti so ločene od države in so svobodne pri opravljanju verskih obredov in zadev pri verskem
pouku in pri svoji notranji upravi.
44 AMANDMA XLIV
1. Samoupravni splošni akti MORAJO BITI V SKLADU
Z USTAVO IN NE SMEJO BITI V NASPROTJU z zakonom.
Ti akti ne smejo biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o združevanju, niti s samoupravnim sporazumom ali
z družbenim dogovorom, h katerim je organizacija pristopila
VARIANTA K DRUGEMU ODSTAVKU 1 TOČKE
TA ODSTAVEK SE ČRTA.
2. Ustavno sodišče:
— odloča o skladnosti vseh drugih predpisov in splošnih
aktov družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki
Sloveniji z ustavo Socialistične republike Slovenije, zakonom
in drugimi predpisi;
- odloča o skladnosti samoupravnih splošnih aktov
z ustavo Socialistične republike Slovenije in z drugimi predpisi TER 0 NJIHOVEM NASPROTJU Z ZAKONOM;
3. S 1.točko tega amandmaja se nadomesti 256.člen ustave
SR Slovenije (VARIANTA: prvi odstavek tega člena); z 2.točko
tega amandmaja se nadomesti 2.alinea 408.člena ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Zaradi razširitve možnosti za samoupravno urejanje
naj ustava določi, da ne smejo biti samoupravni splošni
akti v nasprotju z zakoni, ne pa, da morajo biti v skladu
z njimi, kar določa sedanja ustava. V skladu s tem je
potrebno tudi pri pristojnosti Ustavnega sodišča SR
Slovenije določiti, da odloča ali so samoupravni splošni akti v nasprotju z zakoni. (Tako tudi tretji odstavek 4
točke amandmaja XXVII k ustavi SFRJ).
V skladu z ustavno opredelitvijo samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov je tudi vprašljiva sedanja ureditev, da v primeru, če so samoupravni splošni akti v nasprotju s samoupravnim sporazumom ali
z družbenim dogovorom, h katerim je organizacija
pristopila, veljajo določbe samoupravnega sporazuma
oziroma družbenega dogovora. Večina samoupravnih
sporazumov in družbenih dogovorov, ki so podlaga za
urejanje odnosov, ki jih konkretizirajo samoupravni
splošni akti, po naravi stvari ni neposredno uporabljiva. Alternativa k drugemu odstavku 1. točke pa izhaja iz
mnenja, da je neposredna uporaba samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov možna v določenih
primerih in je ne kaže načelno izključevati. Zlasti to
velja za samoupravne sporazume, ki urejajo združevanje dela in sredstev. Ce bi bila opuščena možnost
neposredne uporabe teh splošnih aktov, bi bilo pogosto potrebno usklajevanje in sprejemanje novih samoupravnih splošnih aktov v organizacijah in skupnostih,
kar pa prav gotovo ni racionalno.
45 AMANDMA XLV
1. Sodnike rednih sodišč voli in razrešuje SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. Občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču, voli in razrešuje skupščina
ustrezne družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon.
VARIANTA:
1. Sodnike rednih sodišč in občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču, voli in razrešuje SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
2. JAVNE TOŽILCE IN NJIHOVE NAMESTNIKE imenuje in
razrešuje SKUPSCINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
3. Sodniki rednih sodišč se volijo in razrešujejo na način,
pod pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost za
opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri
sojenju.
4. Nosilci pravosodnih funkcij se volijo oziroma imenujejo
ZA DOBO, KI JO DOLOČA ZAKON, in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani.
poročevalec

MANDATNA DOBA NOSILCEV PRAVOSODNIH FUNKCIJ IN
NJIHOVA PONOVNA IZVOLITEV OZIROMA IMENOVANJE SE
DOLOČATA Z ZAKONOM.
5. S 1.točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek
285. člena ter se spremenita 28. alinea 335. člena in 6. alinea
350. člena ustave SR Slovenije, s tem, da se v teh dveh alineah
črta besedilo: »7ki jih določa zakon«; z 2.točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek 296. člena ter se spremenita
29. alinea 335. člena in 7. alinea 350. člen ustave SR Slovenije,
s tem, da se v teh dveh alineah črta besedilo: »ki jih določa
zakon«; s 3. točko tega amandmaja se nadomesti drugi odstavek 285. člena ustave SR Slovenije; s 4. točko tega amandmaja se nadomesti četrti odstavek 1. točke amandmaja II
k ustavi SR Slovenije.
Obrazložitev:
1. in 2. točka pomenita realizacijo predloga v gradivu
»Nekatera temeljna vprašanja v zvezi s pripravo osnutka sprememb ustave SR Slovenije« (Poročevalec št. 13
z dne 17. 5. 1988), da naj bi tudi sodnike in javne tožilce
temeljnih pravosodnih organov volila oziroma imenovala Skupščina SR Slovenije. Ta rešitev naj se, ne glede
na že vpeljan sistem financiranja ter možnosti zmanjšanja lokalnega vpliva, v javni razpravi prouči v zvezi
z vsemi posledicami take odločitve. Za občane, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču oziroma sodnike
porotnike, pa je zadržana sedanja ureditev v ustavi, da
jih voli in razrešuje skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon, glede na mnenje,
da je treba pri izvolitvi sodnikov porotnikov zadržati
vpliv okolja, iz katerega prihajajo. V zvezi s predloženo
ustavno rešitvijo pa bi glede sodnikov porotnikov temeljnih sodišč lahko zakon uredil njihovo izvolitev
v skupščini občine za enoto temeljnega sodišča, ki
posluje za območje te občine. Varianta k 1.točki izhaja
iz načelnega stališča, da ni nobenih nasprotnih razlogov za rešitev, po kateri bi sodnike porotnike volilo
drugo volilno telo kot sodnike rednih sodišč, javne
tožilce in njihove namestnike. Ne glede na razloge
praktične narave je namreč nesprejemljivo, da se za
vsebinsko enake funkcije uveljavlja različen sistem volit&v.
3. točka je usklajena z besedilom 6. točke XXVII
amandmaja k ustavi SFRJ.
4. točka izhaja iz predlogov v navedenem gradivu, da
naj ustava mandatne dobe ne določa, ampak naj opredelitev mandatne dobe in reelekcijo prepusti zakonu.
V zvezi s to rešitvijo je treba upoštevati tudi določbo
5.točke amandmaja XXVII k ustavi SFRJ, po kateri
zvezni zakon določa tudi načela o izvolitvi in prenehanju sodniške funkcije. Opozoriti je treba tudi na to, da
se ne spreminja besedilo tretjega odstavka 285. člena
ustave SR Slovenije, da se sodniki in občani, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču, volijo za dobo,
določeno z zakonom, in so lahko ponovno izvoljeni.
Varianta k tej točki pa bolj natančno določa, da ustava
v celoti prepušča zakonu določitev mandatne dobe
nosilcev pravosodnih funkcij in njihovo ponovno izvolitev oziroma imenovanje. V besedilu te točke pa je treba
proučiti, ali še ustreza besedilo: »nosilci pravosodnih
funkcij« oziroma ali je treba ta izraz konkretizirati z navedbo »sodniki rednih sodišč, občani, ki sodelujejo pri
sojenju v rednem sodišču, javni tožilci in njihovi namestniki in javni pravobranilci-.
46 AMANDMA XLVI
1. Družbena skupnost ustvarja pogoje, da sta za občane,
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije organizirana odvetništvo IN NOTARIAT, ki sta samostojni družbeni službi, organizirane pa so še druge oblike
pravne pomoči.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 298.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
S tem amandmajem je dana možnost, da se v ustavo
SR Slovenije vljuči notariat, kije samostojna družbena
poročevalec

služba. Njegova funkcija bi bila nuđenje specializirane
pravne pomoči (npr.sestavljanje listin) v okviru organiziranih oblik pravne pomoči. Taka rešitev izhaja iz
zahtev in predlogov pravniških društev, z utemeljitvijo,
da vedno bolj zapleteni pravni in življenski odnosi
zahtevajo uvedbo tega pravnega instituta, v okviru katerega se lahko nudi specializirana pravna pomoč.
47 AMANDMA XLVII
1 REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IMAJO NA SVOJEM
DELOVNEM PODROČJU PRAVICO VPOGLEDA V DELO
OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV GLEDE IZVRŠEVANJA
ZAKONOV DRUGIH PREDPISOV IN SPLOSNIH AKTOV
REPUBLIŠKIH IN ZVEZNIH ORGANOV.
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IMAJO PRAVICO IN DOLŽNOST DA OPOZARJAJO OBČINSKE UPRAVNE ORGANE NA
PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVRŠEVANJE ZAKONOV, DRUGIH PREDPISOV IN SPLOŠNIH AKTOV REPUBLIŠKIH IN
ZVEZNIH ORGANOV. OBČINSKI UPRAVNI ORGANI SO
DOLŽNI SODELOVATI Z REPUBLIŠKIMI UPRAVNIMI
ORGANI, KADAR TI ZARADI JZVRŠEVANJA ZAKONOV, DRUGIH PREDPISOV IN SPLOŠNIH AKTOV REPUBLIŠKIH IN
ZVEZNIH ORGANOV TO ZAHTEVAJO.
.
ČE OBČINSKI UPRAVNI ORGAN NE IZVRŠUJE ZAKONOV,
DRUGIH PREDPISOV IN SPLOŠNIH AKTOV REPUBLIŠKIH IN
ZVEZNIH ORGANOV, ZA KATERIH IZVRŠEVANJE JE PRISTOJEN UKRENE REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGAN,. KAR JE
POTREBNO, DA SE ZAGOTOVI NJIHOVO IZVRŠEVANJE,
V SKLADU S PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI, KI JIH IMA PO
USTAVI IN ZAKONU.
.
2. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE IMA PRAVICO IN DOLŽNOST, DA OPOZARJA
IZVRŠNE SVETE OBČINSKIH SKUPSCIN NA NEZAKONITO
ALI NEPRAVILNO DELO OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV
PRI IZVRŠEVANJU ZAKONOV, DRUGIH PREDPISOV IN
SPLOŠNIH AKTOV REPUBLIŠKIH IN ZVEZNIH ORGANOV IN
JIM PREDLAGA USTREZNE UKREPE. ČE OBČINSKI IZVRSNI
SVET NE SPREJEMA TAKŠNIH UKREPOV, IMA IZVRSNI
SVET SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
PRAVICO IN DOLŽNOST, DA O TEM OPOZORI OBČINSKO
SKUPŠČINO.
, .
3 S tem amandmajem se dopolnjuje I. poglavje tretjega
dela in črta peti odstavek 331. člena ustave Socialistične
republike Slovenije.
Obrazložitev:
SR Slovenija je s spremembami ustave SFRJ prevzela jasno odgovornost za izvajanje zveznih zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov, ki jih izvršujejo
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. Skladno
s tem, kot tudi temeljnim ciljem ustavnih sprememb, da
je treba zagotoviti učinkovito in doslednejše izvrševanje zakonov, je Predsedstvo SR Slovenije v predlogu za
začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije
poudarilo, da je treba na ustavni ravni omogočiti republiškim organom, da imajo na svojem delovnem področju neposreden vpogled v delo občinskih organov
glede uresničevanja zakonov in da je treba določiti
njihovo pravico in dolžnost, da opozarja občinske organe na pravilno in pravočasno uresničevanje zakonov, kot tudi določiti, da so občinski organi dolžni
sodelovati z republiškimi upravnimi organi, kadar ti
zaradi uresničevanja zakonov to zahtevajo.
Predlagani amandma v prvem in drugem odstavku
1. točke sledi tem predlogom. Rešitev v prvem odstavku
po svoji vsebini in namenu povzema v strnjeno ustavno
normo določbe republiškega zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih. Pravica in dolžnost
na opozarjanje za pravilno in pravočasno izvrševanje
zakonov je sedaj v omenjenem republiškem zakonu
izrecno zapisana, ko gre za zadeve, ki so splošnega
pomena za republiko, pri izvrševanju vseh drugih zakonov pa je smiselno zajeta v določbah 246., 247., 248. in
252. člena tega zakona. Dolžnost sodelovanja občinskih upravnih organov z republiškimi v veljavni ustavi
ni izrecno navedena, po vsebini in načinu dela upravnih organov pa izhaja iz 244. člena republiškega zako25

na. Glede na dosedanji sistem državne uprave pomenita rešitvi v prvih dveh odstavkih 1. točke jasno in
nedvoumno zapisano ustavno dolžnost, ki poudarja
večjo dolžnost upravnih organov glede uresničevanja
zakonov, razširjena pa je na vsa področja izvrševanja
zakonov, predpisov in splošnih aktov in ne le na zadeve, ki so splošnega pomena za republiko.
V zvezi s predlogom Predsedstva SR Slovenije, da
lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sproži postopek za ugotavljanje odgovornosti funkcionarja, ki vodi
občinski organ, zaradi neuresničevanja zakonov, je
bilo ocenjeno, da kaže ostati pri rešitvi, ki jo določa
zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v 252. členu. Po tem členu je taka možnost dana
republiškemu upravnemu organu, ki ima pri opravljanju nadzorstva v primeru, če občinski upravni organ ne
izvršuje zakonov in drugih predpisov in splošnih aktov,
za katerih izvrševanje je pristojen, pravico in dolžnost,
da opozarja občinski upravni organ in mu določi rok za
izvršitev ustreznih nalog; da obvesti izvršni svet občinske skupščine, o pomembnejših vprašanjih pa tudi
republiški izvršni svet in predlaga ustrezne ukrepe; in
da predlaga občinski skupščini oziroma njenemu izvršnemu svetu, da uvede postopek za ugotovitev odgovornosti funkcionarja, ki vodi upravni organ oziroma drugega odgovornega delavca. Tej rešitvi sledi predlagani
tretji odstavek 1. točke tega amandmaja, ko v strnjeno
ustavno normo prevzema skladno s predlogom Predsedstva SR Slovenije omenjeno zakonsko rešitev.
V predlogu za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije je prav tako predlagano, da je treba
razširiti ustavna pooblastila Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, tako da ima pravico in dolžnost opozarjati občinske skupščine na nezakonito ali nepravilno
delo občinskih upravnih organov pri uresničevanju zakonov. Ocenjeno je bilo, da naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tako pooblastilo uporabil v primeru, ko
bi bila izčrpana ustavna in zakonska pooblastila republiških upravnih organov do občinskih upravnih organov glede izvrševanja zakonov. Tako je v 2.točki tega
amandmaja predlagana rešitev, da ima republiški izvršni svet pravico in dolžnost, da opozori izvršni svet
občinske skupščine na nezakonito ali nepravilno delo
občinskih upravnih organov pri izvrševanju zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov republiških in zveznih organov in jim predlaga ustrezne ukrepe. Šele
v primeru, če občinski izvršni svet takih ukrepov ne bi
sprejel, bi imel republiški izvršni svet pravico in dolžnost, da o tem obvesti občinsko skupščino.
Po določbi 265. člena ustave SR Slovenije ima republiški izvršni svet pravico in dolžnost, da zadrži do
odločitve ustavnega sodišča izvršitev predpisa ali drugega splošnega akta občinske skupščine in njenih
organov, če meni, da je tak predpis ali splošni akt
v nasprotju z ustavo ali zakonom. Glede na to ustavno
določbo je predlagana rešitev v 2. točki tega amandmaja primerna tudi po sami naravni stvari, saj ne bi bilo
smotrno, da republiški izvršni svet zadrži izvršitev
predpisa ali drugega splošnega akta občinske skupščine in njenih organov, ne da bi imel ustavno - pravno
možnost, da o nezakonitosti predhodno vsaj obvesti
občinski izvršni svet oziroma občinsko skupščino.
Ob tem velja opozorit/, da ima republiški izvršni svet
že po petem odstavku 331. člena ustave SR Slovenije
pravico in dolžnost, da opozarja občinske skupščine
na nezakonito ali nepravilno delo občinskih upravnih
organov pri izvrševanju zakonov, aktov ali ukrepov
republiških orgnaov v zadevah, ki so splošnega pomena za republiko (zadeve družbenega planiranja, družbenih prihodkov, urejanja prostora, inšekcijske zadeve, zadeve geodetske službe, ki jih opravljajo upravni
organi, notranje zadeve in zadeve splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite). Z 2. točko tega
amandmaja se predlaga črtanje petega odstavka
331.člena republiške ustave, ker se to pooblastilo razširja na izvrševanje vseh zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov republiških in zveznih organov. Ocenje26

no je bilo, da pri nadzorstvu v zvezi z izrševanjem
zakonov, aktov in ukrepov republiških organov, ki so
splošnega pomena za republiko, ni razlogov za drugačen nadzorstveni režim.
48 AMANDMA XLVIII
1. V okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti
Socialistična republika Slovenija po republiških organih:
(1). ODLOČA O SREDSTVIH ZA SKUPNE IN SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE, DOLOČENE Z ZAKONOM.
(2) izvršuje naloge ustavnega sodstva, sodstva in naloge
javnega tožilstva, jih ureja, organizira in FINANCIRA
V SKLADU Z ZAKONOM.
2. S 1. podtočko tega amandmaja se dopolni 3. točka
drugega odstavka 314. člena, z 2. podtočko pa se nadomesti
17. točka drugega odstavka 314. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Temeljni cilj sprememb ustavne ureditve na področju samoupravnega organiziranja naj bi bila tudi jasnejša opredelitev vloge organov družbenopolitičnih skupnosti pri zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje
skupnih družbenih potreb. Kjer gre za zagotavljanje
z ustavo in zakonom določenih pravic oziroma za druge skupne družbene potrebe v nujnem obsegu, združevanje potrebnih sredstev ne more biti prepuščeno le
sporazumnim odločitvam, ki kasneje pogosto terjajo
zakonsko intervencijo zoper tiste, ki se niso samoupravno odločili prispevati za skupne družbene potrebe.
Nove sistemske rešitve naj bi zato tudi omogočale
predpisovanje splošne obveznosti prispevanja sredstev v nujnem obsegu. Globalne materialne obveznosti
za uresničevanje nujnega skupnega družbenega programa naj bi bile sestavni del splošne bilance sredstev
v republiki in na njeni podlagi tudi družbenih planov.
Izven obsega tako zagotovljenih nujnih skupnih družbenih potreb bi se delovni ljudje in občani v samoupravnih interesnih skupnostih svobodno odločali
o svojih skupnih potrebah, ki bi jih samoupravno zagotavljali z vsemi možnimi oblikami svobodne menjave
dela in tudi v drugih oblikah samoupravnega organiziranja.
Z drugo podtočko 1. točke tega amandmaja pa naj bi
se nadomestila 17. točka drugega odstavka 314. člena
ustave SR Slovenije. S predlagano opredelitvijo bo
jasno določeno, da Socialistična republika Slovenija,
poleg že dosedanjega izvrševanja nalog ustavnega
sodstva, sodstva in nalog javnega tožilstva, njihovega
urejanja in organiziranja, tudi financira delo ustavnega
sodišča, rednih sodišč, sodišč združenega dela splošne pristojnosti in javnih tožilstev v skladu z zakonom.
49 AMANDMA XLIX
1. Z DRUŽBENIM PLANOM SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE SE V SKLADU Z NJENO ODGOVORNOSTJO ZA
LASTEN IN SKUPEN RAZVOJ V SFR JUGOSLAVIJI DOLOČAJO SKUPNI INTERESI, CILJI, RAZVOJNA POLITIKA IN
UKREPI ZA SKLADEN DRUŽBENI RAZVOJ SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE.
DRUŽBENI PLAN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
DOLOČA TUDI CILJE IN NALOGE NA PODROČJIH SKUPNEGA IN POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA, POSELITVE
IN IZBOLJŠAVE OKOLJA Z GOSPODARJENJEM Z NARAVNIMI VIRI.
2. S tem amandmajem se nadomesti 318. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Osnutek tega amandmaja določa vlogo družbenega
plana SR Slovenije, njegove poglavitne elemente in
podlage ter njegov odnos do samoupravnih organizacij in skupnosti, in to v skladu s splošnimi določbami
o družbenem planiranju v osnutku amandmaja XVI.
Za razliko od sedanje ureditve v 318. členu ustave SR
Slovenije amandma ne navaja družbenega dogovora
kot temelja republiškega plana, pač pa se poudarja, da
se plan oblikuje na samoupravnih podlagah ob upošteporočevalec

vanju vseh značilnosti planov družbenopolitičnih skupnosti, ki so navedene v osnutku amandmaja XIX in jih
tu ni potrebno navajati.
V zadnjem odstavku je zlasti izpostavljena značilnost
družbenega plana SR Slovenije, ki se nanaša na zadovoljevanje skupnih družbenih potreb in interesov republiškega pomena, pri čemer so mišljene zlasti družbene dejavnosti pa tudi drugi posebni družbeni interesi,
ki so skupni za vse prebivalce v republiki.
50 AMANDMA L
1 SREDSTVA REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA SE SMEJO
POD POGOJI, DOLOČENIMI Z ZAKONOM, UPORABLJATI
TUDI ZA URESNIČEVANJE RAZVOJNE POLITIKE, DOLOČENE V DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje drugi odstavek 319.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Potrebno je predvideti tudi možnost, da se sredstva
republiškega proračuna uporabljajo, poleg v ustavi že
predvidenih namenov, tudi za uresničevanje sprejete
razvojne politike, določene v družbenem planu SR
Slovenije (na primer: razvojni dinar).
51 AMANDMA Ll
1 SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
UPOŠTEVA MATERIALNE MOŽNOSTI REPUBLIKE IN
POTREBE NJENEGA RAZVOJA PRI PREVZEMANJU FINANČNIH OBVEZNOSTI ZA URESNIČEVANJE FUNKCIJ FEDERACIJE V OKVIRU USTAVNO DOLOČENIH NALOG ZVEZNIH
ORGANOV, ZA IZPOLNJEVANJE NALOG ZA DRUGE SKUPNE
POTREBE FEDERACIJE, PA V SKLADU S SKUPNO RAZVOJNO POLITIKO, DOLOČENO V DRUŽBENEM PLANU
JUGOSLAVIJE, NA PODLAGI SOGLASJA SKUPSCIN REPUBLIK IN SKUPŠČIN AVTONOMNIH POKRAJIN.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje 320. člen ustave Socialistične republike Slovenije.
Obrazložitev:
Predloženi amandma pomeni precizacijo dosedanje
ureditve, da se vse materialne obveznosti za uresničevanje funkcij federacije v okviru ustavno določenih
nalog zveznih organov in tudi finančne obveznosti za
izpolnjevanje nalog za druge skupne potrebe federacije, v skladu s skupno razvojno politiko, določeno
v družbenem planu Jugoslavije, prevzemajo s soglasjem. Obenem predloženi amandma poudarja soodločanje Socialistične republike Slovenije z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama v federaciji po načelih sporazumevanja, vzajemnosti in solidarnosti,
enakopavne udeležbe republik in avtonomnih pokrajin
v organih federacije v skladu z ustavo SFRJ ter po
načelih odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin
ne le za lasten razvoj, temveč za razvoj jugoslovanske
socialistične skupnosti kot celote. To pomeni, da je
treba pri prevzemanju finančih obveznosti upoštevati
materialne možnosti republike v skladu z njeno lastno
sposobnostjo ter lastnimi razvojnimi stremljenji in cilji.
52 AMANDMA Lil
1. Poleg razmerij, glede katerih je v tej ustavi posebej
določeno, da se uredijo z zakonom, ureja Skupščina Socialistične republike Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena
za delovne ljudi in občane na naslednjih področjih:
(1) POGOJI IN NAČIN RABE TER RAZPOLAGANJE S PROSTOROM;
(2) POGOJI IN NAČIN RABE TER RAZPOLAGANJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI;
(3) POGOJI IN NAČIN RABE IN IZKORIŠČANJE ZEMLJIŠČ
IN STVARI V SPLOŠNI RABI;
(4) STANOVANJSKA GRADITEV;
(5 SISTEM DEJAVNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA TER TELESNOKULTURNE DEJAVNOSTI;
poročevalec

(6) SISTEM DRŽAVNE UPRAVE;
(7) IZVOLITEV IN RAZREŠITEV SODNIKOV ZA PREKRŠKE;
(8) odvetnišvo, NOTARIAT in druga pravna pomoč;
(9) REFERENDUM;
(10) varnost prometa, proizvodnje in hramba plinov, zdravil,
strupov in drugih nevarnih snovi; orožje in strelivo;
(11) varstvo pred požari; varstvo pred naravnimi nesrečami
IN ODPRAVLJANJE NJIHOVIH POSLEDIC; varstvo rastlin
PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI in ZDRAVSTVENO varstvo
živali;
(12) HIMNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
2. S (1.) podtočko 1. točke tega amandmaja se nadomesti
besedilo »gospodarjenje s prostorom« v 4.točki prvega
odstavka 321.člena, z (2) in (3} podtočko se dopolni 4. točka
prvega odstavka 321. člena, s (4.) podtočko se dopolni 6. točka
prvega odstavka 321. člena, s (S) podtočko se dopolni 13.
točka pvega odstavka 321. člena, s (6) podtočko se dopolni 8.
točka prvega odstavka 321. člena, s (7.) podtočko se dopolni
11. točka prvega odstavka 321. člena, z (8) podtočko se
nadomesti 12. točka prvega odstavka 321. člena, z (9) podtočko se nadomestita besedi »republiški referendum« v 9.
točki prvega odstavka 321. člena, z (10) podtočko se nadomesti 19. točka prvega odstavka 321. člena, z (11.) podtočko se
nadomesti 20. točka prvega odstavka 321. člena, z (12) podtočko se dopolni 321. člen ustave SR Slovenije.
AZVELJAVI SE 324. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE IN 8.
ALINEA DRUGEGA ODSTAVKA 185. ČLENA TER BESEDILO
NA KONCU 2. ALINEE 396. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE,
KI SE GLASI »RAZEN ZA IZVRŠEVANJE ZAKONOV IZ 324.
ČLENA TE USTAVE«.
Obrazložitev:
Predložena rešitev v tem amandmaju predstavlja poskus ustreznejše in natančnejše opredelitve zakonodajnih pristojnosti republike in pri tem razmejitev od
področij, ki naj bi postala povsem samostojna normativna pristojnost občin.
Veljavni 324. člen ustave SR Slovenije posebej našteva področja, na katerih lahko zakon določi le temeljna
načela, sicer pa ta področja delovni ljudje in občani
samostojno urejajo bodisi v občini, bodisi v krajevnih
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih ali
v organizacijah združenega dela. V primerih, ko je
republiški zakon urejal nekatera od teh področij (zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zakon
o stavbnih zemljiščih, zakon o stanovanjskem gospodarstvu, zakoni na področju urejanja in izkoriščanja
zemljišč in stvari v splošni rabi), se pri teh zadevah ni
omejil samo na temeljna načela. Razlog je bil v sami
zahtevi ob zakonodajnem urejanju, da se z zakonom na
teh področjih uredijo tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane. Poleg tega pa
so nekatera od teh področij po svojem pomenu taka,
da sodijo v normativno urejanje na ravni republike, kar
tudi sicer izhaja iz nekaterih določb ustave (104. člen in
4. točka prvega odstavka 321. člena republiške ustave,
ko gre za urejanje prostora; 103. člen ustave SR Slovenije, ko gre za urejanje in uporabo ter izkoriščanje
stavbnih zemljišč, zemljišč in stvari v splošni rabi in
102. člen ustave SR Slovenije, ki določa dobrine splošnega pomena).
Na podlagi teh izhodišč, ki izhajajo iz predlogov za
spremembo slovenske ustave kot tudi dosedanjih razprav, je oblikovan osnutek amandmaja. Rešitev predvideva razveljavitev 324. člena ustave SR Slovenije in
obenem določitev tistih področij, ki terjajo zakonsko
urejanje na ravni republike, ko gre za zadeve, ki so
skupnega pomena za vse delovne ljudi in občane v republiki. Zaradi jasnejše opredelitve področij, naštetih
v 324. členu ustave SR Slovenije, ki naj bi po tej rešitvi
ostale v povsem samostojni pristojnosti občin pa je
predlagan nov amandma XXXVI, ki izhaja iz sedanjega
186.člena ustave SR Slovenije in opredeljuje na strnjen
način vsebino samoupravljanja v občini ter njene
oblastne funkcije, vsebinsko pa je omenjen amandma
dopolnjen s področji, ki jih bodo delovni ljudje in
občani samostojno urejali v občini pa so sedaj predvidena kot področja,kjer republika ureja temeljna načela.
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V (1) podtočki se s pogoji in načinom rabe in razpolaganja s prostorom nadomešča dosedanja pristojnost
republike na področju gospodarjenja s prostorom
v 4. točki prvega odstavka 321.člena republiške ustave.
Pomeni jasnejšo opredelitev dimenzije zakonodajnega
urejanja tega področja, ki naj obsega usmerjanje in
usklajevanje rabe prostora skupaj s procesom družbeneg aplaniranja prostora.
Stavbna zemljišča je že doslej urejal republiški zakon. Zato se v (2) podtočki predlaga uskladitev dejanskega stanja s pravnim in dopolnitev 4. točke prvega
odstavka 321. člena ustave SR Slovenije z zakonodajno
pristojnostjo urejanja pogojev in načina rabe in razpolagnaja s stavnimi zemljišči.
103. člen ustave SR Slovenije določa, da je treba
zemljišča ter druge dobrine v splošni rabi izkoriščati
v skladu s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji,
s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje
in drugi splošni interesi. V (3) podtočki se zato predlaga, da naj bi se pogoji in način rabe ter izkoriščanja
zemljišč in stvari v splošni rabi urejali v okviru pravic
in dolžnosti republike.
V (4) podtočki je kot nova zakonodajna pristojnost
republike predvidena stanovanjaska graditev. Gre za
normativno urejanje gospodarjenja s stanovanji v družbeni lasti in njihovo graditev, kar se je že doslej urejalo
z republiškim zakonom.
Te predloge je potrebno posebej preveriti v javni
razpravi. Opozorjeno je bilo, da predstavljajo ta področja pomemben prenos zakonodajnih pristojnosti na
raven republike, ne glede na to, da so ta področja že
dosedaj urejena z republiškimi zakoni. Oceniti je treba
ali ta področja dejansko predstavljajo tiste zadeve, ki
so skupnega pomena za vse delovne ljudi in občane
v Sloveniji in zato sodijo v zakonodajno urejanje na ravi
republike.
Bodisi kot dopolnitev bodisi kot jasnejša opredelitev
zakonodajnih pristojosti republike je predlagano da
republika:
- poleg dosedanjega sistema vzgoje-izobraževanja, raziskovalne in kulturne dejavnosti ter založništva
v 13. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije ureja tudi sistem dejavnosti otroškega varstva in
socialnega skrbstva ter telesnokulturne dejavnosti;
- ureja sistem državne uprave, upoštevaje pri tem
tudi novo zakonodajno pristojnost federacije, da po
zveznih organih ureja temelje sistema državne uprave;
- ureja izvolitev in razrešitev sodnikov za prekrške,
glede na to, da ti sodniki lahko izrekajo tudi kazen
odvzema prostosti in da je Skupščina SR Slovenije
pristojna tudi za urejanje postopka o prekrških;
- dobi možnost ustanovitve notariata kot samostojne družbene službe, katere funkcija bi bila nuđenje
specializirane pravne pomoči (npr. sestavljanje listin
overitve);
- ureja referendum - sto zakonodajno pristojnostjo
se predlaga uskladitev dejanskega stanja s pravnim,
saj je referendum v družbenopolitičnih skupnostih,
krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah združenega dela uredil že zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja; predlagana zakonodajna pristojnost ne posega
v pravice občin, krajevnih skupnosti, samoupravnih
ineresnih skupnosti, organizacij združenega dela, da
o določenih vprašanjih odločajo z osebnim izjavljanjem na referendumu in da razpisujejo referendum;
- ureja sistem solidarnosti pri odpravljanju posledic
naravnih nesreč, ker je bilo ob sprejemanju zakona
o oblikovanju sredstev solidarnosti poudarjeno, da 20.
točka prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije,
po kateri Skupščina SR SLovenije z zakonom ureja
varstvo pred naravnimi nesrečami, ni zadostna ustavna
podlaga za sprejetje tega zakona.
(10) podtočka tega amandmaja nadomešča besedilo
sedanje 19. točke prvega odstavka 321. člena republiške ustave, kar je potrebno zaradi uskladitve s (13)
podtočko 1. točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ.
(11) podtočka jasneje in celoviteje določa pristojno28

sti na področjih, ki jih ureja republika z zakonom:
poleg varstva pred naravnimi nesrečami je nujna normativna ureditev tudi odpravljanja njihovih posledic.
Ker rastlin ni mogoče varovati pred kužnimi boleznimi,
saj jih nimajo, je v tej podtočki omenjeno njihovo
varstvo pred boleznimi in škodljivci. Poleg tega pa
republika že sedaj ureja celovito zdravstveno varstvo
živali, zato je v tej podtočki to izrecno tudi navedeno.
(12) podtočka izhaja iz amandmaja XI, ki določa
himno SR Slovenije.
V 2. točki amandmaja Lil je predlagana razveljavitev
8. alinee drugega odstavka 185. člena ustave SR Slovenije, v kateri je določeno, da statut občine določa
temeljno organizacijo upravnih organov, njihove pravice, dolžnosti in pooblastila ter način imenovanja in
razreševanja predstojnikov občinskih upravnih organov. Navedeno področje so občine večinoma določale
z odloki občinskih skupščin in zato ni potrebno, da bi
bila ta vprašanja obvezna sestavina statuta občine.
S črtanjem te določbe je občinskim skupščinam prepuščeno, ali bodo temeljno organizacijo upravnih organov, njihove pravice, dolžnosti in pooblastila ter
način imenovanja in razreševanja predstojnikov občinskih upravnih organov urejale s statutom ali z odlokom
občinske skupščine.
Predlog za črtanje besedila na koncu 2. alinee 396.
člena ustave SR Slovenije je redakcijskega pomena
zaradi predlagane razveljavitve 324. člena ustave SR
Slovenije.
53 AMANDMA Lili
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije daje soglasje
k zakonom oziroma drugim splošnim aktom, za katere je po
ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije določeno, da jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije na podlagi
soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin in ki se
nanašajo na:
(1 ) družbeni plan Jugoslavije in strategijo znanstveno-tehnološkega razvoja Jugoslavije;
(2) določanje politike in sprejemanje zveznih zakonov, ki
urejajo odnose na področjih: monetarnega sistema in emisije
denarja, deviznega sistema, zunanjetrgovinskega prometa,
kreditnih in drugih ekonomskih odnosov s tujino; oblikovanja
denarnih in deviznih rezerv in razpolaganja z njimi, kadar je to
pomembno za vso državo; carinske in necarinske zaščite;
družbene kontrole cen proizvodov in storitev; kreditiranja in
drugih oblik spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; določanja prihodkov, ki jih uresničujejo družbenopolitične skupnosti
z obdavčevanjem proizvodov in storitev v prometu; omejitve
trga ter svobodnega prometa blaga in storitev; temeljev, oblik
in načina kompenzacij; temeljev davčnega sistema - vire,
vrste, zavezance in osnove - ki so pomembni za delovanje
enotnega jugoslovanskega trga; obveznega združevanja
organizacij združenega dela, ki opravljajo kot enotni tehnološki sistemi dejavnosti na področjih elektrogospodarstva,
železniškega prometa in poštno — telefonsko — telegrafskega
prometa; obveznega združevanja organizacij združenega
dela v skupnosti ter druge oblike povezovanja in sodelovanja
tudi na drugih področjih, kadar je tehnološka enotnost sistemov na teh področjih pomembna za vso državo; sistema in
virov sredstev za financiranje federacije;
(3) določanje skupnega obsega proračunskih prihodkov
federacije za vsako leto; določanje skupnega obsega sredstev
za financiranje Jugoslovanske ljudske armade za obdobje, za
katero se sprejema srednjeročni družbeni plan Jugoslavije, in
sprejemanje zveznih zakonov, s katerimi se določajo posebni
davek od prometa proizvodov in storitev, drugi namenski viri
ter drugi davki v okviru temeljev davčnega sistema;
(4) avtentično razlago zveznih zakonov, ki jih sprejema
Zbor republik in pokrajin;
(5.) odločanje o ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti federacije, razen kadar so po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije zvezni organi pooblaščeni, da
sami ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti federacije;
(6) ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo
poročevalec

novih ali spremembo veljavnih zakonov, ki jih sprejema Zbor
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije;
(7 ) sprejemanje poslovnika Zbora republik in pokrajin.
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
DAJE SOGLASJE TUDI K DRUGIM ZAKONOM OZIROMA
DRUGIM SPLOŠNIM AKTOM, KI SO SPREJETI, KADAR SE
Z BESEDILOM, KI GAJE SPREJEL PRISTOJNI ZBOR SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE STRINJAJO SKUPŠČINE REPUBLIK IN AVTONOMNIH
POKRAJIN.
2. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 326. člen ustave
SR Slovenije.
Obrazložitev:
S 3. točko amandmaja XL k ustavi SFRJ so bile
nadomeščene 1., 2. in 3. točka drugega odstavka 286.
člena ustave SFRJ, v katerih so opredeljena področja,
na katerih sprejema Zbor republik in pokrajin zvezne
zakone in druge splošne akte na podlagi soglasja
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
Navedena sprememba zvezne ustave terja tudi spremembo 326. člena republiške ustave, v katerem so
taksativno našteta področja, na katerih se sprejemajo
zvezni zakoni oziroma drugi splošni akti v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, h katerim daje soglasje Skupščina SR Slovenije. Ker navedena določba republiške ustave ni v celoti zajela vseh primerov, ko
Skupščina SR Slovenije daje soglasje na zakone oziroma druge splošne akte v Skupščini SFRJ, se s tem
amandmajem dodaja rešitev, predlagana v drugem odstavku 1. točke. Gre za primere, ko Skupščina SR
Slovenije daje soglasje tudi k drugim zakonom oziroma splošnim aktom, ki so v Skupščini SFRJ sprejeti,
kadar se z besedilom, ki ga je sprejel pristojni zbor
Skupščine SFRJ, strinjajo skupščine republik in avtonomnih pokrajin (npr.: odločanje o spremembi meja
SFRJ).
V razpravah je pogosto prisotno opozorilo, da ne bi
bilo nujno, da Skupščina SR Slovenije razpravlja in
odloča o vseh aktih iz pristojnosti Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, še zlasti ko gre za izvedbene
akte ali manj zahtevne zadeve. To opozorilo je najpogosteje povezano tudi z izjemno veliko obremenjenostjo Skupščine SR Slovenije z odločanjem o zveznih
aktih. Vprašanje je bilo proučeno in zavzeto je bilo
naslednje stališče: Skupščina SR Slovenije mora o vsakem aktu odločiti, torej v obliki akta o soglasju. Ce bi
želeli pristojni zbori Skupščine SR Slovenije dati delegaciji za posamezne akte trajnejše pooblastilo bi to
lahko storili, vendar v obliki akta o soglasju. Vprašanje
pa bi bilo potrebno urediti v poslovniku Skupščine SR
Slovenije ter obenem določiti tudi pravice in dolžnosti,
ki jih ima delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ v zvezi z uresničevanjem pooblastil, ki sledijo iz takega akta.
54 AMANDMA LIV
1. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO Z ZAKONOM UREDI PREDHODNI PREIZKUS PREDLAGANIH NOVIH REŠITEV S PODROČJA DRUŽBENOEKONOMSKE UREDITVE IN POLITIČNEGA SISTEMA, DOLOČI
NAČIN URESNIČEVNAJA TAKEGA PREIZKUSA, DOLOČI
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA, SAMOUPRAVNE
ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI, KI GA IZVAJAJO, IN UREDI NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA. PREIZKUS SE LAHKO UVEDE SAMO
V SOGLASJU Z ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA,
SAMOUPRAVNIMI ORGANIZACIJAMI IN SKUPNOSTMI IN
DRUŽBENOPOLITIČNIMI SKUPNOSTMI.
2. S tem amandmajem se dopolni II. poglavje tretjega dela
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Predlog za uvajanje t.i. »modelnih rešitev« je bil dan
že v razpravah o amandmajih k ustavi SFRJ in je bil
podprt, vendar ni bil sprejet v predlog teh amandmajev.

Amandma omogoča uvajanje posameznih družbeno
nadzorovanih preizkusov modelnih rešitev, zlasti na
področju gospodarskega sistema, sistema svobodne
menjave dela in političnega sistema, preden se določene rešitve uvedejo v pravni sistem. Rešitve, ki jih tak
zakon uvaja, ne smejo biti v nasprotju z ustavo SR
Slovenije, po vsebini pa so to le tiste zadeve, ki so
v republiški pristojnosti.
55 AMANDMA LV
1. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR OBČIN ENAKOPRAVNO OZIROMA ENAKOPRAVNO Z DRUŽBENOPOLITIČNIM ZBOROM V SKLADU Z NJEGOVO PRISTOJNOSTJO
SPREJEMATA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE RAZEN
TISTIH KI JIH SPREJEMATA ZBOR OBČIN IN ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SAMOSTOJNO OZIROMA ENAKOPRAVNO
Z DRUŽBENOPOLITIČNIM ZBOROM V SKLADU Z NJEGOVO
PRISTOJNOSTJO.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 342.
člena ustave SRS.
Obrazložitev:
Do sedaj je ustava SR Slovenije posebej opredeljevala pravice in dolžnosti SR Slovenije in posebej katera
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in
občane, ureja Skupščina SR Slovenije, posebej pa so
bile naštete tudi zadeve, ki so v pristojnosti Zbora
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora, v skladu z njegovo pristojnostjo. Pri slednjem
gre za enakopravno pristojnost zborov Skupščine SR
Slovenije. Zaradi sprememb v 314. in 321. členu Ustave
SR Slovenije bi bilo potrebno posebej dopolnjevati tudi
342. člen, ki ureja enakopravno pristojnost zborov.
Predlagan amandma pomeni poenostavitev ustavno
pravne tehnike, saj lahko tudi brez podrobnejšega naštevanja vseh zadev dosežemo enako razumevanje
enakopravne pristojnosti zborov. Ob tem pa ostajajo
nespremenjene oziroma ustrezno dopolnjene določbe,
ki urejajo samostojno pristojnost Zbora združenega
dela in Zbora občin oziroma pristojnost Družbenopolitičnega zbora. S tako rešitvijo se je hotela doseči
racionalnost ustavnega besedila oziroma amandmajev.
56 AMANDMA LVI
1. Skupščina samoupravne interesne skupnosti za območje
republike na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne
dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva enakopravno z zborom združenega dela in zborom občin sprejema
zakone in druge splošne akte S PODROČJA DEJAVNOSTI
POSAMEZNE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI, KI
SE NANAŠAJO NA SISTEM DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV NA POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI SISTEM OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NA TEH PODROČJIH TER TEMELJNA NAČELA ZA NJIHOVO UPRAVLJANJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek
343.člena ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVI SE DRUGI ODSTAVEK 175. ČLENA IN DRUGI
ODSTAVEK 343. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Dosedanja ureditev, da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike soodločajo
(četrti zbor) s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije,
je mnogokrat povzročala nejasnosti, kar narekuje potrebo po konkretizaciji njihovih pristojnosti. V tem smislu amandma poizkuša opredeliti pristojnost skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne
dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva.
Le-te naj bi sprejemale enakopravno z zborom združenega dela in zborom občin zakone in druge splošne
akte, ki se nanašajo na posamezno samoupravno interesno skupnost v zvezi s sistemom družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih družbenih dejavnosti, sistem opravljanja dejavnosti na teh področjih
ter temeljna načela za njihovo upravljanje. Ostale zadeve pa so v pristojnosti Skupščine SR Slovenije.
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Glede na to, da ostale samoupravne interesne skupnosti niso več obvezne po ustavi in da je spremenjen
tudi koncept samoupravnega interesnega organiziranja, ni mogoče ohraniti možnosti, da se z ustavnim
zakonom določi, da tudi skupščine drugih samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike soodločajo z zborom združenega dela in zborom občin o sistemskih in drugih temeljnih vprašanjih z njihovega
področja. Zato je predlagana razveljavitev teh ustavnih
določil.
57 AMANDMA LVII
1. Zbor združenega dela samostojno oziroma enakopravno
z družbenopolitičnim zborom v skladu z njegovo pristojnostjo
daje soglasje k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom,
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije na podlagi soglasja
republiških in pokrajinskih skupščin in ki se nanašajo na:
— ratificiranje mednarodnih pogodb, ki terjajo izdajo novih
ali spremembo veljavnih zakonov;
- obvezno združevanje organizacij združenega dela
v skupnosti ter druge oblike povezovanja in sodelovnaja organizacij združenega dela zaradi zagotavljanja tehnološke enotnosti sistemov.
2. S 1.točko tega amandmaja se nadomesti drugi odstavek
346. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Rešitev izhaja iz 3. točke amandmaja XL k ustavi
SFRJ. Z amandmajem se usklajuje sedanja samostojna
pristojnost Zbora združenega dela pri dajanju soglasja
k zveznim zakonom in drugim splošnim aktom, ki jih
sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na
podlagi soglasja republiških in pokrajinskih skupščin.
Po dosedanji ureditvi je na podlagi tega člena ustave
SR Slovenije dajala Skupščina SR Slovenije soglasje
za združevanje organizacij združenega dela, ki opravijo gospodarsko dejavnost in njihovih združenj v gospodarsko zbornico za celotno območje SFRJ in k obveznemu združevanju organizacij združenega dela
v poslovne skupnosti. Združevanje v Gospodarsko
zbornico Jugoslavije je po amandmajih k ustavi SFRJ
pristojnost Zveznega zbora Skupščine SFRJ, zato republiška skupščina k tem aktom ne bo več dajala
soglasja. Opredelitev združevanja v poslovne skupnosti pa je neustrezna. Zato amandma predlaga, da se kot
pristojnost zbora opredeli obvezno združevanje organizacij združenega dela ter njihovega povezovanja in
sodelovanja zaradi zagotavljanja tehnološke enotnosti
sistemov. S tem predlogom je določena pristojnost
ustreznega zbora Skupščine SR Slovenije, da daje soglasje k obveznemu združevanju organizacij združenega dela, ki opravljajo kot enotni tehnološki sistemi
dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in poštno - telegrafsko - telefonskega
prometa ter obvezno združevanje organizacij združenega dela v skupnosti ter druge oblike povezovanja in
sodelovanja tudi na drugih področjih, kadar je tehnološka enotnost sistemov na teh področjih pomembna za
vso državo.
58 AMANDMA LVIII
1. Zakon ali drug akt lahko predlaga vsak delegat oziroma
skupina delegatov v svojem zboru, Izvršni svet Skupščine
Socialistične republike Slovenije, skupščina samoupravne
interesne skupnosti za območje republike S PODROČJA
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
KULTURE, ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA ZA
ZADEVE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, odbor zbora,
komisija skupščine, skupna komisija dveh ali več zborov,
občinska skupščina, ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE in
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE.
VARIANTA:
ČRTA SE BESEDILO: »ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE
IN GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE«.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek 354
člena ustave SR Slovenije.
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Obrazložitev:
Natančneje so opredeljene skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti, ki so pooblaščeni predlagatelji
zakonov ali drugih aktov. Obenem so to tudi tisti organi
teh oblik organiziranja, ki soodločajo s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije (amandma L VI).
Predlog, da bi tudi Gospodarska zbornica Slovenije
in Zveza sindikatov Slovenije postali pooblaščeni predlagateljici zakonov in drugih aktov, izhaja iz težnje
zagotoviti večji vpliv stališč in pobud gospodarstva na
rešitve, kijih sprejema Skupščina SR Slovenije. Ob tem
se širi dosedanji koncept možnih predlagateljev, ki je
izhajal iz oblik, ki tvorijo skupščino. Hkrati se odpira
vprašanje odgovornosti Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije za skupščini ponujene predloge in odgovornosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki mora o predlogih drugih predlagateljev — zaradi svoje splošne odgovornosti za stanje
v republiki - dati svoje mnenje. Zaradi teh pomislikov
je oblikovan tudi variantni predlog, da Gospodarska
zbornica in Zveza sindikatov Slovenije ne bi bili predvideni kot pooblaščeni predlagateljici zakonov. Ohranili
bi položaj, ki ga imata sedaj, to je, da lahko predložita
skupščini zahtevo za izdajo zakona.
Ce se uveljavi osnovna rešitev, je treba spremeniti
tudi sedanji 52. in 355. člen ustave SR Slovenije, ki
sedaj opredeljujeta vlogo Gospodarske zbornice Slovenije kot subjekta, ki daje pobude za izdajanje zakonov in določanje ekonomske politike in na tej podlagi
lahko vloži zahtevo za izdajo zakona, saj ji predlagani
amandma daje položaj pooblaščenega predlagatelja.
V dosedanjih razpravah je bilo predlagano, da tudi
Zveza sindikatov Slovenije dobi položaj pooblaščenega predlagatelja. Predlog izhaja iz ustreznega amandmaja k ustavi SFRJ, kjer je kot pooblaščeni predlagatelj
v Skupščini SFRJ predvidena Zveza sindikatov Jugoslavije. Ustavna komisija je ob tem opozorila, da je ta
dopolnitev k ustavi SFRJ nastala kot rezultat razprave
ob uvedbi zbora združenega dela v Skupščino SFRJ in
ne kot rezultat načelne razprave o položaju pooblaščenih predlagateljev. Zato je tudi za ta predlog v varianti
predlagano črtanje.
V razpravi se je torej potrebno opredeliti ali bomo
ohranili koncept, po katerem imajo položaj pooblaščenega predlagatelja le subjekti, ki oblikujejo skupščino
oziroma so sestavni del njenega dela. Ob tem pripominjamo, da odstop od teh načel ni običajen v drugih
skupščinskih sistemih.
59 AMANDMA LIX
1. Predsednik in podpredsednik Skupščine SR Slovenije in
predsedniki njenih zborov se volijo ZA ŠTIRI LETA IN NE
MOREJO BITI DVAKRAT ZAPOREDOMA IZVOLJENI ZA TO
FUNKCIJO.
2. Predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije voli Skupščina SR Slovenije izmed sodnikov na predlog Predsedstva
republike ZA ŠTIRI LETA IN NE MORE BITI IZVOLJEN DVAKRAT ZAPOREDOMA ZA TO FUNKCIJO.
3. S 1. točko se nadomesti amandma III k ustavi SR Slovenije: z 2. točko se nadomesti 2. točka amandmaja VII k ustavi
SR Slovenije.
Obrazložitev:
Določbe 1. in 2. točke tega amandmaja izhajajo iz
zahteve, da trajamandatna doba funkcionarjev v skupščinah in predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije
štiri leta, brez možnosti ponovne izvolitve.
Ob tem so prisotna tudi razmišljanja, da mandatov
ne bi veljalo omejevati, temveč v večji meri uveljaviti
institute odgovornosti.
60 AMANDMA LX
RAZVELJAVI SE 380. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
380. člen ustave SR Slovenije določa, da v primeru,
če Skupščina SR Slovenije ne sprejme predloga Predporočevalec
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sedstva republike za reševanje določenih vprašanj,
Predsedstvo republike in Skupščina SR Slovenije sporazumno določita postopek za obravnavanje spornih
vprašanj.
V dosedanjih razpravah je ostalo odprto vprašanje,
ali naj ta ustavna določba ostane taka kot je, ali naj
ustava predvidi postopek za obravnavo spornih vprašanj ali pa bi se ta določba črtala.
Z amandmajem je predlagano, da se določba ustave
SR Slovenije, ki predvideva sporazumno določitev postopka za razreševanje spornih vprašanj, razveljavi.
S tem bi bila odločitev Skupščine SR Slovenije dokončna, kar utrjuje položaj skupščine kot najvišjega
organa oblasti v republiki.
Seveda je odgovor na vprašanje, ali določbo 380.
člena razveljaviti ali predvideti postopek za razreševanje spornih vprašanj ali pa pustiti določbo 380. člena
tako kot je, odvisna od siceršnjega položaja Predsedstva republike, njegovih funkcij in pristojnosti, načina
izvolitve in odgovornosti.
Če bi bila glede načina izvolitve predsednika in članov Predsedstva sprejeta varianta I amandmaja LXII, to
je, da predsednika in člane Predsedstva republike volijo zbori Skupščine SR Slovenije, je s tem ta organ
v določenem smislu podrejen skupščini kot najvišjemu
organu oblasti v republiki, zaradi česar ne bi bilo smiselno oblikovati posebnih določb o tem, kako razreševati sporna vprašanja med Predsedstvom republike in
skupščino, saj je očitno, da velja takšna odločitev,
kakršno sprejme skupščina kot najvišji organ oblasti.
Podobno velja tudi v primeru, če bi Skupščina SR
Slovenije volila samo predsednika Predsedstva republike izmed članov, ki bi bili izvoljeni v občinskih
skupščinah (varianta I amandmaja LXII).
Ce bi bila glede izvolitve predsednika in članov Predsedstva sprejeta varianta II amandmaja LXII, po kateri
se predsednik in člani Predsedstva volijo neposredno
s tajnim glasovanjem, bi tak način izvolitve nujno terjal
zmanjšanje pristojnosti Predsedstva republike, zlasti
tistih, zaradi katerih bi utegnilo priti do sporov med
njim in skupščino; v tem primeru bi bile določbe o reševanju spora med obema organoma odveč.
Seveda pa je treba opozoriti, da so bila v dosedanjih
razpravah izražena tudi drugačna mnenja, zlasti taka,
po katerih naj bi ostale določbe 380. člena ustave SR
Slovenije nespremenjene oziroma bi bilo treba ta postopek v primeru neposrednih volitev podrobneje določiti.
61 AMANDMA LXI
1. KANDIDATE za člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, KI SO V KANDIDACIJSKEM
POSTOPKU DOBILI Z ZAKONOM DOLOČENO PODPORO
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije po poprej opravljenem postopku kandidiranja
V SOCIALISTIČNI ZVEZI DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 372.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ta amandma omogoča odprto kandidatno listo za
člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije in skladno
z amandmajem XLI k ustavi SFRJ vključuje v kandidacijski postopek tudi SZDL Jugoslavije.
Dodatno pa je predlagano, da bi Socialistična zveza
delovnega ljudstva predlagala za kandidate tiste, ki bi
dobili določeno podporo delovnih ljudi in občanov.
Načela kandidacijskega postopka bodo morala biti določena v zakonu, pri tem pa tudi opredeljeno, kaj se
šteje za določeno podporo delovnih ljudi in občanov.
Glede možnosti neposrednih volitev člana Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije pripominjamo le, da v ustavo
take rešitve ni mogoče vgraditi, ker bi bila v izrecnem
nasprotju s 1.točko XLI amandmajem k ustavi SFRJ, ki
določa volitve v skupščinah republik in avtonomnih
pokrajin.
poročevalec

62 AMANDMA LXII
VARIANTA I
1. PREDSEDSTVO REPUBLIKE SESTAVLJAJO PREDSEDNIK IN ŠEST (ALI MANJ) ČLANOV.
2. PREDSEDNIK PREDSEDSTVA REPUBLIKE SE VOLI ZA
ŠTIRI LETA IN NE MORE BITI IZVOLJEN DVAKRAT ZAPOREDOMA ZA TO FUNKCIJO.
3. PREDSEDNIKA IN ČLANE PREDSEDSTVA REPUBLIKE
VOLIJO S TAJNIM GLASOVANJEM ZBOR ZDRUŽENEGA
DELA, ZBOR OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA SKUPNI SEJI PO POSTOPKU IN NA
NAČIN, DOLOČEN Z ZAKONOM.
4 ZA PREDSEDNIKA OZIROMA ČLANE PREDSEDSTVA
REPUBLIKE SO IZVOUENI TISTI KANDIDATI, KI SO DOBILI
NAJVEČ GLASOV, PRI ČEMER MORA KANDIDAT DOBITI
NAJMANJ ENO TRETJINO GLASOV VSEH DELEGATOV VSEH
ZBOROV. ČE JE BILO NA TA NAČIN IZVOLJENIH VEČ KANDIDATOV, KOT JIH JE TREBA IZVOLITI, KER JIH JE DVOJE ALI
VEČ MED NJIMI, KI SO DOBILI NAJMANJ GLASOV, DOBILO
ENAKO ŠTEVILO GLASOV, SE GLEDE TEH KANDIDATOV
Z ENAKIM ŠTEVILOM GLASOV OPRAVI PONOVNO GLASOVANJE.
ČE V PRIMERU IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA NI
BIL IZVOLJEN NOBEN KANDIDAT OZIROMA JE BILO IZVOLJENIH MANJ KANDIDATOV, KOT JIH JE POTREBNO IZVOLITI, SE OPRAVIJO PONOVNE VOLITVE.
5. Uvodni stavek 381 .člena ustave SR Slovenije se glasi:
»PREDSEDSTVO REPUBLIKE V RAZŠIRJENI SESTAVI
S PREDSEDNIKOM SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, PREDSEDNIKOM IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN
PREDSEDNIKOM REPUBLIŠKE KONFERENCE SOCIALISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE V OKVIRU SVOJIH NALOG NA
PODROČJU LJUDSKE OBRAMBE:«
6. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE:
- VOLI PREDSEDNIKA IN ČLANE PREDSEDSTVA REPUBLIKE IN ODLOČA O PRENEHANJU MANDATA PREDSEDNIKA, ČLANA ALI PREDSEDSTVA REPUBLIKE V CELOTI;
7. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, ZBOR OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR NA SKUPNI SEJI:
- VOLIJO S TAJNIM GLASOVANJEM PREDSEDNIKA IN
ČLANE PREDSEDSTVA REPUBLIKE IN ODLOČAJO O PRENEHANJU MANDATA PREDSEDNIKA, ČLANA ALI PREDSEDSTVA REPUBLIKE V CELOTI;
8. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 1. točka amandmaja IV k ustavi SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se
nadomesti drugi odstavek 2. točke amandmaja IV k ustavi SR
Slovenije; s 3. in 4. točko tega amandmaja se nadomestita
tretji odstavek 383. člena ustave SR Slovenije in četrti odstavek 2. točke amandmaja IV. k ustavi SR Slovenije; s 5. točko
tega amandmaja se nadomesti uvodni stavek 381. člena
ustave SR Slovenije; s 6. točko tega amandmaja se nadomesti
devetnajsta alinea 335. člena ustave SR Slovenije; s 7. točko
tega amandmaja se nadomesti prva alinea 349. člena ustave
SR Slovenije.
VARIANTA II
1. PREDSEDSTVO REPUBLIKE SESTAVLJAJO PREDSEDNIK IN ŠEST (ALI MANJ) ČLANOV.
2. PREDSEDNIK PREDSEDSTVA REPUBLIKE SE VOLI ZA
ŠTIRI LETA IN NE MORE BITI DVAKRAT ZAPOREDOMA IZVOLJEN ZA TO FUNKCIJO.
3. PREDSEDNIKA IN ČLANE PREDSEDSTVA VOLIJO
DELOVNI LJUDJE IN OBČANI NA PODLAGI SPLOSNE
VOLILNE PRAVICE, NEPOSREDNO S TAJNIM GLASOVANJEM PO POSTOPKU IN NA NAČIN, DOLOČEN Z ZAKONOM.
4. ZA PREDSEDNIKA OZIROMA ČLANE PREDSEDSTVA SO
IZVOUENI TISTI KANDIDATI, KI SO DOBILI NAJVEČ GLASOV PRI ČEMER MORA KANDIDAT DOBITI NAJMANJ ENO
TRETJINO GLASOV VSEH VOLILNIH UPRAVIČENCEV. ČE JE
BILO NA TA NAČIN IZVOLJENIH VEČ KANDIDATOV, KOT JIH
JE TREBA IZVOLITI, KER JIH JE DVOJE ALI VEČ MED NJIMI,
KI SO DOBILI NAJMANJ GLASOV, DOBILO ENAKO ŠTEVILO
GLASOV, SE GLEDE TEH KANDIDATOV Z ENAKIM ŠTEVILOM GLASOV OPRAVI PONOVNO GLASOVANJE.
ČE V PRIMERU IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA NI BIL IZVOLJEN NOBEN KANDIDAT OZIROMA JE BILO IZVOLJENIH
MANJ KANDIDATOV KOT JIH JE TREBA IZVOLITI, SE OPRAVIJO PONOVNE VOLITVE.
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5. Uvodni stavek 381.člena ustave SR Slovenije se alasi:
»PREDSEDSTVO REPUBLIKE V RAZŠIRJENI SESTAvi
S PREDSEDNIKOM SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, PREDSEDNIKOM IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN
PREDSEDNIKOM REPUBLIŠKE KONFERENCE SOCIALISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE V OKVIRU SVOJIH NALOG NA
PODROČJU LJUDSKE OBRAMBE:« .
6. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE'
- RAZGLASI IZVOLITEV PREDSEDSTVA REPUBLIKE IN
ODLOČA O PRENEHANJU MANDATA PREDSEDNIKA ČLANA
ALI PREDSEDSTVA REPUBLIKE V CELOTI;
7. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, ZBOR OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR NA SKUPNI SEJI:
- RAZGLASIJO IZVOLITEV PREDSEDSTVA REPUBLIKE IN
ODLOČAJO O PRENEHANJU MANDATA PREDSEDNIKA
ČLANA ALI PREDSEDSTVA REPUBLIKE V CELOTI;
8. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 1. točka amandmaja IV k ustavi SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se
nadomesti drugi odstavek 2. točke amandmaja IV k ustavi SR
Slovenije; s 3. točko tega amandmaja se nadomestita tretji
odstavek 383. člena ustave SR Slovenije in četrti odstavek 2.
točke amandmaja IV. k ustavi SR Slovenije; s 4. točko tega
amandmaja se dopolni amandma IV. k ustavi SR Slovenije;
s 5. točko tega amandmaja se nadomesti uvodni stavek 381
člena ustave SR Slovenije; s 6. točko tega amandmaja se
nadomesti devetnajstva alineja 335. člena ustave SR Slovenije; s 7. točko tega amandmaja se nadomesti prva alinea 349
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma posega samo v sestavo in način izvolitev
predsednika in članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije, ne dotika pa se njegovih funkcij pristojnosti in odgovornosti. Sedanja družbenopolitična
ureditev v republiki in federaciji in sedanje družbenopolitične razmere in odnosi v republiki in federaciji
kažejo na to, da ne bi kazalo spreminjati funkcij in
pristojnosti Predsedstva republike. Predsedstvo republike naj še naprej ostaja organ, ki poleg tega da
reprezentira suverenost republike kot države, ohranja
tudi stabilnost sistema, zlasti še, ker so politični interesi v skupščini in drugih političnih institucijah in strukturah pogosto - kar je povsem normalno - dokaj
razpršeni. Treba je upoštevati tudi odnos tega organa
do federacije, zlasti do Predsedstva SFRJ, ki ohranja
vse dosedanje funkcije in mora imeti v republiki ustreznega partnerja. Nesporno je treba ohraniti tudi tiste
funkcije in pristojnosti, ki jih ims Predsedstvo republike v sistemu splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite tako v mirnem, zlasti pa v vojnem času in
v času neposredne vojne nevarnosti.
Izhajajoč iz dosedanjih funkcij Predsesdtva republike bo treba v javni razpravi preveriti, katera od obeh
predlagan ih variant glede volitev predsednika in članov Predsedstva najbolj ustreza takemu položaju in
funkcijam Predsedstva republike, od česar je odvisna
tudi od odločitev o številu članov Predsedstva republike.
Amandma, ki ureja volitve predsednika in članov
Predsedstva republike, njegovo sestavo ter mandatno
dobo predsednika Predsedstva republike, je predložen
v dveh variantah.
Skupne značilnosti obeh predlaganih variant so naslednje:
Po obeh predloženih variantah sestavljajo Predsedstvo republike predsednik in šest članov. Nobena varianta ne predvideva, da bi bila člana Predsedstva republike po položaju predsednika republiških vodstev Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Zveze
komunistov Slovenije, tako kot sta po sedanji ustavni
ureditvi.
V dosedanjih razpravah so bili izraženi nekateri pomisleki glede števila članov Predsedstva, pri čemer so
se nekateri zavzemali za to, da bi število članov Predsedstva republike zmanjšali. Vsekakor je, kot že rečeno, število članov Predsedstva republike odvisno od
njegovih funkcij, njegovega položaja v političnem sistemu in v razmerju do posameznih državnih organov.
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Obe varianti puščata to vprašanje odprto, končna odločitev pa se bo oblikovala v javni razpravi.
Po obeh predloženih variantah se predsednik Predsedstva republike voli za štiri leta in ne more biti
dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo. Glede
takšne ureditve mandatne dobe predsednika Predsedstva, doslej v razpravah ni bilo drugačnih mnenj, l/se
razprave so poudarjale poseben položaj predsednika
Predsedstva republike, njegove pristojnosti in funkcije,
kar vse zahteva izenačenje mandatne dobe predsednika s člani Predsedstva republike. Prav tako je večinsko
stališče, da predsednik Predsedstva republike ne bi
mogel biti dvakrat zaporedoma izvoljen,za to funkcijo.
Ob tem so prisotna tudi razmišljanja, da mandatov ne
bi veljalo omejevati, temveč v večji meri uveljaviti institute odgovornosti.
V obeh variantah je na enak način urejena razširjena
sestava Predsedstva v času neposredne vojne nevarnosti in vojne. V dosedanji razpravi so bili izraženi številni
pomisleki ali ni sedanja razširjena sestava preširoka,
saj bi moralo biti Predsedstvo republike v času neposredne vojne nevarnosti oziroma vojne čimbolj operativno, da bi lahko uresničevalo svoje funkcije. Sledeč
tem mnenjem so po obeh variantah člani Predsedstva
republike v razširjeni sestavi v času neposredne vojne
nevarnosti oziroma vojne, poleg predsednika in članov
Predsedstva še predsednik Skupščine SR Slovenije,
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
predsednik Republiške konference SZDL Slovenije.
Amandma je glede tega tudi redakcijsko dopolnjen
tako, da se iz 5. točke amandmaja, ki nadomešča
uvodni stavek 381. člena ustave SR Slovenije vidi,
kakšno funkcijo opravlja Predsedstvo republike v razširjeni sestavi.
Obe predloženi varianti omogočata odprte kandidatne liste za predsednika in člane Predsedstva republike.
Po obeh predloženih variantah naj bi podrobnosti
volilnega postopka, od kandidiranja do glasovanja,
ugotavljanja izida glasovanja, zagotavljanja zakonitosti
in varstva volilne pravice, urejal zakon.
Značilnosti posameznih variant so naslednje:
VARIANTA I
Značilnost te variante je v tem, da volijo predsednika
in člane Predsedstva republike zbori Skupščine SR
Slovenije na skupni seji. Tak sistem volitev predpostavlja skupščino (ki bo izvoljena neposredno) kot legitimen izraz volje delovnih ljudi in občanov, vse druge
državne organe, vključno s Predsedstvom republike,
pa v določenem smislu podreja skupščini kot najvišjemu organu oblasti v republiki. S tem se na tem področju utrjuje načelo enotnosti oblasti in skupščinske vladavine. Ce bi bila sprejeta ta varianta, ne bi bilo potrebno zaradi tega spreminjati pristojnosti Predsedstva republike, spremeniti pa bi veljalo tiste ustavne določbe,
ki govorijo o sporu med skupščino in Predsedstvom
republike.
Čeprav naj bi podrobnosti volilnega postopka določal zakon, pa naj bi že ustava določila večino, ki je
potrebna za izvolitev predsednika in članov Predsedstva, ter določila ponovno glasovanje oziroma ponovne volitve v tistih primerih, ko posamezni člani Predsedstva ali Predsedstvo republike v celoti ne bi dobilo
potrebnega števila glasov.
VARIANTA II
Po tej varianti naj bi predsednika in člane Predsedstva volili volilci (delovni ljudje in občani, ki imajo
splošno volilno pravico) na neposrednih in splošnih
volitvah s tajnim glasovanjem.
Ta varianta je v skladu z zahtevami, da bi delovni
ljudje in občani neposredno volili tudi najvišje državne
organe (poleg skupščine), s čimer naj bi bilo zagotovljeno uresničevanje volje ljudi na najbolj demokratičen
način in njihov vpliv na dejanski izbor posameznikov
v državna vodstva.
Pomisleki zoper tak način izvolitve Predsedstva republike so zlasti glede dejstva, da pomenijo takšne
poročevalec

volitve dodatno osamosvajanje tega organa nasproti
republiški skupščini, saj bi neposredne volitve Predsedstva republike dejansko pomenile, da Predsedstvo
republike ni pod neposrednim nadzorom skupščine.
Jasno je, da tisti, ki se lahko sklicuje na neposredno
izraženo voljo ljudi, na to, da je dobil mandat neposredno od ljudi, lahko tudi zahteva, da odgovarja samo
tistim, ki so ga izvolili. Nekateri poudarjajo, da neposredne volitve nosilcev izvršnih državnih organov krepijo in osamosvajajo organe izpod kontrole skupščine
in da se s tem negira ali vsaj slabi načelo enotnosti
oblasti in skupščinske vladavine.
Iz teh razlogov bi bilo po mnenju nekaterih treba
bistveno skrčiti pristojnosti Predsedstva republike, če
bi se odločili za neposredne volitve, saj bi neposredne
volitve ob nespremenjenih pristojnostih lahko pomenile uvajanje oziroma krepitev elementov delitve oblasti
in predsedniškega sistema. Ob odločitvi bi bilo torej
treba upoštevati, kot je bilo rečeno že v uvodu obrazložitve, potrebo po ohranitvi sedanjih funkcij tega organa in tem funkcijam ustrezen način volitev.
Tudi po tej varianti naj bi ustava določala osnovne
elemente za ugotavljanje potrebne večine glasov in
predvidila možnost ponovnega glasovanja oziroma ponovnih volitev.
* * *
Glede na način izvolitve predsednika in članov Predsedstva republike bo potrebno na novo opredeliti tudi
način in pogoje za odpoklic. Institucijo odpoklica bi
morali omejiti le na razloge, ki so povezani s kršitvijo
zakonov in ustave. Predlagano je bilo tudi, da naj bi
dalo mnenje Ustavno sodišče Slovenije, kadar bi bil
sprožen postopek za odpoklic, zaradi domnevne kršitve ustave.
* * *
Ustavni komisiji je bil posredovan tudi predlog, da bi
ukinili institucijo Predsedstva republike in institucionalizirali funkcijo predsednika republike s tem, da bi
dosedanje funkcije Predsedstva republike razdelili
med predsednika republike in Skupščino SR Slovenije.
V razpravi je bilo ocenjeno, da je tudi ta predlog treba
upoštevati kot možnost, da pa je nujno razčistiti številna vprašanja, ki so povezana z njim. Gre zlasti za
vprašanje pristojnosti predsednika republike, kdo bi
v tem primeru opravljal funkcijo mandatarja za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, razmisliti kdo bi opravljal funkcije s področja splošne
ljudske obrambe v času neposredne vojne nevarnosti
in vojne, domisliti sistem volitev in odpoklica in presoditi, kako bi bilo možno del dosedanjih funkcij Predsedstva republike (verjetno večji) opravljati v Skupščini
SR Slovenije. V Skupščini bi bilo bržkone potrebno
institucionalizirati predsedstvo skupščine kot organ, ki
bi opravljal večino dosedanjih funkcij Predsedstva republike. Poudarjeno je bilo tudi, da je treba upoštevati
tudi ureditve v drugih republikah in odnose v federaciji,
upoštevati to realnost in predvsem potrebe republike
na tej stopnji političnega razvoja. Prevladalo je torej
mneje, da gre za tako velike spremembe, tako s političnega kot s pravnega vidika, da bi bilo v tej fazi ustavnih
sprememb to verjetno preuranjeno. Ostaja pa seveda
možnost, da se to vprašanje prouči v okviru predlogov
za novo republiško ustavo.
63 AMANDMA LXIII
NEHAJO VELJATI 27.ALINEA 335.ČLENA, 2.ALINEA 350.
ČLENA, 391. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE IN AMANDMA V.
K USTAVI SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
S tem amandmajem je predlagana ukinitev Sveta
republike. Tudi amandma XLII k ustavi SFRJ ukinja
Svet federacije. Z ustavnim zakonom za izvedbo

amandmajev k ustavi SR Slovenije bo potrebno določiti rok, s katerim se bo uveljavila ta rešitev. Ustavni
zakon za izvedbo amandmajev k ustavi SFRJ določa,
da se določba amandmaja XLII uporablja od 1,januarja
1991, zato bi veljalo tudi amandma o ukinitvi Sveta
republike uveljaviti s tem rokom.
64 AMANDMA LXIV
RAZVELJAVI SE 15. ALINEA 396. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Razveljavitev besedila 15. alinee 396. člena ustave
SR Slovenije, po kateri Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodeluje pri ustanavljanju medrepubliških komitejev in imenuje njihove člane, je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem XLIV k ustavi SFRJ, ki je razveljavil 357. člen ustave SFRJ. V tem členu je bila namreč
določena obveznost ustanovitve medrepubliških komitejev za udeležbo pristojnih republiških in pokrajinskih
organov pri predpisih za izvrševanje zakonov in drugih
splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ na
podlagi njihovega soglasja.
65 AMANDMA LXV
1 POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM LAHKO
ZAČNE ORGAN ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE, KI JE
DOLOČEN Z NJENIM STATUTOM.
VARIANTA:
TA AMANDMA SE CRTA.
2. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 411 .člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Rešitev v tem amandmaju je analogna rešitvi v 1. točki XLVI. amandmaja k ustavi SFRJ, po kateri lahko
začne postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije
organ Zveze sindikatov Jugoslavije, kije določen z njenim statutom.
Alternativa, da se besedilo tega amandmaja črta,
izhaja iz mnenja, da v ustavo SR Slovenije ni potrebno
prevzemati analogne rešitve 1.točke XLVl.amandmaja
k ustavi SFRJ, kar pomeni, da ustrezni organ Zveze
sindikatov Slovneije ne bi imel pravice predlagatelja
začetka postopka pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije po drugem odstavku 411.člena ustave SR Slovenije.
66 AMANDMA LXVI
1 Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije odloča
o izrednih pravnih sredstvih ZOPER ODLOČBE REDNIH IN
SAMOUPRAVNIH SODIŠČ, ČE TAKO določa zakon.
2. S tem amandmajem se nadomesti tretja alinea 429.člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na pristojnost Zveznega sodišča po določbi
(4)podtočke 1.točke amandmaja XLV k ustavi SFRJ, da
Zvezno sodišče odloča o izrednih pravnih sredstvih
zoper odločbe rednih in samoupravnih sodišč, če tako
določa zvezni zakon, se s tem amandmajem spreminja
tudi pristojnost Vrhovnega sodišča SR Slovenije
v 429.členu ustave SR Slovenije, da odloča o izrednih
pravnih sredstvih v primerih, ki jih določa zakon, in
sicer tako, da odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe rednih in samoupravnih sodišč, če tako
določa zakon.
67 AMANDMA LXVII
1. PREDLOG, D/t SE ZAČNE POSTOPEK ZA,SPREMEMBO
USTAVE LAHKO DA VSAK ZBOR SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDSTVO REPUBLIKE IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE/ALI NAJMANJ 30 DELEGATOV V SKUPŠČINI.
2. ČE ZBORI TUDI PO PONOVNI OBRAVNAVI NE SPREJMEJO PREDLOGA, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPRE33
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MEMBO USTAVE, SE ENAK PREDLOG LAHKO DA NA
DNEVNI RED PO PRETEKU ENEGA LETA, PO SKLEPU VSEH
ZBOROV PA LAHKO ŽE PREJ.
3 NA PODLAGI SPREJETEGA PREDLOGA, DA SE ZAČNE
POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE, PREDLAGA KOMISIJA SKUPSCINE SR SLOVENIJE ZA USTAVNA VPRAŠANJA
VSEM ZBOROM SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OSNUTEK
SPREMEMB USTAVE; VSI ZBORI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DOLOČIJO OSNUTEK SPREMEMB USTAVE IN GA DAJO
V JAVNO RAZPRAVO.
4. ZBORI SKUPŠČINE LAHKO SKLENEJO, DA SE PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE
ALI POSAMEZNA VPRAŠANJA PREDLOŽIJO DELOVNIM LJUDEM IN OBČANOV, DA SE O TEM NA REFERENDUMU VNAPREJ IZJAVIJO,ALI DA JIH POTRDIJO POTEM, KO JIH JE
skupščina sprejela.
VARIANTA I K 4. TOČKI:
ZBORI SKUPŠČINE LAHKO SKLENEJO, DA SE PREDLOG,
DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE, POSAMEZNA VPRAŠANJA ALI PREDLOG ZA SPREMEMBO
USTAVE, PREDLOŽIJO DELOVNIM LJUDEM IN OBČANOV,
DA SE O TEM NA REFERENDUMU VNAPREJ IZJAVIJO, ALi
DA JIH POTRDIJO POTEM, KO JIH JE SKUPŠČINA SPREJELA.
VARIANTA II K 4. TOČKI:
ZBORI SKUPŠČINE LAHKO SKLENEJO, DA SE PREDLOG,
DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE ALi
POSAMEZNA VPRAŠANJA PREDLOŽIJO DELOVNIM LJUDEM IN OBČANOV, DA SE O TEM NA REFERENDUMU VNAPREJ IZJAVIJO, ALI DA JIH POTRDIJO POTEM, KO JIH JE
skupščina sprejela.
. o SPREMEMBI USTAVE ODLOČAJO VSI ZBORI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ENAKOPRAVNO S TAJNIM GLASOVANJEM. SPREMEMBA USTAVE JE SPREJETA, ČE ZANJO GLASUJETA NAJMANJ DVE TRETJINI DELEGATOV VSAKEGA
ZBORA IN CE JO POTRDIJO DELOVNI UUDJE IN OBČANI NA
REFERENDUMU.
5. ČE SE SKUPNA KOMISIJA NE SPORAZUME, ALI ČE
ZBORI NE SPREJMEJO NJENEGA SPORAZUMNEGA PREDLOGA, SE OBRAVNAVA PREDLOG NA SKUPNI SEJI VSEH
ZBOROV. PREDLOG JE NA SKUPNI SEJI SPREJET, ČE ZANJ
GLASUJETA NAJMANJ DVE TRETJINI VSEH DELEGATOV
VSEH ZBOROV.
ČE PREDLOG TUDI NA SKUPNI SEJI NI SPREJET, SE
ODLOŽI Z DNEVNEGA REDA. PREDLOG SE LAHKO DA
PONOVNO NA DNEVNI RED PO PRETEKU ENEGA LETA. i
6. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 436. člen ustave
SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se dopolni 437. člen
ustave SR Šlovenije; s 3. točko tega amandmaja se nadomesti
prvi odstavek 438. člena ustave SR Slovenije; s 4. točko tega
amandmaja se dopolni 438. člen ustave SR Slovenije; s 1.
varianto k 4. točki se dopolni 438. člen ustave SR Slovenije;
z 2. varianto k 4. točki se dopolni 438. člen in nadomesti zadnji
odstavek 438. člena ustave SR Slovenije; s 5. točko tega
amandmaja se nadomesti drugi odstavek 439. člena ustave
SR Slovenije.
Obrazložitev:
Predlagani amandma vnaša nekaj novosti v ustavnorevizijski postopek,in sicer:
1. S 1. točko se dopolnjuje 436. člen ustave tako, da
je med pooblaščenimi predlagatelji za začetek postopka za spremembo ustave tudi skupina najmanj 30 delegatov v Skupščini SR Slovenije. Tako določbo že sedaj
vsebuje ustava SFRJ. Prav tako pa je tudi sestavni del
ustavnorevizijskih določb ustav vseh republik in avtonomnih pokrajin, razen ustave SR Slovenije.
V dosedanji razpravi so bila izražena mnenja, da bi
bilo potrebno ustavno opredeliti tudi pravico do pobude, da se začne postopek za ustavne spremembe, ki naj
bi jo imeli na primer občani,občinske skupščine in
drugi družbeni subjekti. Čeprav je možno na podlagi
določb 199., 354. in 355. člena ustave SR Slovenije
sklepati, da te pobude, ki sicer ne pomenijo formalnega predloga,so pa politična iniciativa, ki jo je potrebno
v skladu z določbami poslovnika Skupščine SR Slove34

nije na ustrezen način obravnavati in o njej odločati,
veljajo tudi za spremembe ustave. V nadaljnjih razpravah bo potrebno presoditi, ali je kljub temu tako specialno pobudo za spremembo ustave potrebno opredeliti
v ustavi.
2. Določbe 437. člena ustave SR Slovenije ne rešujejo vprašanja, kaj se zgodi, če zbori skupščine ne sprejmejo predloga, da se začne postopek za spremembo
ustave oziroma ga ne sprejmejo vsi. Ker v tem primeru
ni mogoče uporabljati poslovniških določb, ki rešujejo
ta problem na področju zakonodaje, je potrebno to
vprašanje urediti z ustavno normo. Bistvo te določbe
je, da v primeru nesoglasja med zbori, zbori ponovno
obravnavajo predlog za začetek postopka za spremembo ustave in če ga tudi po ponovni obravnavi ne sprejmejo, se predlog odloži za eno leto, pri čemer je možno, da zbori sklenejo, da je ta rok lahko tudi krajši. Prva
faza ustavnorevizijskega postopka je tako pomembna,
da je treba že za to fazo predvideti možnost, da se ne
sprejme, oziroma da se odloži in se obravnava šele po
preteku določenega časa, v katerem se znova proučijo
bodisi pravni, bodisi politični elementi in odprta vprašanja predloga.
3. S 3. točko tega amandmaja se nadomesti prvi
odstavek 438. člena ustave SR Slovenije, in sicer v tem
smislu, da zbori ne izvolijo komisije za pripravo sprememb ustave šele na podlagi sprejetega predloga, da
se začne postopek za spremembo ustave; predlagana
sprememba predpostavlja komisijo za ustavna vprašanja kot stalno telo Skupščine SR Slovenije, tako kot je
to že doslej v skupščinah drugih republik in avtonomnih pokrajin in v Skupščini SFRJ.
4. S 4. točko se dopolnjuje 438. člen ustave SR
Slovenije tako, da zbori lahko sklenejo, da delovni
ljudje in občani o predlogu, da se začne postopek za
spremembo ustave ali o posameznih vpranjih, ki se
tičejo spremembe ustave odločijo na referendumu in
sicer tako, da se o tem izjavljajo vnaprej ali da potrdijo
v Skupščini sprejete odločitve. Zbori naj bi se o tem
odločali na podlagi obsega in vsebine ustavnih sprememb, na podlagi vsakokratnih pobud, tehtanja razmer v družbi, upravičenosti predlogov za referendum
in podobno. Predlagana določba omogoča referendum v posameznih fazah ustavnega postopka, vendar
vnaprej tega ne postavlja kot obveznost.
Prva varianta k 4. točki razširja možnost razpisa
referenduma tudi na predlog za spremembo ustave, to
je da bi delovni ljudje in občani na referendumu potrdili ali zavrnili predlog ustavnih spremembj, in sicer vnaprej, al i potem, ko ga je skupščina sprejela.
Druga varianta k 4. točki prevzema 4. točko predlaganega amandmaja glede predloga, da se začne postopek za spremembo ustave in glede posameznih vprašanj s področja ustavnih sprememb, o spremembi
ustave pa odločajo vsi zbori Skupščine SR Slovenije
enakopravno s tajnim glasovanjem s tem, da je sprememba ustave sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve
tretjini delegatov vsakega zbora in če jo potrdijo delovni ljudje in občani na referendumu.
Ce ne bi bila sprejeta druga varianta k 4. točki, zlasti
tisti del, ki določa potrditev sprejetih ustavnih sprememb na referendumu, ostane v veljavi zadnji odstavek 438. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da odločajo o spremembi ustave zbori Skupščine SR Slovenije
enakopravno z dvetretjinsko večino delegatov vsakega
zbora.
Treba je pripomniti, da mnenja o tem, na kakšen
način naj bi se sprejemale ustavne spremembe, doslej
niso bila enotna, od nekaterih, ki zagovarjajo sedanji
način sprejemanja ustave, prek tistih, ki zagovarjajo
fakultativno uvedbo referenduma, do tistih, ki menijo,
da je treba ustavne spremembe potrditi na referendumu.
5. Med bistvenejše spremembe v ustavnorevizijskem
postopku sodi tudi 5. točka, ki skuša reševati primer,
če med zbori Skupščine SR Slovenije ni soglasja
o predlogu ustavnih sprememb.Dosedanje rešitve
v ustavi SR Slovenije so zelo podobne usklajevalnemu
poročevalec

postopku, ki velja za sprejemanje zakona, vsaj kar se
tiče večine, potrebne za sprejetje nekega akta na skupni seji. Prav tako so sedanje določbe drugega odstavka
439. člena nejasne, saj ni mogoče pristajati na določbo, da se zbori na skupni seji »zedinijo«, če vemo, kako'
se na skupni seji odloča (glasujejo vsi delegati skupaj,
ne pa po zborih). Zaradi tega zahteva predloženi
amandma dvetretjinsko večino glasov vseh delegatov
vseh zborov na skupni seji. Prav tako se zdi, da je rok
šestih mesecev, za katerega se predlog odloži, če ni
sprejet na skupni seji, prekratek, zlasti še, ker se ta rok
po sklepu zbora lahko še skrajša. Zaradi tega se predlaga, da se ta rok podaljša na eno leto, brez možnosti
skrajšanja. Zavrnitev sprememb ustave v zadnji fazi je
tako pomembna odločitev in verjetno posledica globokih političnih razhajanj med zbori oziroma delegati, da
jih ni mogoče uskladiti v razmeroma kratkem času.
V razpravi o spremembi ustavno revizijskega postopka je bilo ugotovljeno, da je po sedanji ureditvi, pa tudi
po predlaganem amandmaju, ta postopek enak, najsi
gre za sprejem amandmajev ali za sprejem celotne
ustave. Predlagano je bilo, da bi veljalo proučiti možnost različnih postopkov. Prav tako naj bi preverili, ali
je sedanji postopek dajanja soglasja k spremembi ustave SFRJ ustrezen ter predvideti izrecno ustavno možnost uporabe referenduma v tem postopku.
68 AMANDMA LXVIII
V 12 ČLENU, V DRUGEM ODSTAVKU 14. ČLENA, V PRVEM
ODSTAVKU 47. ČLENA, V DRUGEM IN ČETRTEM ODSTAVKU

poročevalec

87. ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU 123. ČLENA, V PRVEM
ODSTAVKU 132. ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU 144. ČLENA,
V TRETJEM ODSTAVKU 183. ČLENA IN V PRVEM ODSTAVKU
188. ČLENA USTAVE SRS SE ČRTAJO BESEDE »TEMELJNE
IN DRUGE« OZIROMA »TEMELJNE ORGANIZACIJE IN
DRUGE« V RAZLIČNIH SKLONIH.
V PRVEM ODSTAVKU 3. ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU 16.
ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU 19. ČLENA, V 22. ČLENU,
V PRVEM IN DRUGEM ODSTAVKU 23. ČLENA, V PRVEM
ODSTAVKU 35. ČLENA, V TRETJEM ODSTAVKU 109. ČLENA,
V 110. ČLENU, V 114. ČLENU, V DRUGEM ODSTAVKU 133.
ČLENA, V PETEM ODSTAVKU 157. ČLENA, V TRETJEM
ODSTAVKU 183. ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU 185. ČLENA
IN V PRVEM ODSTAVKU 352. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE
SE ČRTA BESEDA »TEMELJNA« V RAZLIČNIH SKLONIH.
V PRVEM ODSTAVKU 281. ČLENA SE ČRTAJO BESEDE »O
ORGANIZIRANJU IN IZLOČITVI TEMELJNIH ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA.«
Obrazložitev:
Določbe ustave SR Slovenije, v katerih je omenjena
temeljna organizacija združenega dela samostojno ali
skupaj z drugimi organizacijami združenega dela, se
s tem amandmajem uskladijo z amandmajem, ki opredeljuje delovno organizacijo kot samostojno samoupravno organizacijo ter ekonomsko in poslovno celoto
in kot temeljni subjekt tržnega poslovanja oziroma
temeljni subjekt svobodne menjave dela.
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POROČILO
o odprtih vprašanjih v zvezi s spremembami ustave SR
Slovenije
Na 16. in 17.seji Komisije za ustavna vprašanja ter na sejah
zborov Skupščine SR Slovenije dne 29. 3. 1989 in 14. 4. 1989
so bila ob oblikovanju sprememb in dopolnitve besedila in
obrazložitev delovnega osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije odprta nekatera vprašanja, ki jih ni bilo mogoče vključiti v osnutek amandmajev zaradi njihove neproučenosti oziroma povezanosti z drugimi rešitvami v ustavi, z vsebino
temeljnih načel ali z rešitvami v ustavi SFRJ. Komisija je
menila, da gre za pomembna ustavno-pravna in politična
vprašanja, ki bi morala biti prisotna v nadaljnjih razpravah
o delovnem osnutku amandmajev. Gre za vprašanja, za katera
bo v nadaljnih razpravah potrebno ugotoviti, ali sodijo v besedilo ustave SR Slovenije oziroma, ali jih je mogoče vključiti že
v tej fazi ustavnih sprememb ali pa kot predloge za pripravo
nove ustave SR Slovenije.
1. Rekonstrukcija temeljnih načet ustave SR
Slovenije
Komisija za ustavna vprašanja je prejela in obravnavala na
svojih sejah več predlogov za spremembe in dopolnitve posameznih določil temeljnih načel oziroma za črtanje načel
ustave SR Slovenije.
Štirje člani komisije so v zvezi s temeljnimi načeli predlagali
dve varianti: po prvi naj bi se črtala temeljna načela v celoti,
po drugi pa naj bi se črtala vsa poglavja temeljnih načel, razen
poglavij I, IX in XII.
V obrazložitvi se navaja, da so norme temeljnih načel programske narave in obremenjene z določenimi ideološkimi
elementi, od katerih so mnogi že davno preseženi. Nadalje, da
X poglavje temeljnih načel ovira uvajanje političnega pluralizma in s tem demokratizacijo našega političnega sistema.
Odpraviti bi bilo treba vodilno vlogo sedanjih družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa v tem okviru vodilni položaj
Zveze komunistov, brez česar ne bi bilo mogoče pritegniti
ustvarjalne energije najširših plasti prebivalstva. Nadalje
menijo, da so predlagani amandmaji s področja družbenoekonomskega sistema v nasprotju z obstoječimi temeljnimi
načeli, zato bi s črtanjem temeljnih načel ta problem rešili,
zlasti glede na vsebino XII poglavja temeljnih načel.
Predlagano je tudi, da se temeljna načela nadomestijo
s kratko in jasno preambulo. V vsebino temeljnih načel ali
preambule naj se vključi ugotovitev, da se vsi ljudje rodijo
svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.
V temeljna načela naj bi se vključile tudi določbe, da se
zavzemamo za socialistično, samoupravno, demokratično in
pluralistično družbo, za sodelovanje in združevanje z vsemi
narodi na svetu ter za vključevanje v napredne tokove sveta in
Evrope.
Komisija za ustavna vprašanja predlaga, da se to vprašanje
v nadaljnih razpravah o osnutku amandmajev k ustavi SR
Slovenije vsestransko prouči. Ob tem je potrebno upoštevati,
da bomo, ne glede na morebitno črtanje temeljnih načel
ustave SR Slovenije, še vedno imeli nespremenjena temeljna
načela ustave SFRJ, za katera smo se skupno dogovorili pri
sprejemanju ustave SFRJ. Potrebno je upoštevati tudi celovitost temeljnih načel, zato je črtanje le posameznih poglavij
sporno, saj bi s tem okrnili celovitost temeljev ustavne ureditve Socialistične republike Slovenije.
Ker so bili v dosedanji razpravi dani posamični predlogi,
povezani posebej z vlogo družbenopolitičnih organizacij,
opredeljeno v temeljnih načelih (Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze komunistov in Zveze sindikatov), kaže ta
vprašanja predhodno temeljito proučiti v razpravi o prenovi
teh družbenopolitičnih organizacij, posebej v okviru SZDL.
Brez teh razprav ne bi bilo smotrno spreminjati temeljnih
načel. Zato večina članov ustavne komisije meni, da je razprava o spremembi ali črtanju temeljnih načel mogoča le ob
zaključku javne razprave, ko bodo znane konkretne opredelitve in rešitve v normativnem delu ustave. Če bodo te terjale
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določeno spremembo temeljnih načel, bi te predloge takrat
tudi oblikovali.
2. Pravica do združevanja
na politični oziroma nazorski podlagi
Na sejah komisije so bila prisotna različna mnenja glede
vprašanja, ali je z dopolnitvijo 210. člena ustave SR Slovenije
potrebno posebej poudariti, da ta določba zajema tudi pravico do združevanja na politični osnovi.
Štirje člani komisije so konkretno predlagali, da naj se 210.
člen dopolni z novim drugim odstavkom, ki bi se glasil:
»Zajamčena je pravica do delovanja političnih združenj in
organizacij«
Predlagano je bilo tudi, da bi se celotno besedilo 210. člena
ustave SR Slovenije glasilo:
»Zajamčena je pravica do svobodnega in mirnega zborovanja in drugega javnega zbiranja.
Zajamčena je pravica do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati društva, sindikate in
politične organizacije ali se jim pridruževati.«
Ob tem je večina članov komisije menila, da 210. člen
vključuje svobodo vseh oblik združevanja in bi poudarjanje le
posameznih vidikov združevanja predstavljalo nepotrebno
oženje te ustavne določbe. Pri tem je bilo v Komisiji za
ustavna vprašanja enotno mnenje, da navedena določba
vključuje tudi pravico do političnega organiziranja, kar kaže,
če ne bi bilo drugih sprememb, poudariti v obrazložitvi. Vendar pa je potrebno, glede na različne oziroma restriktivne
razlage te določbe, to vprašanje v nadaljnih razpravah še
proučiti.
Komisija za ustavna vprašanja je glede razlage veljavnih
določb ustave SR Slovenije soglašala z ugotovitvami, ki jih je
v zvezi s tem vprašanjem oblikovala Zakonodajno-pravna
komisija Skupščine SR Slovenije in jih sprejela kot svoja
stališča.
* * *
Komisija meni, da ustava ne preprečuje novih oblik družbenopolitičnega združevanja in organiziranja. V temeljnih načelih ustave in v 210. členu ustave SR Slovenije je opredlejena
svoboda združevanja. V IV. poglavju temeljnih načel ustave
SR Slovenije in ustave SFRJ pa je med drugimi določeno, da
se delovni ljudje in občani za uresničevanje in usklajevanje
svojih interesov in samoupravnih pravic v skladu s splošnimi
interesi socialistične družbe svobodno združujejo v družbenopolitične in druge družbene organizacije in društva kot
sestavni del socialističnega samoupravnega sistema. Določeno je tudi, da so družbenopolitične organizacije kot oblika
svobodnega političnega organiziranja delovnih ljudi na razrednih socialističnih temeljih dejavnik razvoja in varstva socialistične samoupravne družbe. Torej ustava ne izključuje
možnosti ustanavljanja novih družbenopolitičnih organizacij,
postavlja pa omejitve kot za druge ustavne svoboščine, da bi
se preprečile zlorabe ustavnih pravic in svoboščin.
Glede drugega dela vprašanja o vlogi in položaju novih
oblik družbenopolitičnega organiziranja v volilnem in delegatskem skupščinskem sistemu pa je komisija ugotovila, da
so tako temeljna načela ustave kot normativni del določila
posebno vlogo in pomen Socialistični zvezi delovnega ljudstva kot najširšemu temelju družbenopolitične dejavnosti
v socialističnem samoupravnem sistemu. V X. poglavju
temeljnih načel ustave SR Slovenije je določeno, da v Socialistični zvezi delovnega ljudstva uresničujejo delovni ljudje in
občani, družbenopolitične organizacije in vse organizirane
socialistične sile politično in akcijsko enotnost socialističnih
sil, usmerjajo družbeni razvoj na temeljih oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi.
Temeljna načela pa so izvedena v normativnem delu ustave.
Tako je v 158. členu ustave SR Slovenije določeno, da kandiporočevalec

date za člane delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti predlagajo delovni ljudje teh organizacij in skupnosti v Socialistični zvezi delovnega ljudstva in sicer v njenih
organizacijah oziroma v organizacijah sindikata, v 163. členu
ustave SR Slovenije pa, da v skupščine družbenopolitične
skupnosti delegirajo svoje delegate delavci in drugi delovni
ljudje in občani, organizirani v družbenopolitične organizacije, združene v Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Ustanavljanje novih oblik družbenopolitičnega organiziranja torej
ni vezano na obvezno združevanje v Socialistični zvezi delovnega ljudstva, medtem ko je udeležba teh novih oblik v uresničevanju volilnih in oblastnih funkcij možna le preko Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Po mnenju komisije se v skladu s temi ustavnimi načeli in
določbami v normativnem delu ustave torej lahko ustanavljajo
nove družbenopolitične organizacije; v volilnem in delegatskem skupščinskem sistemu pa nove družbenopolitične organizacije svojo vlogo lahko uresničujejo le v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva.
* * *
V tem kontekstu se je postavilo vprašanje skladnosti besedila 249. člena ustave SR Slovenije z navedeno razlago 210.
člena. Štirje člani komisije so predlagali, da naj bi se začetek
drugega odstavka 249.člena glasil:
»Svoboščin in pravic, zajamčenih s to ustavo ne sme nihče
uporabljati, da bi nasilno (varianta: protiustavno) spodkopaval temelje socialistične samoupravne demokratične, z ustavo
določene ureditve, ...«, nadaljnje besedilo tega odstavka bi
ostalo nespremenjeno.
S takšnim predlogom naj bi se jasneje razmejilo ustavno
zagotovljeno delovanje za spremembo ustavne ureditve, ki je
tudi cilj političnih programov, od nasilnega spodkopavanja
temeljev ustavne ureditve, ki je tudi sankcionirano v posameznih zakonskih predpisih.
Predlagano je bilo tudi, ali ne bi bilo smotrno razmisliti
o brisanju 249. člena ustave SR Slovenije; omejitev oziroma
dopustnost zakonskega omejevanja pravic pa predvideti le pri
tistih pravicah, katerih narava in vsebina dopuščata omejevanje. Načeloma naj bi to bilo dopustno le na podlagi sklepa
sodišča, v ostalih primerih pa bi bilo treba v ustavi določiti
način sodnega varstva.
Večina članov komisije je menila, da to izhaja že iz sedanje
dikcije drugega odstavka 249. člena ustave SR Slovenije v tem
smislu, da je z izrazom »spodkopavanje temeljev socialistične
samoupravne demokratične, z ustavo določene ureditve«,
razumeti le protiustavno delovanje za rušenje ustavne ureditve, ki je tudi sankcionirano kot kaznivo dejanje, ter da ta
določba ne omejuje ustavno opredeljenih svoboščin in pravic,
vključno s svobodo združevanja, zborovanja in drugega javnega zbiranja, ki jo opredeljuje 210. člen ustave.
Ob tem je bilo tudi opozorjeno, da vsebuje identično
določbo 203. člen ustave SFRJ ter da podlago za določitev
kaznivih dejanj zoper temelje socialistične samoupravne
družbene ureditve Jugoslavije, varnost države, človečnost in
mednarodno pravo, vsebuje 12. točka 281. člena ustave SFRJ.
3. Dopolnitev ustavnih določb o pravicah in
svoboščinah človeka in občana
Ustavne določbe o pravicah in svoboščinah človeka in
občana naj se v celoti proučijo glede na njihovo skladnost
z mednarodnimi dokumenti, ki urejajo varstvo človekovih
pravic. Posebej naj se prouči, ali naj bi med varstvo človekovih pravic vključili uveljavljanje pravice do samoodločbe; da
se v njih vključi pravica do lastnine in da se prouči potreba po
preoblikovanju pravice do samoupravljanja. Oceni naj se tudi,
ali ne bi poglavje o človekovih pravicah uvrstili kot samostojni, drugi del ustave.
4. Zagotovitev vitalnih interesov
SR Slovenije v zvezi z odločitvami Skupščine
SFRJ
Komisiji je bilo predlagano, da se med ustavne amandmaje
vključi tudi določba, ki bi urejala ravnanje Skupščine SR
Slovenije, če bi bile v Zveznem zboru Skupščine SFRJ spreporočevalec

jete rešitve, ki so v nasprotju s skupnimi interesi SR Slovenije,
za njen svoboden in vsestranski razvoj, opredeljen v ustavi SR
Slovenije. To bi bilo možno urediti tudi z določbo, po kateri bi
Skupščina SR Slovenije v času, ko je odloženo sporno vprašanje z dnevnega reda Zveznega zbora Skupščine SFRJ, v katerem je bil zahtevan posebni postopek, obravnavala nastalo
situacijo in dala usmeritve za ravnanje delegatov v Zveznem
zboru. Če bi bila odločitev v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
sprejeta v nasprotju z interesi SR Slovenije, bi lahko Skupščina SR Slovenije zavzela glede na nastale razmere stališča
SR Slovenije.
Ta predlog bi bilo mogoče vključiti v poglavje »Pravice in
dolžnosti SR Slovenije« tretjega dela ustave SR Slovenije.

5. Predlog za črtanje 80. člena ustave SR
Slovenije v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi
V javni razpravi naj se še posebej prouči določba 80. člena
ustave SR Slovenije, ki ureja skupno gospodarjenje z gozdovi,
ki so družbena lastnina in z gozdovi, na katerih je lastninska
pravica. Navedeno določbo je treba proučiti zlasti z gledišča
utemeljenosti sedanje ustavne in zakonske ureditve, ki po
nekaterih ocenah lastnike gozdov diskriminira in daje družbenim gozdnim gospodarskim organizacijam praktično monopolni položaj pri gospodarjenju z vsemi gozdovi in celo pri
razpolaganju z lesom. Lastnikom gozdov je tako le formalno
zagotovljena določena participacija v okviru tega gospodarjenja, ki pa ni niti učinkovita niti enakovredna.
Pri obravnavanju te problematike naj se upošteva tudi
določba 102. in 103. člena ustave SR Slovenije ter v tej zvezi
predloženi amandma XXVII, po katerih so gozdovi kot dobrina
splošnega pomena pod posebnim varstvom, določenim za
zakonom, ki ureja tudi pogoje in način njihove z varstvom
skladne in smotrne uporabe. Širši družbeni interes ter smotrna raba in izkoriščanje gozdov se torej lahko učinkovito
urejajo že na podlagi navedenih ustavnih določb.
6. Vloga sindikata
V zvezi z ustavno opredelitvijo sindikata, še zlasti njegove
vloge kot zaščitnika družbenoekonomskega, materialnega in
socialnega položaja delavca in njegovih pravic na podlagi
dela ter iz dela, bo potrebno v nadaljnji pripravi sprememb
ustave oblikovati rešitve, ki bodo ustrezno opredelile njegove
naloge v tej funkciji ter zagotovile, da deluje prosto, brez
omejitev v skladu s statutom in lastnimi pravili in da njegovega delovanja ni mogoče omejiti. V zvezi s tem bo treba
proučiti, katere določbe v ustavi so ovira za tako vlogo in
delovanje sindikata.
Glede na vse večji pomen vloge sindikata pri kolektivnih
pogodbah, pri katerih bodo sodelovali Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, katera bodo v prihodnje nadomestila del
družbenega dogovarjanja in sporazumevanja, ki se nanaša na
urejanje pravic delavcev iz dela in delovnega razmerja, bo
potrebno v nadaljnjih razpravah ugotoviti, katera določila
ustave SR Slovenije bi bilo potrebno dopolniti tudi v tej smeri.
7. Proučitev trajnosti stanovanjske pravice (206.
člen ustave
SR Slovenije)
V Zboru občin Skupščine SR Slovenije je bil dan predlog,
naj se v prvem odstavku 206. člena ustave, ki določa stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina,
v besedilu: »s to pravico se mu zagotavlja, da pod pogoji, ki
jih določa zakon, trajno uporablja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb«, črta
beseda: »trajno«. Ta predlog je obrazložen s tem, da naj
vprašanje časovne uporabe stanovanjske pravice ureja zakon.
Komisija meni, da je treba v nadaljnih razpravah temeljito
proučiti, kakšen pomen in posledice bi imela navedena sprememba ustavnega besedila.
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8. Nekatera vprašanja v zvezi z drugim
odstavkom 212. člena ustave SR Slovenije
V zvezi z določbo 2. odstavka 212. člena ustave SR Slovenije, da vsi državni organi ter drugi organi, samoupravne
organizacije, skupnosti in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju Socialistične republike Slovenije,
poslujejo v slovenskem jeziku, naj bi se med javno razpravo
proučilo, ali je potrebno to določbo spremeniti oziroma
dopolniti. Predvsem bi bilo treba proučiti, ali se ta določba
nanaša na zvezne organe in organizacije, ki delujejo na
območju SR Slovenije, ali pa velja zanje glede uporabe jezika
določba 246. člena ustave SFRJ, po kateri so jeziki narodov in
narodnosti in njihove pisave na območju Jugoslavije enakopravni in po kateri so v SFR Jugoslaviji v uradni rabi jeziki
narodov, jeziki narodnosti pa v skladu s to ustavo in z zveznim
zakonom.
Glede na navedeni ustavni določbi se je potrebno zavzemati
za to, da bi se navedene ustavne določbe bolj uveljavile
v zveznih zakonih, tako procesnih, kot tudi drugih. Menimo,
da je to način, na podlagi katerega bi se te ustavne določbe
lahko popolnoma uresničile.
9. Pravice otrok
Komisija za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine
Slovenije je predlagala, da se v besedilu ustave SR Slovenije,
v poglavju o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in
občana, vključi besedilo glede pravic otroka, po katerem ima
otrok vse človekove pravice, razen tistih, katere so omejene
s to ustavo in so mu v skladu z njegovimi značilnostmi
zagotovljene dodatne pravice.
Komisija predlaga, da se ta predlog prouči med javno razpravo. Pri tem naj se proučijo sedanje določbe ustave SR
Slovenije v zvezi s temi pravicami (232., 235. in 236. člen) ter
mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah
(23. in 24. člen) ter drugih mednarodnih aktov, ki urejajo
pravice otrok, ki jih je ratificirala SFR Jugoslavija ter se po
javni razpravi predlaga bodisi ustrezna dopolnitev amandmajev bodisi se ta predlog pridruži predlogom za pripravo nove
slovenske ustave.
10. Spremembe in dopolnitve 250.
in 251. člena ustave SR Slovenije
Razširitev sodelovanja narodnosti z matičnim narodom in
vključevanje narodnosti neposredno tudi v gospodarska vprašanja je treba v celoti omogočiti, saj je to v obojestranskem
interesu tako narodnosti kot tudi večinskega naroda Zato se
je treba v javni razpravi opredeliti do predloga, da se pristojnosti sedanjih samoupravnih interesnih skupnosti pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti razširi tudi na
soodločanje o vprašanjih gospodarskega razvoja narodnosti
in do predloga, da se razvoj stikov med italijansko oziroma
madžarsko narodnostjo in matičnim narodom razširi tudi na
druga vprašanja razen doslej opredeljenih kulturnih in jezi-
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kovnih stikov. Proučiti bo treba različne možne pristope glede
ureditve soodločanja teh samoupravnih interesnih skupnosti.
Pri tem je treba opozoriti, da ne bi bilo mogoče sprejeti
rešitev, po kateri bi samoupravne interesne skupnosti narodnosti soodločale glede celotnega družbenega plana družbenopolitične skupnosti oziroma občine.
Oceni naj se tudi, ali je treba v ustavnem besedilu poudariti
enakopravnost pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti ne glede na njihovo številčnost in še podrobneje opredeliti
njihove pravice za razvoj nacionalne kulture, vzgoje in izobraževanje v lastnem jeziku, narodnostnega tiska, drugih sredstev obveščanja ter založništva.
11. Oblikovanje preiskovalnih odborov pri
Skupščini SR Slovenije
V dosedanjih razpravah in na seji komisije so bila prisotna
razmišljanja o oblikovanju posebnih delovnih teles s preiskovalnimi pooblastili kot ustavne institucije, ki bi delovali
v okviru Skupščine SR Slovenije. Ob tem je bilo posebej
poudarjeno, da takšna delovna telesa ne morejo imeti preiskovalnih in drugih sodnih funkcij, ki jih opredeljuje Zakon
o kazenskem postopku, temveč bi bila omejena na določena
preiskovalna dejanja v odnosu do tistih organov oziroma
funkcionarjev, ki so odgovorni Skupščini SR Slovenije, pri
čemer je treba upoštevati, da posamezna vprašanja s tega
področja že ureja poslovnik Skupščine SR Slovenije.
Na seji komisije je bilo predlagano, da naj bi se obravnavalo
besedilo naslednje dopolnitve: »Skupščina SR Slovenije
lahko ustanovi posebne preiskovalne odbore za javno obravnavanje, raziskovanje in razjasnjevanje posebno občutljivih
zadev širšega pomena, zlasti če gre za neposredno ali
posredno ravnanje ali uporabo pooblastil funkcionarjev ali
drugih nosilcev javnih funkcij«.
V tem okviru je komisija obravnavala tudi pobudo, da naj se
prouči vzpostavitev ustavno opredeljenega postopka uveljavljanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij s tem, da se primeroma navedejo kršitve, ki utemeljujejo uvedbo postopka za
razrešitev ali odpoklic.
12. Vprašanje nadaljnjega obstoja
samoupravnih sodišč
V dosedanjih razpravah in na seji ustavne komisije je bilo
odprto vprašanje upravičenosti nadaljnjega obstoja sodišč
združenega dela. Komisija je menila, da bo mogoče, glede na
določila ustave SFRJ, ki določajo pristojnost spošnih sodišč
združenega dela, to vprašanje celovito urediti šele ob pripravi
nove ustave. Kaže pa se potreba po proučitvi smotrnosti
nadaljnega obstoja posebnih sodišč združenega dela, ki se
doslej niso uveljavila, razen na področju uveljavljanja pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer komisija meni, da gre za pravice, ki bi jih moral v celoti urejati
zakon, ne pa samoupravni splošni akti samoupravne interesne skupnosti. Takšne spremembe pa ne terjajo dopolnitve
ustave SR Slovenije, saj jih je mogoče realizirati z dopolnitvami ustreznih zakonov.

poročevalec

STALIŠČA IN POJASNILA
v zvezi s predlogi, pripombami in mnenji, ki jih ni bilo mogoče
sprejeti v besedilo amandmajev in obrazložitev
A. S PODROČJA DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV
1. Definiranje integralnega trga (vključno s trgom delovne
sile) je že vsebovano v amandmajih k ustavi SFRJ. Ustrezna
definicija iz amandmajev k ustavi SFRJ je povzeta tudi
v prvem odstavku 6. točke amandmaja XII, kjer se govori
o pridobivanju dohodka z realnim vrednotenjem vseh dejavnikov proizvodnje in poslovanja ter rezultatov dela na podlagi
delovanja tržnih zakonitosti.
2. Predlagana rešitev, po kateri naj bi banko lahko ustanavljale tudi zasebne pravne osebe, bi bila v nasprotju
z ustrezno določbo amandmaja k ustavi SFRJ, kakršno tudi
sicer povzemamo v 1. točki amandmaja XII. Predložena drugačna ureditev bi bila prav tako v nasprotju z že uveljavljenim
novim zakonom o bankah. Ob tem je opozoriti na pomen
določbe 4,točke tega amandmaja, ki govori o statusu drugih
oseb (tudi zasebno-pravnih in drugih), ki vložijo sredstva
v sklade banke. Te druge osebe sicer niso ustanovitelji, vendar si na podlagi svojega vložka pridobijo status ustanovitelja
in potem tudi sodelujejo v upravljanju banke. Navedena
ustavna izhodišča je konkretiziral novi zvezni zakon o bankah.
Po navedenem zakonu pa občani lahko neposredno ustanavljajo hranilnice.
3. Ureditev položaja in pravic ustanoviteljev organizacij
združenega dela je že vsebovana v 10. točki amandmaja X in
sicer v zadostnem obsegu, kolikor je še primerno za ustavno
ureditev. Podrobnosti bodo urejene z zakonodajo in ustanovitvenimi akti. Večji del tozadevnih vprašanj je že uredil tudi
novi zvezni zakon o podjetjih. Torej ni nobene potrebe, da bi
v tej smeri dograjevali ustavni amandma.
4. Vprašanje vlaganja sredstev tujih oseb v obratovalnico
samostojnega obrtnika ni problematično, saj ustrezni
amandma k ustavi SFRJ, ki ga v celoti povzemamo, tega ne
izključuje. Novi zvezni zakon o tujih vlaganjih pa je na tej
ustavni podlagi celo izrecno določil, da tuji vlagatelj lahko
vlaga sredstva tudi v zasebno podjetje in zasebno obratovalnico (3. točka 9. člena zakona - Uradni list SFRJ, št. 77/88).
5. Predlog, da se predvideni družbeni ukrepi za varstvo
družbene lastnine razširijo tudi na zasebno in druge oblike
lastnine, ni primeren. Mehanizma družbenega varstva ter
družbenih intervencij ni mogoče enačiti glede na specifično
naravo družbene lastnine. Glede na to je tudi novi zakon
o podjetjih uredil družbeno varstvo samoupravnih pravic in
družbene lastnine le za družbena podjetja ne pa tudi za
ostala. Zaščita ter intervencije na področju osebne oziroma
zadružne lastnine se urejajo po logiki vsebine teh lastninskih
odnosov in zanje niti sistemsko niti praktično ne more veljati
režim varstva družbene lastnine.
6. Predloga, da bi služba družbenega knjigovodstva opravljala svoje naloge tudi v odnosu do vseh drugih lastninskih
oblik - ne le glede uporabnikov družbenih sredstev - ni
mogoče sprejeti, ker bi to v osnovi spremenilo naravo funkcij
in položaja službe družbenega knjigovodstva, kot je opredeljen v amandmajih k ustavi SFRJ. Tudi sicer je treba upoštevati, da je spremljanje in kontrola razpolaganja z družbenimi
sredstvi potrebna zaradi zagotavljanja družbenega interesa in
nadzora, kar pa ni primerno za druge lastninske oblike, kjer se
kontrola glede posameznih namenov opravlja z drugačnimi
inštrumenti oziroma načini (n pr. davčni sistem).
7. Opredelitev »delavskih delnic« spada v zvezno zakonodajo vrednostnih papirjev v zvezi z 11. točko amandmaja X.
Gre za posebno obliko prednostnih delnic, ki je ni mogoče
posebej opredeljevati v ustavi SR Slovenije.
8. Dani so bili predlogi za opredelitev družinske kmetije
v ustavi, vendar to ni mogoče opredeljevati brez temeljite
proučitve in utemeljitve. Gre za zakonsko materijo vprašanja
ureditve (obsega dedovanja, davčne obremenitve, povezave

z zemljiškim maksimumom in podobno), zato naj se ta predlog proučuje ob spremembi kmetijske zakonodaje.
B. S PODROČJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA
SISTEMA
1. Menimo, da bi bilo sicer smotrno doseči izenačitev
trajanja mandatov v delavskem svetu z mandati v skupščinskem sistemu, zlasti ker se delavski svet v amandmajih
pojavlja kot element skupščinskega sistema. Vendar pa ugotavljamo, da zvezna ustava v določbi, ki se z ustavnimi amandmaji ni spremenila, izrecno določa dveletni mandat članov
delavskega sveta. Tudi zakon o podjetjih vsebuje določbo
o dveletnem mandatu v delavskem svetu (47. člen). Glede na
to ni mogoče to vprašanje drugače urediti v republiški ustavi,
ker bi s tem prišla v nasprotje z zvezno. Opustitev urejanja
tega vprašanja v ustavi pa tudi ne prinese želenih rezultatov,
saj se v takem primeru neposredno uporabljata zvezna ustava
in zakon o podjetjih. Zaradi tega izenačitev oziroma podaljšanje trajanja mandatov ni mogoče izvesti v teh ustavnih
amandmajih, ampak v novi ustavi.
Izenačitev trajanja mandata delegatov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti s planskim obdobjem 5 let ni izvedljiva
iz povsem praktičnih razlogov, saj postopek priprave, sprejemanja in uresničevanja posameznega družbenega plana
nujno povzroči delo organov v večih mandatih. Iz teh razlogov
ne kaže spreminjati trajanje mandata delegatov. Poleg tega
pa nespremenjeni I57. člen ustave SR Slovenije določa, da se
člani delegacije volijo za 4 leta. Možnost ponovne izvolitve
delegata omogoča nespremenjeni I64. člen ustave SR Slovenije.
Za funkcionarje v skupščini je po zgledu amandmajev
k zvezni ustavi mandat izenačen s trajanjem mandata delegatov - 4 leta, vendar brez možnosti ponovne izvolitve; omejitev
ponovne izvolitve je bila kot načelo sprejeta v amandmajih iz
leta 1981 k zvezni in republiški ustavi.
2. Predlogi za dopolnitev pristojnosti delavskega sveta
s sprejemanjem poslovnega poročila in zaključnega računa
so vsebinsko zajeti v zakonu o podjetjih, ki v 49. členu konkretizira pristojnosti delavskega sveta, ki med drugim tudi kontrolira in ocenjuje delo poslovodnih organov in odloča o delitvi dobička. Zato teh predlogov ni treba vgrajevati v amandmaje k Ustavi SR Slovenije.
3. Predlog da delavski svet imenuje in razrešuje poslovodni organ s tajnim glasovanjem ne predstavlja ustavne
materije. Delavci lahko ta postopek uredijo sami v svojem
statutu.
4 Menimo tudi, da v ustavi ni ustrezno opredeljevati pojma
.manjše število delavcev', ki se lahko spreminja. Tako je
zakon o združenem delu določil mejo 30 delavcev, zakon
o podjetjih pa v 48. členu določa mejo, ko ni potrebno oblikovati delavskega sveta, 50 delavcev.
5 V razpravah je bil dan tudi konkretni predlog za dopolnitev amandmaja XXXII (32) z novim drugim odstavkom v tem
smislu, da imajo delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti
pravico in dolžnost zagotavljati pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega
okolja z namenom, da zagotovijo pogoje za delo, stanovanje,
počitek, kulturo in rekreacijo, kakor tudi da preprečujejo
zdravju škodljive posledice, ki nastajajo v proizvodnji, porabi
in prometu. Ob pregledu celote ustavnih določil je ugotovljeno, da so med subjekti, ki skrbijo za uresničevanje te
zahteve v 104. členu veljavne republiške ustave že vključene
tudi krajevne skupnosti. Zato tudi ni potrebe, da bi to še
enkrat ponavljali pri amandmaju, ki opredeljuje krajevno
skupnost.

6. V razpravah je bilo izraženih več kritičnih načelnih pripomb glede predložene razmejitve pristojnosti med občino
in republiko ter predlagano tudi besedilo amandmaja
o občini. Opozoriti je potrebno, da je bil zaradi odprave teh
nejasnosti že oblikovan dodatni amandma XXXVI (36), ki na
strnjen način opredeljuje vsebino samoupravljanja v občini in
njene oblastne funkcije in že zajema vsebino amandmaja, ki
ga je predložil eden od delegatov. V nadaljnjih razpravah je
potrebno v povezavi z drugimi amandmaji, zlasti amandmaja
XLVIII (48), ki ureja financiranje skupnih in splošnih potreb in
amandmajem LXII (52) razčiščevati odprta vprašanja.
Glede na pripombe, da različnosti občin niso dovolj upoštevane, je potrebno opozoriti na novi variantni dodatek k 4
točki amandmaja XXXIII (33), ki omogoča, da se s statutom
občine uredi oblikovanje zbora združenega dela in zbora
krajevnih skupnosti, upoštevaje različnost v strukturiranju
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter
amandma XXXVI (36), ki izrecno izhaja iz posebnosti občin.
Predlogov za zmanjševanje števila občin pa ni mogoče
razreševati z ustavo, saj je združevanje delovnih ljudi in občanov v družbenopolitično skupnost njihova temeljna pravica.
7. Volilni sistem
a) Iz razprav je razvidno, da so bile v vseh sredinah podprte
neposredne volitve. Ob tem pa nekateri menijo, da le-te niso
vgrajene v besedilo ustavnih sprememb.
b) Glede na predloge iz razprav o možnosti izvolitve
namestnika delegata je treba poudariti, da že iz sedanje
ureditve oziroma iz zveznih ustavnih amandmajev izhaja, da
namestnika delegata ni mogoče izvoliti v tej funkciji, da bi
lahko v času trajanja mandata delegata opravljal njegovo
funkcijo v skupščinskem delegatskem sistemu. Ob tem pa je
bilo izraženo mnenje, da bi kazalo razmisliti o možnosti izvolitve namestnika delegata hkrati z izvolitvijo delegata in ki bi
nastopil v funkciji delegata takrat oziroma v primeru, ko bi
le-temu iz z zakonom določenih razlogov prenehal mandat.
Ob tem je bilo poudarjeno, da mora tak delegat dobiti na
volitvah tudi zadostno potrebno večino glasov. Menimo pa, da
je smotrneje izvesti nadomestne volitve, ki morajo biti izpeljane na način, določen z zakonom.
c) Glede polprofesionainega ali profesionalnega delegata, tako na nivoju republiške skupščine in zvezne skupščine menimo, da to vprašanje ni predmet urejanja v ustavi,
temveč naj se razpravlja o tem vprašanju ob zakonih in sicer
v smeri, da bi se o tem vprašanju odločali v posameznih
konkretnih primerih, upoštevajoč pri tem potrebe posameznih skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
č) V zvezi s pripombo iz razprave za dopolnitev amandmaja
XXXIII (33), s tem,
da lahko
delovni
ljudje in
občani tudi sprožijo postopek za odpoklic delegata, menimo,
da to že izhaja iz celote odnosov med delegatom in njegovo
bazo. Pri tem pa bodo morali biti pogoji za začetek postopka
za odpoklic delegata (kot npr. predlog delegacije, določenega
števila občanov v volilni enoti, iz katere delegat izhaja, idr.)
določeni z zakonom. Glede tega je opozorilo tudi v obrazložitvi amandmaja XXXIII (33).
d) V zvezi s pripombo, da naj se besedilo amandmaja XXXIII
(33) dopolni z določbami o povezanosti delegata z delegatsko bazo, menimo, da to ni potrebno, saj ostajajo v veljavi vse
določbe, ki se nanašajo na načine povezovanja delegata z njegovo delegatsko bazo in določbe o oblikovanju smernic za
delo delegatov.
e) Predlog, da naj se oblikovanje delegacij za republiško
skupščino prepusti občinam, ni mogoče upoštevati, saj smo
se že pri amandmajih k ustavi SFRJ odločili drugače, poleg
tega pa mora biti način oblikovanja republiške skupščine
določen z ustavo.
f) Glede pripombe oziroma predloga za proučitev možnosti
za oblikovanje zaprtih kandidatnih list pripominjamo, da to
ni mogoče, saj so že po amandmajih k ustavi SFRJ možne
zgolj odprte kandidatne liste. Takšno stališče pa je bilo prevladujoče že v javni razpravi ob pripravi teh sprememb.
8. Struktura skupščin družbenopolitičnih skupnosti
Danih je bilo več predlogov in pomislekov v zvezi s preoblikovanjem skupščin družbenopolitičnih skupnosti: ukinitev
družbenopolitičnih zborov, ukinitev zborov združenega dela
občine15
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Pščinah in predlogi za enodomno skupščino

a) Ponavljamo ugotovitev, da je v zvezni ustavi struktura
skupščin občin in republik ter avtonomnih pokrajin določena
kot eden od temeljev družbenopolitičnega sistema in zato
strukture skupščin ni mogoče z republiško ustavo enostransko spreminjati. Ob pripravi nove ustave pa bo treba razmisliti o njeni spremembi.
b) Glede predlogov za ukinitev družbenopolitičnih zborov
v občinah je bilo opozorjeno, da je treba pristojnosti družbenopolitičnega zbora, glede na njegovo ustavno funkcijo, v statutih občin zožiti in popraviti tudi dosedanjo prakso preširokega vključevanja tega zbora v soodločanje z ostalimi zbori
občinske skupščine. V cilju uresničitve te zahteve bi bilo
morda smotrno razmišljati o tem, da bi ustavno določbo, ki
opredeljuje ustavno funkcijo družbenopolitičnega zbora (174.
člen) dopolnili z določbo prepovedne narave, da družbenopolitični zbor ne sme soodločati o konkretnih materialnih in
razvojnih vprašanjih.
c) Že v predhodnih razpravah so se pojavile dileme glede
utemeljenosti obstoja zbora združenega dela v občinski
skupščini. Na 16. seji Komisije za ustavna vprašanja je bilo
ugotovljeno, da v luči vseh ostalih sprememb v ustavi, v občinah še vedno obstojijo pomembne pristojnosti tega zbora:
vprašanje javnih podjetij, družbenih dejavnosti, politika spodbujanja drobnega gospodarstva, izraba industrijskih con in
druge lokacije v prostoru, pospeševanje uvajanja nove tehnologije, kadrovska vprašanja, zaposlovanje, tehnološki presežki, varstvo okolja, dodatne obremenitve, mreža preskrbe,
oblikovanje stališč do republiških odločitev. Zato obstoje
realne podlage, da ta zbor, ob potrebnih vsebinskih spremembah v svojem delu, okrepi svojo vlogo.
9. Glede vprašanja volitev predsednika, podpredsednika in
predsednikov zborov Skupščine SR Slovenije je bilo v razpravi danih nekaj pripomb v tem smislu, da iz predvidenega
ustavnega besedila amndmaja LIX (59) ni povsem jasno, za
koga velja štiriletni mandat oziroma izgleda, kot da velja le-ta
samo za predsednike zborov. Menimo, da je že iz obrazložitve
k navedenemu amandmaju jasno razvidno, da izhaja določba
1. točke tega amandmaja iz zahteve, da traja mandatna doba
funkcionarjev v skupščinah štiri leta, brez možnosti ponovne
izvolitve, torej se določba nanaša na vse funkcionarje skupš10. V razpravah so bila izražena različna mnenja glede
načina izvolitve predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije ter sestave predsedstva republike. S tem v zvezi je
bilo tudi predlagano, da bi imeli le predsednika in podpredsednika, republike. Predloženi amandma LXII (62), vključno
z obrazložitvijo, zadošča za nadaljnja opredeljevanja glede
funkcije predsedstva, izhajajoč iz funkcij njegove sestave'in
glede načina izvolitve. V obrazložitvi je posebej tudi del, ki
govori o predsedniku republike. Zato je tudi zavzeto stališče,
da ni potrebno v tem delu ustave še posebnih dodatnih
sprememb in dopolnitev.
11. V razpravi je bil dan tudi predlog, da se v ustavi SR
Slovenije posebej določi, da se izredni ukrepi na ozemlju SR
Slovenije sprejmejo le na podlagi obveznega, predhodneaa
soglasja Skupščine SR Slovenije ter, da brez takega soglasja
ne more biti izrednih ukrepov. S temeljnim smislom predloga
se strinjamo, vendar menimo, da bi morala biti to določba
ustave SFR Jugoslavije, saj bi le tako lahko zavezovala organe
federacije. Ob tem pa ugotavljamo, da zakon o splošni ljudski
obrambi določa, da Predsedstvo SFRJ ugotovi, da obstajajo
izredne razmere ter v zvezi s tem odredi izvajanje potrebnih
ukrepov oziroma odredi uvedbo izrednega stanja. Zakon tudi
določa ukrepe, ki jih sme odrediti Predsedstvo SFRJ v izrednih razmerah.
Na podlagi ustavnega pooblastila Predsedstvo SFRJ daje
smernice za izvajanje ljudske obrambe. Predsedstvo SFRJ je
določilo tudi smernice za preprečevanje in odpravljanje izrednihi razmer. V teh smernicah pa je določeno, da Predsedstvo
J u9°tovi izredne razmere na podlagi ocene politično
varnostnega stanja v republiki ali pokrajini, ki jo sprejme
pristojni organ v republiki ali pokrajini. To je republiški oziroma pokrajinski komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Iz te ureditve izhaja, da organi republike
oziroma pokrajine sodelujejo v pripravi odločitve o izrednih
razmerah, ki pa jo sprejme Predsedstvo SFRJ.
®k"Pščina SR Slovenije je na seji 30. marca 1989 sprejela
stališče, da pristojni organi proučijo, kako je z ustavo in
poročevalec

zakoni urejeno uvajanje izrednih razmer in kakšna so pri tem
pooblastila Predsedstva SFRJ ter kakšni sta vloga in pristojnost organov v republikah in pokrajinah. Pri tem je menila, da
glede tega vprašanja obstajajo številne nejasnosti. Poleg tega
bo Skupščina SR Slovenije v sklepih ob obravnavi poročila
o uresničevanju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite predlagala Skupščini SFRJ, da se pristopi k spremembam in dopolnitvam predpisov s tega področja. V okviru
priprave analiz o spremembi predpisov ter pri spreminjanju
le-teh je potrebno uveljavljati to pripombo.
C. S PODROČJA USTAVNOSTI, ZAKONITOSTI
IN PRAVOSODJA
1. V zvezi s pripombo, ali mora biti v 197. členu ustave (ki se
dopolnjuje z amandmajem XL (40)) zapisano, da smo enaki
tudi ne glede na gmotno stanje, se pojasnjuje, da sta besedi
.gmotno stanje oziroma gmotne razmere' prevzeti iz 26. člena
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
2. Nekateri so se zavzemali za alternativo, da se 2. odstavek
1. točke amandmaja XLIV (44) črta. Podana je bila tudi pripomba, naj se v 2. odstavku 1. točke besedilo ,s samoupravnim sporazumom o združevanju' nadomesti z besedilom ,s
statutom podjetja'. Menimo, da taka sprememba ni potrebna,
ker to terminologijo še vedno uporablja ustava, in sicer v zadnjem odstavku 131. člena ustave SR Slovenije (zadnji odstavek 106. člena ustave SFRJ) in v določbah 32., 33. in 35. člena
Zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88).
3. V zvezi s 1. točko amandmaja XLV (45) je bilo obravnavano tudi vprašanje izenačenja sodnikov za prekrške s sodniki rednih sodišč. Sprejeto je bilo enotno mnenje, da tako
izenačenje ni mogoče. Predvsem je vprašljiva pristojnost sodnikov za prekrške pri izrekanju zaporne kazni. Nova republi-

ška zakonodaja o prekrških bo morala to pristojnost sodnikom za prekrške vzeti in njihov položaj postaviti na pravo
mesto, če hočemo govoriti o pravni državi, ki represijo uporablja v skrajnih primerih in v strogo določenih zakonitih
postopkih po ustavi. Za prekrške se namreč lahko po sedanji
zakonodaji izreka kot osnovna kazen zapor, za gospodarske
prestopke, ki so pa precej hujša dejanja po našem ustavnem
in kazensko-pravnem konceptu, pa se zapor ne izreka. Položaj sodnikov za prekrške je treba v novi republiški zakonodaji
opredeliti tako, kamor v vsaki urejeni pravni državi spada, to
je v okvir upravnega kaznovanja.
4. Glede izenačitve sodnikov sodišč združenega dela
s sodniki rednih sodišč je bilo prav tako oblikovano mnenje,
da bo mogoče, glede na določbe ustave SFRJ, ki določajo
pristojnost splošnih sodišč združenega dela, to vprašanje
celovito urediti šele ob pripravi nove ustave.
5 Glede predlogov, naj bi se v drugi podtočki 1. točke
amandmaja XLVIII (48) dodali še: javna pravobranilstva, sodniki za prekrške, družbeni pravobranilci samoupravljanja in
inšpekcije, katerim bi republika zagotavljala sredstva za
delo, je bilo zavzeto stališče, da na področje izvrševanja nalog
ustavnega sodstva, sodstva in javnega tožilstva ne sodijo
družbeni pravobranilci samoupravljanja in inšpekcije, glede
sodnikov za prekrške in javnih pravobranilstev pa bo treba te
predloge še temeljito proučiti ob pripravi nove ustave.
6. Niso sprejemljive pripombe bodisi o črtanju 7. podtočke I.
točke amandmaja Lil (52), bodisi za njeno spremembo z navajanjem organizacije sodnikov za prekrške ali pa z določanjem odgovornosti in sankcij za prekrške, s katerimi se kršijo
predpisi republike oziroma ožje družbenopolitične skupnosti.
Za zakonodajno pristojnost republike zadošča navajanje
postopka o prekrških ter izvolitev in razrešitev sodnikov z prekrške.
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