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STALIŠČA, PREDLOGI IN USMERITVE
Republiške konference SZDL Slovenije po končani javni
razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije
Po končani javni razpravi o osnutku amandmajev k Ustavi SR
Slovenije in na osnovi Poročila o temeljni vsebini stališč, mnenj,
predlogov in pobud izraženih v njej ter upoštevaje uvodni referat in vsebino razprave na S. seji, 27. 6. 1989, je Republiška
konferenca SZDL Slovenije sprejela naslednja
stališča, predloge in usmeritve:
i.
1. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije sprejema Poročilo o javni razpravi o osnutku
amandmajev k Ustavi SR Slovenije, ki ga je pripravil Koordinacijski odbor za spremljanje in usmerjanje javne razprave o ustavnih
spremembah.
2. Javna razprava je bila zavzeta, kritična, ustvarjalna ter vsebinsko zelo bogata. Pomembno je nadgradila in razčlenila stališča, oblikovana v javni razpravi o amandmajih k Ustavi SFRJ in
v razpravi o delovnem besedilu osnutka amandmajev k Ustavi SR
Slovenije.
Nesporno je bilo ocenjeno, da so spremembe Ustave SR Slovenije potrebne, saj pomenijo enega izmed bistvenih pogojev za
izhod iz družbene in ekonomske krize, za večjo ekonomsko učinkovitost in za nadaljnji napredek v razvoju in dograjevanju družbenoekonomskega in političnega sistema. V tem smislu je bil osnutek amandmajev k Ustavi SR Slovenije pozitivno ocenjen in sprejet, s tem da je bilo posebej izpostavljeno zavzemanje za še
korenitejše spremembe že v tej fazi dopolnjevanja veljavne ustave.
Upoštevajoč načelo, da ustave republik in avtonomnih pokrajin
ne smejo biti v nasprotju z Ustavo SFRJ, je bilo v javni razpravi
posebej poudarjeno, da je treba uveljaviti čimveč izvirnih rešitev,
ki po eni strani pomenijo družbeno verificirano potrebo in nujo,
po drugi strani pa naj bi pomenile tudi most in usmeritev k iskanju
rešitev za novo ustavno ureditev. Slednje se nanaša zlasti na
zahteve po korenitejših spremembah v družbenoekonomskih
odnosih, v političnem sistemu in v poglavju o človekovih pravicah
in temeljnih svoboščinah.
V tem okviru so bile zelo številne zahteve, da tokratnih sprememb ustave nikakor ne gre omejevati pretežno na dobesedno
uskladitev z amandmaji k Ustavi SFRJ. Tako bi bilo mogoče
vsebinsko upoštevati upravičene kritike na račun preobsežnosti,
nepreglednosti in nerazumljivosti besedila osnutka. Prav tako so
bili za javno razpravo značilni očitki, da že veljavna ustava in tudi
nekatere predlagane rešitve v osnutku neupravičeno obremenjujejo besedilo ustave, zlasti v tem smislu, da ne gre za ustavnopravno materijo ali pa da njena podrobna razčlenitev sodi
v zakonsko regulativo in ne v besedilo ustave.
3. V javni razpravi je bilo ocenjeno, da osnutek amandmajev
ponuja in razčlenjuje tisto vsebino, ki jo je treba vključiti v spremembe Ustave SR Slovenije. Zlasti pozorno je v javni razpravi bilo
obravnavano Poročilo o odprtih vprašanjih v zvezi s spremembami Ustave SR Slovenije. Za večino teh odprtih vprašanj je bilo
ocenjeno, da jih je utemeljeno in smotrno vsebinsko vključiti
v besedilo ustave že v tej fazi ustavnih sprememb, nekatera pa
terjajo še dodatno temeljito preučitev, na primer proučitev trajnosti stanovanjske pravice, vprašanje nadaljnjega obstoja samoupravnih sodišč. Veliko je bilo tudi novih predlogov, bodisi za
dopolnitev ali spremembo osnutka amandmajev, bodisi za
dodatne spremembe Ustave SR Slovenije, predlagani pa so bili
tudi nekateri povsem novi predlogi za ureditev nekaterih vprašanj,
ki doslej v ustavi niso bila urejena. Slednje se nanaša zlasti na
dodatne predloge za dopolnitev poglavja o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah in na predlog, da je treba sprejeti tudi
določilo, da v SR Sloveniji ni mogoče uvesti izrednih razmer in
izrednih ukrepov brez ustreznega sklepa oziroma soglasja Skupščine SR Slovenije.
Kot sprejemljiva je razprava ocenila vsa tista dopolnila, ki stremijo k učinkovitejšemu ekonomskemu sistemu, še doslednejšemu
zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin, k uveljavitvi političnega pluralizma in ki omogočajo neposredne volitve ter opredeljujejo pravico slovenskega naroda do samoodločbe.
RK SZDL Slovenije predlaga Komisiji Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja, naj pri oblikovanju predloga amandmajev upošteva ta v javni razpravi sprejeta stališča.
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II.

Besedilo osnutka amandmajev, ki se nanaša na družbenoekonomske odnose, ne ustreza že doseženi stopnji uveljavitve tržnega gospodarstva. Na tem področju je treba upoštevati dejstvo,
da so sprejeti sistemski zakoni na podlagi gospodarske reforme
že ustrezno poudarili in opredelili vlogo in pomen tržnih zakonitosti. Iz besedila ustave je treba izločiti vse tiste prepodrobne
določbe, ki ne sodijo v ustavo. Celotno ustavno besedilo je zato
treba skrajšati in poenostaviti.
Izrazito velike podpore so bili v javni razpravi deležni predlogi in
stališča Gospodarske zbornice Slovenije, zato Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije Komisiji
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja predlaga, da jih
v čim večji meri upošteva.
Pri dograditvi in spremembah osnutkov amandmajev je treba
upoštevati še naslednje konkretnejše opredelitve:
- Ustava naj ureja položaj vseh gospodarskih subjektov, ne le
tistih, ki poslujejo s sredstvi v družbeni lastnini. Pri tem je treba
opredeliti samostojnost in enakopravnost vseh gospodarskih subjektov, ne glede na lastnino produkcijskih sredstev.
- Besedilo ustave naj uporablja ustreznejše izrazje, ki je že
uveljavljeno v sistemski zakonodaji, torej izraze, kot so podjetje,
dobiček, delnica itd., ne pa kategorije, ki so značilne za dogovorno ekonomijo, kot so organizacija združenega dela, dohodkovni odnosi, združevanje dela in sredstev in podobno.
- Prouči naj se predlog, naj ustava ne določa podrobneje
načina reševanja tehnoloških in drugih ekonomskih presežkov,
pač pa naj določa obveznost ureditve socialnih pravic v republiških zakonih oziroma predlog, da se v ustavi zagotovi varstvo
zaposlitve delavcev v primeru teh presežkov z zagotovitvijo drugega delovnega mesta, ki ustreza njihovim delovnim zmožnostim
in uveljavljanje pravice iz dela ali na drug z zakonom določen
način. Poleg pravice delavcev do samoupravljanja naj se v ustavi
opredeli tudi njihova pravica do soupravljanja oz. participacije na
podlagi dela v zasebnih in mešanih podjetjih.
- Odpravi naj se omejitev pasivne volilne pravice poslovodnih
organov.
- Ustava naj omogoča nadaljnje uveljavljanje osebnega dela in
enotno uredi opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Pri
tem naj ne omejuje možnosti zaposlovanja v zasebnem sektorju.
- Racionalizacija je potrebna tudi na področju organiziranosti
družbenih dejavnosti. Besedilo 18. amandmaja očitno nikogar ne
zadovoljuje, pri čemer so stališča posameznih družbenih subjektov izredno različna. Prevladujejo zahteve po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti oz. organiziranosti po principu prostovoljnosti in zahteve po izdelavi nacionalnih programov za posamezna področja družbenih dejavnosti, ki jim je treba zagotoviti
trajen in stabilen vir financiranja in o katerih naj se odloča
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Predlagano je bilo
tudi stališče, da se na enak način uredi tudi področje otroškega
varstva in telesne kulture.
- Tudi področje kmetijstva in gozdarstva je treba ustrezneje
opredeliti. Zagotovi naj se ustavnopravna opredelitev družinske
kmetije in sprostitev prometa z lesom in s kmetijskimi pridelki.
- Vgraditi je treba tudi zahteve, ki zadevajo varstvo in izboljšanje okolja v tista ustavna določila, ki obravnavajo družbenoekonomske odnose in varstvo človekovih pravic. Opredeliti je treba
tudi omejitve pri razpolaganju z naravnimi viri.
III.
1. Na področju družbenopolitičnega sistema so sprejemljiva
vsa dopolnila, ki pomenijo nadaljnjo demokratizacijo in racionalizacijo političnega sistema, kar se nanaša zlasti na neposrednejši
vpliv državljanov v delegatskem in volilnem sistemu ter na dograditev skupščinskega sistema. Zato bo potrebna čim širša uveljavitev neposrednih, tajnih in splošnih volitev ter uveljavitev stalnega
delegatskega mandata. Podprta je bila opredelitev za jasen in
razviden volilni sistem, ki bo volivcem omogočal predlaganje in
nedvoumno izbiro med različnimi kandidati. Zlasti na področju
kandidiranja je treba izoblikovati čimbolj ustrezne in sprejemljive
rešitve, določbe zvezne ustave na tem področju pa kaže razlagati
ekstenzivno.
V razpravi o spremembah volitev v Skupščino SR Slovenije so
se pokazala različna mnenja o tem, na kakšen način v Skupščini
poročevalec

izraziti doseženo stopnjo političnega pluralizma in kako v njej
realizirati zahtevo po oblikovanju splošno pristojnega zbora. Prevladuje mnenje, da je potrebno to zahtevo uresničiti s preoblikovanjem zbora občin, medtem ko naj bi družbenopolitičnemu
zboru omejili njegovo delovno področje na sistemska vprašanja.
Zbor občin naj bi se oblikoval tako, da bi bili v njem zastopani
občani po proporcionalnem sistemu, pri čemer naj bi bilo vsaki
občini zagotovljeno najmanj eno mesto. V zvezi s tem je bil
izražen tudi predlog, da posebne družbenopolitične skupnosti naj
ne bi več imele samostojnih delegatskih mest v Skupščini SR
Slovenije.
Različna so bila mnenja glede tega, katera variantna rešitev
točke 6 amandmaja XXXIII je bolj skladna z določbami Ustave
SFRJ.
Menimo, da bi morale biti volitve za družbenopolitični zbor
čimbolj enostavne, še zlasti, ker se zavzemamo za zmanjšanje
njegove vloge ob spreminjanju vloge zbora občin. Te volitve naj bi
podrobneje uredila volilna zakonodaja.
Republiška konferenca SZDL meni, da je treba proučiti predlog
delovne skupine za pripravo sprememb volilne zakonodaje, da se
podaljša mandat delegacijam in delegatom občinskih skupščin za
6 do 9 mesecev. Proučiti pa je treba tudi predlog, da se uvedejo
neposredne volitve nosilcev vodilnih funkcij, zlasti predsednikov
občinskih skupščin.
2. V razpravi je bila dana ocena, da predlagana opredelitev
vloge in položaja krajevnih skupnosti daje več možnosti za samoorganiziranje delovnih ljudi in občanov in deregulacijo odnosov
znotraj krajevne skupnosti. Doreči pa je treba sistemsko ureditev
financiranja dejavnosti krajevne skupnosti.
Kritično in celovito pa bo treba preučiti vsa določila, ki zmanjšujejo vlogo občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti ter jo
reducirajo na raven izvršilne skupnosti, saj so ti amandmaji bili
deležni velike kritike. Vsestransko je treba preučiti koncepcijo
komunalnega sistema glede na spremembe v gospodarskem
sistemu, pri čemer je treba upoštevati različnost občin in posebne
potrebe in položaj mest.
3. Upoštevati je treba številne zahteve po zmanjšanju števila
članov Predsedstva SR Slovenije ter po doslednejši razmejitvi
pristojnosti med Skupščino SR Slovenije in Predsedstvom SR
Slovenije.
4. Amandmaji, ki urejajo področje pravosodja, naj v čim večji
meri uveljavijo neodvisnost sodstva, kar bo prispevalo tudi
k doslednejši uveljavitvi načel ustavnosti in zakonitosti. Preučiti in
po možnosti upoštevati kaže zlasti predloge, naj bo mandat sodnikov časovno neomejen, seveda pod pogojem, da se bodo zaostrili
tudi pogoji za izvolitev na pravosodne funkcije, precizneje pa naj
bodo opredeljeni tudi razlogi za razrešitev. Predlog, ki prenaša
volitve sodnikov rednih sodišč v skupščino republike, je sicer
ustrezen, vendar pa ga je treba strokovno in dovolj prepričljivo
argumentirati.
Glede na številne pripombe je treba ponovno preučiti tudi
položaj sodnikov za prekrške ter utemeljenost opredeljevanja
njihovega statusa kot upravnega organa. Dokler imajo tudi sodniki za prekrške možnost izrekanja kazni odvzema prostosti, mora
biti njihov položaj v načelu enak položaju drugih pravosodnih
organov. Drugačne odločitve pa bo treba javnosti strokovno,
korektno in argumentirano obrazložiti.
5. V javni razpravi so bile izrazito poudarjene zahteve za dopolnitev in dograditev poglavja o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, pa tudi zahteve, naj se to poglavje uvrsti takoj za
prvim delom in se jim tako zagotovi osrednje mesto. Konkretne
zahteve se nanašajo zlasti na vključitev izrecnega določila, da je
mogoče z ustavo zajamčene človekove pravice in temeljne svoboščine omejevati in vanje posegati le izjemoma in samo na
podlagi sodne odločbe. Podprti so bili predlogi, ki zadevajo
odpravo možnosti predpisati smrtno kazen v SR Sloveniji. Prav
tako so dobile podporo predlagane rešitve v zvezi s pravico do
svobode veroizpovedi in varstva osebnih podatkov, pri čemer pa
je treba konkretne formulacije še izpopolniti.
Javna razprava je pozitivno ocenila večino predlogov Sveta za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri RK SZDL
Slovenije, zato jih naj Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna
vprašanja v čimvečji meri upošteva. To še posebej velja za predlagano opredelitev pravice do svobodnega in mirnega zborovanja
ter drugega javnega zbiranja, pravice do združevanja in politični
oziroma nazorski podlagi ter pravice do svobode veroizpovedi.
IV.
V javni razpravi sta bila zelo pozitivno sprejeta amandmaja IX in
X. Amandma IX, ki razčlenjuje pravico slovenskega naroda do
samoodločbe, je bil izrazito podprt skupaj z variantnim dodatkom,
pri čemer pa so bili tudi izraženi predlogi, da ga gre dopolniti še
v tej smeri, da bi bolj neposredno vključeval tudi vsebino določaporočevalec

nja lastnega političnega statusa, kakor izhaja iz 1. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Republiška konferenca SZDL predlaga Komisiji za ustavna
vprašanja, da preuči še naslednjo predlagano formulacijo IX.
amandmaja:
»SR Slovenija se oblikuje kot država in sodeluje ter se povezuje
z drugimi državno-pravnimi subjekti na podlagi trajne in neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe, ki vključuje
njegovo pravico do oblikovanja lastne države, pravico do samostojne in svojim potrebam ter razvoju lastne družbene ureditve,
pravico do združitve in pravico do odcepitve.
S tem amandmajem se uvodoma dopolni 1. člen ustave SR
Slovenije«.
Večinsko je javna razprava podprla tudi amandma XI, torej
predlog, da bi himna SR Slovenije poslej bila Zdravljica.
V.

Obravnavi odprtih vprašanj je bilo v javni razpravi namenjeno
zelo veliko pozornosti, razprava pa je bila vsebinsko zelo pestra in
konstruktivna. Republiška konferenca SZDL meni, da je treba
večino teh odprtih vprašanj vsebinsko vključiti v ustavno besedilo
že v fazi tokratnih ustavnih sprememb. Nadaljnja temeljitejša
preučitev bo potrebna glede točke 7, ter točke 12. Glede na
številne predloge pa je treba temeljiteje preučiti tudi vprašanja
v zvezi z drugim odstavkom 212. člena Ustave SR Slovenije.
Ne glede na prvotno opredeljeno stališče, da ob tokratni fazi
ustavnih sprememb temeljnih načel ne bomo spreminjali, je treba
upoštevati skoraj soglasno mnenje javne razprave, da so spremembe nujne. Opredeliti se bo treba le glede predlogov, ali jih
črtati v celoti in jih nadomestiti s kratko in sodobno preambulo, ali
pa črtati le posamezna poglavja (poglavja II - VIII, X, XI in XII)
oziroma črtati le posamezne določbe.
Glede na podporo v javni razpravi naj se v ustavno besedilo
vključi tudi ustrezna opredelitev zagotovitve vitalnih interesov SR
Slovenije v zvezi z odločitvami Skupščine SFRJ (točka 4 odprtih
vprašanj), črta pa naj se besedilo 80. člena Ustave SR Slovenije
v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi (točka 5).
Sindikati naj postanejo samostojne, neodvisne delavske organizacije, ki delujejo svobodno, brez zakonskih omejitev, in ki jih
delavci svobodno ustanavljajo in se vanje prostovoljno združujejo
s ciljem varovanja in izboljševanja svojega družbenoekonomskega ter socialnega položaja pravic na podlagi dela in iz dela ter
iz delovnega razmerja. Upoštevajo naj se tudi drugi predlogi
opredelitve vloge sindikata v družbenopolitičnem sistemu.
V javni razpravi so bili pozitivno ocenjeni predlogi, da je treba
pravice in svoboščine občanov, mlajših od 18 let, v ustavi posebej
izpostaviti.
Zlasti v obalnih in pomurskih občinah pa je bila izražena
potreba po doslednejši opredelitvi pravic narodnosti. Kot ustrezen
je bil ocenjen amandma, oblikovan v okviru družbenega sveta za
vprašanja družbene ureditve, ki ga je zato prav tako treba vključiti
v ustavno besedilo.
Predlog o oblikovanju preiskovalnih odborov, naj glede na
podporo v razpravi vsekakor dobi svoje mesto v ustavi. Ti skupščinski odbori pa ne morejo opravljati preiskave oziroma preiskovalnih dejanj, ki so v našem sistemu v pristojnosti pravosodnih
organov, pač pa naj bi pri svojem delu imeli nekatera pooblastila
organov v preiskovalnem kazenskem postopku.
VI.
Javna razprava je oblikovala še vrsto dodatnih predlogov za
spremembo drugih določb ustave in povsem novih predlogov
glede razmerij, ki doslej niso bila ustavno urejena. Republiška
konferenca SZDL Slovenije meni, da je treba vse dodatne predloge upoštevati v okviru spremembe Ustave SR Slovenije in jih, če
je mogoče vključiti v predlog ustavnih amandmajev.
Glede na predloge kaže že ob tokratnih ustavnih spremembah
vključiti določbo, na podlagi katere v SR Sloveniji ne sme nihče,
tudi noben zvezni organ, uvesti izrednega stanja, izrednih razmer
ali kakih drugih ukrepov, s katerimi se na splošno omejujejo
človekove pravice in svoboščine, brez ustreznega sklepa Skupščine SR Slovenije. To mora izrecno veljati tudi za uporabo oboroženih sil v miru.
Ustrezno je treba v ustavno revizijski postopek vključiti tudi
referendum, pri čemer je treba posebej skrbno preučiti predloge,
da bi Skupščina SR Slovenije razpisala referendum, če bi ga
zahtevalo določeno število volilnih upravičencev. Enakovredno je
treba obravnavati tudi predloge za ustavno opredelitev državljanske pobude za sprejem zakonov oz. za razpis političnega referenduma.
Spremeniti je treba tudi ustavne določbe o imuniteti članov
Predsedstva SR Slovenije in Izvršnega sveta SR Slovenije. O imuniteti naj vedno odloča Skupščina SRS.
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Upoštevajo naj se predlogi za ukinitev nekaterih institucij in
organov, ki se v dosedanji praksi niso pokazali dovolj učinkoviti,
na primer družbeni sveti in posamezni upravni organi.
Javna razprava je oblikovala še več novih predlogov, ki sicer
niso bili tako številni, glede na vsebinsko pomembnost pa jih je
vsekakor treba proučiti in glede na utemeljenost vključiti v ustavni
tekst. Taki so zlasti predlogi o ureditvi statusa etnične skupine
Romov, o ustrezni ustavni ureditvi varstva okolja, o pravici SR
Slovenije do samostojnega mednarodnega povezovanja, o ustavnopravnem varstvu potrošnikov, o zagotavljanju karitativne dejavnosti verskih skupnosti, o možnosti pridobitve statusa družbenopravne osebe za verske skupnosti in drugi.
VII.
V zvezi s predlogi, naj se javna razprava podaljša, je treba
upoštevati dejstvo, da se je razprava o spremembami slovenske
ustave v bistvu začela že s spremembai ustave SFRJ, torej že v letu
1987. Glede na to, da je bil že februarja letos v razpravi delovni
osnutek, od aprila pa osnutek amandmajev k Ustavi SR Slovenije
ter glede na veliko število pripomb in vsebinsko bogato razpravo,
Republiška konferenca SZDL Slovenije meni, da javne razprave ni
treba podaljševati. Zato predlaga, da se v mesecu juliju oblikuje
delovni predlog amandmajev, dokončen sprejem amandmajev pa
naj se preloži na september. Tako bo v tem. času še mogoče
vključiti najbolj tehtne in usklajene predloge in rešitve.
Republiška konferenca SZDL Slvoenije na osnovi javne razprave ugotavlja, da sprejemanje ustavnih amandmajev na referen-

dumu ni potrebno. Pač pa naj se upoštevajo predlogi, naj se na
referendumu odloča kvečjemu le o posameznih spornih vprašanjih, o katerih ne bo dosežen konsenz.
VIII.
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije je na podlagi razprave ocenila in sprejela sklep, da je
treba takoj pospešiti pripravljanje izhodišč za novo Ustavo SR
Slovenije, (Delovna skupina za pripravo izhodišč za novo ustavo,
ki jo je imenovalo Predsedstvo RK SZDL Slovenije, je že začela
z delom).
Nova ustava pa mora pomeniti temelj za učinkovitejše in plodnejše gospodarjenje, za demokratično družbeno ureditev in učinkovitejši ter racionalnejši politični sistem, za promocijo in
dosledno zagotavljanje, spoštovanje in varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Napisana pa mora biti na moderen način:
biti mora torej kratka, razumljiva, jedrnata in splošna, da bo lahko
veljala daljši čas.
Ob tem je bilo v razpravi nekajkrat predlagano, da je treba že
sedaj zagotoviti, da bo nova republiška ustava sprejeta z referendumsko obliko osebnega izjavljanja. Izražen pa je bil tudi predlog,
da bi ustavo spreminjala, oziroma novo ustavo sprejela ustavodajna skupščina, kar se uredi z zakonom.
IX.
Opredeliti se je treba do predloga, da je v bodoče treba najprej
začeti spreminjati ustavo republike in šele na tej osnovi pristopiti
k spreminjanju zvezne ustave.

DELOVNO BESEDILO PREDLOGA
amandmajev k ustavi SR Slovenije*

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 18.seji dne 14., 15., 16., 22. in 23.junija 1989 in na
19.seji dne S., 6., 10., 11. in 14. julija 1989 proučila pripombe , predloge in mnenja iz javne razprave o osnutku
amandmajev In določila naslednje delovno besedilo
predloga amandamajev k ustavi SR Slovenije:
8 a) AMANDMA VIII a)
1. SR SLOVENIJA JE DRŽAVA SUVERENEGA SLOVENSKEGA NARODA IN DRŽAVLJANOV SR SLOVENIJE.
DRUŽBENA UREDITEV SR SLOVENIJE TEMELJI TUDI NA
SPOŠTOVANJU PRAVIC IN SVOBOŠČIN ČLOVEKA IN
DRŽAVLJANA, IZHAJAJOČ IZ ZGODOVINSKEGA SPOZNANJA, DA SO VSI LJUDJE PO ROJSTVU SVOBODNI IN ENAKI
V DOSTOJANSTVU IN PRAVICAH, NA POLITIČNEM PLURALIZMU IN DEMOKRACIJI TER PLURALIZMU IN ENAKOPRAVNOSTI VSEH OBLIK LASTNINE TER GOSPODARASKEGA IN
DRUGEGA USTVARJALNEGA DELOVANJA.
Prvi odstavek te točke postane uvodni stavek prvega
odstavka II.razdelka temeljnih načel ustave SR Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: temeljnih načel), z drugim odstavkom te
točke pa se dopolni prvi odstavek II.razdelka temeljnih načel.
2. V 1. alinei tretjega odstavka II.razdelka temeljnih načel se
razveljavi besedilo: »ki izključuje vrnitev kakršnegakoli
sistema izkoriščanja človeka in ki z odpravljanjem odtujenosti
delavskega razreda in delovnih ljudi od prudukcijskih sredstev in drugih pogojev za delo zagotavlja samoupravljanje
delovnih ljudi v proizvodnji in v delitvi proizvoda dela ter
usmerjanja razvoja družbe na samoupravnih temeljih«.
3. V 2. alinei tretjega odstavka II.razdelka temeljnih načel se
doda besedilo: »Z RAZVOJEM SVOBODNE OSEBNOSTI,
CIVILIZACIJE, MATERIALNE OSNOVE SOCIALISTIČNE
DRUŽBE IN BLAGINJE LJUDI.«
4. V 3. alinei tretjega odstavka II.razdelka temeljnih načel se
doda besedilo: » DELAVCI V PODJETJIH IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH IN V ORGANIZACIJAH, KI DELAJO
S SREDSTVI V DRUŽBENI, ZADRUŽNI, ZASEBNI ALI MEŠANI
LASTNINI, IMAJO NA PODLAGI DELA PRAVICO DO SAMOUPRAVLJANJA, SOUPRAVLJANJA ALI DO SODELOVANJA
V UPRAVLJANJU«.
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5. Nasprotna družbenoekonomskemu in politčnemu
sistemu, ki ga določa ustava, je vsaka oblika upravljanja
GOSPODARSTVA in družbenih dejavnosti ter vsaka oblika
delitve, KI JE NASPROTNA TEM NAČELOM.
S to točko se nadomesti zadnji odstavek II.razdelka temeljnih načel.
6. DRUŽBENA, ZADRUŽNA IN ZASEBNA LASTNINA SO
ENAKOPRAVNE.
S to točko se dopolni III.razdelek temeljnih načel.
7. Človekovo delo IN SREDSTVA SO podlaga za prilaščanje
REZULTATOV dela in podlaga za upravljanje družbenih sredstev.
S to točko se nadomesti peti odstavek III.razdelka temeljnih
načel.
8. Svobodno menjavo dela uresničujejo delovni ljudje PROSTOVOLJNO IN neposredno, prek organizacij združenega
dela, v okviru ALI PREK samoupravnih interesnih skupnosti
ALI DRUGIH OBLIK SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA.
S to točko se nadomesti drugi stavek dvanajstega odstavka
III.razdelka temeljnih načel.
9. PLANIRANJE V PODJETJIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH
JE SVOBODNO IN PROSTOVOLJNO.
S to točko se dopolni sedemnajsti odstavek III.razdelka
temeljnih načel.
10. RAZVELJAVIJO SE OSMI ODSTAVEK, ENAJSTI ODSTAVEK, PRVI STAVEK TRINAJSTEGA ODSTAVKA IN ŠESTNAJSTI ODSTAVEK III.RAZDELKA TEMEUNIH NAČEL.
11. V drugem odstavku IV.razdelka temeljnih načel se razveljavi besedilo »kot posebno obliko diktature proletariata«.
12. V uvodnem stavku in 4.alinei drugega odstavka ter
v četrtem odstavku IV. razdelka temeljnih načel se za besedama »delovni ljudje« dodata besedi »IN OBČANI« v ustreznih
sklonih.
13. V četrtem odstavku IV. razdelka temeljnih načel se
razveljavi besedilo: »s povezovanjem svojih organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, z delovanjem družbenopolitčnih organizacij, s samoupravnim sporazumevanjem z družbenim dogovarjanjem in
* Zaradi večje preglednosti je del beaedila, ki pomeni NOVOST oziroma IZVIRNOST, v primerjavi z ustreznimi amandmaji k ustavi SFRJ kot tudi glede na
veljavno besedilo ustave SR Slovenije, PISAN POUDARJENO Z VELIKIMI ČRKAMI.
poročevalec

delovanjem skupščin kot skupnih organov vseh ljudi, njihovih
organizacij in skupnosti.«
14. V petem odstavku IV.razdelka temeljnih načel se razveljavi besedilo: »kot izvoljene in zamenjljive delegacije delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
v družbenopolitičnih organizacijah.«
15. ZAJAMČENA JE PRAVICA DO SVOBODNEGA POLITIČNEGA ZDRUŽEVANJA.
S to točko se dopolni deseti odstavek IV.razdelka temeljnih
načel
16. V drugem odstavku X.razdelka temeljnih načel se razveljavita besedi: »usmerjevalnim« in »glavni«.
17. V uvodnem stavku četrtega odstavka X.razdelka temeljnih načel se razveljavi besedilo: »Zveza komunistov kot
vodilna idejna in politična sila, druge«.
18. V 2. alinei četrtega odstavka X.razdelka temeljnih načel
se besedilo »določajo skupne programe« nadomesti z besedilom »OBRAVNAVAJO IN USKLAJUJEJO« ter se razveljavi
besedilo: »obravnavajo splošna vprašanja kadrovske politike
in vzaoje kadrov ter določajo merila za izbiranje kadrov«:
19. V POLITIČNEM ŽIVLJENJU ENAKOPRAVNO SODELUJEJO VSE ORGANIZACIJE IN GIBANJA, KI SE S SVOJIMI
PROGRAMI IN NAČINI DELOVANJA ZAVZEMAJO ZA
HUMANE ODNOSE MED LJUDMI, ZA SPOŠTOVANJE PRAVIC
IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN ČLOVEKA, ZA DEMOKRACIJO IN
VIŠJO KVALITETO ŽIVLJENJA, ZA NAČELA PRAVNE
DRŽAVE, ZA SUVERENOST SLOVENSKEGA NARODA. IN
LJUDSTVA SLOVENIJE IN NJIHOV ENAKOPRAVNI POLOŽAJ
PRI UREJANJU SKUPNIH INTERESOV NARODOV IN NARODNOSTI V JUGOSLAVIJI IN ZA SAMOUPRAVLJANJE IN SOUPRAVLJANJE DELAVCEV NA PODLAGI DELA IN SREDSTEV
IN SOCIALISTIČNE CIVILNE DRUŽBE TER ZA SPOŠTOVANJE
USTAVNEGA REDA IN SO ZATO ODGOVORNE.
S to točko se dopolni X.razdelek temeljnih načel.
20. SINDIKATI SO NEODVISNE DELAVSKE ORGANIZACIJE,
KI JIH DELAVCI SVOBODNO USTANAVLJAJO IN SE VANJE
PROSTOVOLJNO ZDRUŽUJEJO DA BI VAROVALI IN IZBOLJŠALI SVOJ DRUŽBENOEKONOMSKI, EKONOMSKI IN SOCIALNI POLOŽAJ, PRAVICE NA PODLAGI DELA IN IZ DELA TER
IZ DELOVNEGA RAZMERJA.
SINDIKATI DELUJEJO V SKLADU S .SVOJIMI STATUTI IN
PROGRAMSKIMI LISTINAMI.
DELOVANJA SINDIKATOV NI MOGOČE OMEJITI Z ZAKONOM IN STATUTOM ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA.
S to točko se nadomestita predzadnji in zadnji odstavek X.
razdelka temeljnih načel.
21. Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo prvi,
drugi in tretji odstavek; 19.točka tega amandmaja postane
nov četrti odstavek; sedanja prvi in drugi odstavek pa postaneta peti in šesti odstavek X.razdelka temeljnih načel.
22 RAZVELJAVI SE XI.RAZDELEK TEMELJNIH NAČEL
USTAVE SR SLOVENIJE.
23. Ta del ustave izraža temeljna načela socialistične samoupravne družbe.in njenega napredka ter je SKUPAJ IN ENAKOPRAVNO Z DRUGIMI DOLOČBAMI TE USTAVE podlaga in
smer za razlago ustave in zakonov, kakor tudi za delovanje
vseh in vsakogar.
S to točko se nadomesti Xll.razdelek temeljnih načel ustave
SR Slovenije,
Obrazložitev:
Komisija za ustavna vprašanja je ocenila, daje v tej fazi
ustavnih sprememb mogoče temeljna načela spremeniti
in dopolniti tako, da se črtajo tista določila, ki bi utegnila
ovirati izvajanje v normativnem delu usklajenih dopolnil
ustave ter oblikujejo tiste dopolnitve, ki izražajo nove
odnose na področju družbenoekonomske ureditve in
družbenopolitičnega sistema. Drugačen pristop k dograjevanju temeljnih načel, ki so izraz spoznanj in
usmeritev v določenem obdobju razvoja družbe, bi terjal
poglobljene analize vsake od obstoječih in na novo
predlaganih določb, ki jih v času, ki je predviden do
sprejetja amandmajev, ni mogoče opraviti.
V skladu s takšnim načelnim pristopom so predlagane naslednje spremembe in dopolnitve posameznih
razdelkov temeljnih načel:
Z dopolnitivjo prvega odstavka II. razdelka temeljnih
načel se opredeljuje SR Slovenija kot država suverenga slovenskega naroda in državljanov SR Slovenije ter
poročevalec

doda, da družbena ureditev SR Slovenije temelji tudi
na spoštovanju pravic in svoboščin človeka in državljana, na političnme pluralizmu, na pluralizmu in enakopravnosti vseh oblik lastnine in ustvarjalnosti (točka 1).
Z dopolnitivjo posameznih alinej tretjega odsatvka II.
razdelka so črtane določbe o izključujoči vlogi produkcijskih sredstev v družbeni lastnini (točka 2) ter dodani
določbi: o razvoju osebnosti, civilizacije, materialne
osnove družbe in blaginje ljudi, ki je prenešena iz
XI. razdelka (točka 3) ter o samoupravljanju oziroma
sodelovanju v upravljanju delavcev v podjetjih in drugih
organizacijah z različnimi oblikami lastnine (točka 4).
Zadnji odstavek II.razdelka je skrajšan; črtana so
naštevanja posameznih oblik odklonov v družbenoekonomskem in političnem sistemu (točka 5).
Na začetku 111. razdelka se doda, da so družbnea,
zadružna in zasebna lastnina enakopravne (točka 6).
V petem odstavku pa se določi, da so poleg dela tudi
sredstva podlaga za prilaščanje rezultatov dela in za
upravljanje družbenih sredstev (točka 7).
Z točko 8 tega amandmaja se določila o svobodni
menjavi delai in o samoupravnih interesnih skupnostih
v tem razdelku temeljnih načel uskladijo z rešitvami
v normativnem delu ustave.
Določba o planiranju v tem razdelku se dopolni z dostavkom, da je planiranje v podjetjih in drugih organizacijah svobodno in prostovoljno (točka 9).
VIII. razdelku se razveljavijo določila o temeljni organizaciji združenega dela kot osnovni obliki združenega
dela, o povezovanju proizvodnega, prometnega in finančnega področja združenega dela, o ustanavljanju
samoupravnih interesnih skupnosti in o organiziranem
vključevanju kmetov v samoupravne socialistične družbenoekonomske odnose (točka 10).
V IV. razdelku se razveljavijo določbe o diktaturi
proletariata (točka 11), o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju (točka 13) in o obveznem oblikovanju delegacij v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbneopolitičnih organizacijah (točka 14).
V uvodnem stavku in 4.alineji drugega odstavka IV. razdelka se opredeljuje, poleg delovnih ljudi, tudi odločujoča vloga občanov (točka 11). Deseti odstavek tega
razdelka pa se dopolni z določbo, da je zajamčena
pravica do svobodnega političnega združevanja (točka
15).
V X. razdelku se v sedanjem drugem odstavku, ki
opredeljuje vlogo Zveze Komunistov črtata besedi
»usmerjevalnim« v zvezi z njenim idejnim in političnim
delom in »glavni- glede njene vloge pobudnika in
nosilca politične dejavnosti (točka 16). V četrtem
odstvku tega razdelka, ki opredeljuje vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstava Slovenije pa se razveljavlja besedilo o Zvezi komunistov kot vodilni idejni in
politični sili (točka 17). V 2.alinei tega odstvka se tudi
razveljavlja besedilo o tem, da delovni ljudje in občani
v Socialisitčni zvezi delovnega ljudstva Slovenije »določajo skupne programe« družbenih dejavnosti za volitve ter da obravnavajo splošna vprašanja kadrovske
politike in vzgoje kadrov ter določajo merila za izbiranje kadrov (točka 18).
X. razdelek temeljnih načel se dopolnjuje tudi z določbo, ki postavlja v enakopraven položaj vse organizacije in gibanja, ki se zavzemajo za humane odnose med
ljudmi, temeljne svoboščine in pravice človeka, demokracijo in višjo kvaliteto življenja, načela pravne države
in druge v tej ustavi opredeljene cilje družbenega razvoja (točka 19). Vloga sindikatov v tem razdelku se
opredeljuje na novo, kot neodvisnih delavskih organizacij, ki jih delavci svobodno ustanavljajo in se vanje
prostovoljno združujejo ter katerih dejavnosti ni mogoče omejiti z zakonom ali splošnimi akti organizacij
združenega dela (točka 20). Vrstni red odstavkov tega
razdelka se spremeni tako, da se začenja z opredelitvijo zgodovinske vloge Socialistične zveze delovnega
ljudstava Slovenije (točka 21).
XI. razdelek se razveljavlja v celoti, ker deloma povzema določbe drugih razdelkov, ker je del njegove
vsebine vključen s 3. točko tega amandmaja v ll.razde5

lek in ker vsebuje nekatere usmeritve, ki niso v skladu
s sedanjimi družbenimi spoznanji (točka 22).
Zadnji, XII. razdelek temeljnih načel se dopolnjuje
tako, da bodo pri razlagi Ustave SR Slovenije enakopravne določbe temeljnih načel in normativnega dela
Ustave SR Slovenije.
Temeljna načela se uskladijo z rešitvami v normativnem delu tudi glede črtanja določb o temeljnih organizacijah združenega dela kar je vključeno v amandmaju
9 AMANDMA IX
1. SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE JE V SESTAVI
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
NA TEMELJU CELOVITE IN NEODTUJLJIVE PRAVICE SLOVENSKEGA NARODA DO SAMOODLOČBE, KI VKLJUČUJE
TUDI PRAVICO DO ODCEPITVE IN ZDRUŽITVE.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 1. člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V dosedanjih razpravah o spremembah ustave so se
pojavile številne pobude, da je potrebno pravico slovenskega naroda do samoodločbe vključiti kot trajno
pravico v normativni del ustave.
Utemeljitev, 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.
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, daje 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 neodtuljivost te pravice. Vključitev te določbe v normativni del ustave ima zato načelni
ustavnopravni značaj in je ni mogoče povezovati s ka6

kršnokoli 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. Zato je bil oblikovan o tem variantni
dodatek. Z oceno teh dveh alternativnih možnosti naj
bi se v javni razpravi ugotovilo ali kaže pravico do
samoodločbe kot celovito pravico v ustavni normi pojasnjevati z vključevanjem pravice do odcepitve in
združitve ali ne. Enotno pa je bilo 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 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 po mnenju nekaterih 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.
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 prevladalo 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.
V javni razpravi je bil večinsko podprl variantni dodatek v osnutku amandmaja. Besedilo amandmaja tako
v okviru samoodločbe posebej poudarja pravico do
odcepitve in združitve. V razpravi pa so bili dani tudi
predlogi, da naj ustava posebej opredeli pravico do
pobude za uveljavitev te pravice ter uredi postopek za
njeno izvedbo. V ustavni komisiji je prevladalo stališče,
da pobude in postopka za realizacijo te pravice ni
potrebno posebej urejati iz več razlogov. Temeljni razlog je v razumevanju samoodločbe, kot temeljne civilizacijske pridobitve, ki izhaja iz mednarodnih aktov.
Pravica do samoodločbe pomeni pravico do samostojnega urejanja političnega statusa ter pravico do samostojnega urejanja ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. S tem pa pravica do samoodločbe vključuje tudi ekonomsko suverenost slovenskega naroda.
Prav iz teh razlogov torej lahko ugotovimo, da se samoodločba uresničuje in uveljavlja tudi prek konkretnih
temeljnih vprašanj gospodarskega razvoja in drugih
zadev pri uresničevanju skupnih interesov v federaciji.
Pobude v zvezi s pravico do samoodločbe je torej
nujno obravnavati kot politične pobude ali pobude, ki
terjajo uveljavljanje ekonomske suverenosti. Tisti del
pobud, ki kažejo na uveljavljanje in prosto določanje
ekonomskega in socialnega razvoja Soicialistične republike Slovenije imajo v ustavi svojo izpejavo v določbah o soglasju Skupščine SR Slovenije na odločitve
v federaciji. Glede političnih pobud, ki se nanašajo na
poročevalec
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pravico do odcepitve pa je potrebno opozoriti, da ustava SR Slovenije v 199. členu vsakemu občanu zagotavlja pravico dajati politične in druge pobude splošnega
pomena.
Take pobude političnega in splošnega pomena, med
katere lahko uvrstimo tudi pobude za uresničevanje
vseh sestavin celovite pravice do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve ali združitve, se obravnavajo
po različnih postopkih, pač glede na vsebino in pomen
pobude. Uveljavljanje samoodločbe zaradi nemožnosti
skupnega življenja hkrati pomeni nemožnost obstanka
Jugoslavije kot skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi medsebojno odvisnost vseh jugoslovanskih narodov z vidika
resničnih skupnih interesov vsakega naroda. To torej
pomeni, da je jugoslovanska skupnost medsebojno
odvisna in da skupni interesi krepijo vsak narod posebej. Če pa bi katerikoli narod prišel v položaj, ko ne
more svojih elementarnih življenjskih interesov uresničevati več v tej skupnosti, pa je stvar suverenih pravic
vsakega naroda, da uveljavi pravico do samoodločbe
vključno s pravico do odcepitve. Za takšno dejanje
morajo biti predvidene legalne poti odločanja na političnem referendumu. Taka pobuda in tako odločanje
lahko zadeva tudi predloge za spreminjanje veljavnih
meja SFRJ, o čemer mora biti v skladu z veljavno
zvezno ustavo doseženo soglasje vseh republik in avtonomnih pokrajin. Pobuda za uresničitev te pravice pa
seveda ne more biti kriminalizirana, saj ne predstavlja
protiustavnega oziroma nasilnega spreminjanja meja
SFR Jugoslavije.
Takšno možnost v teh dopolnitvah izpolnjujemo
v LIV a amandmaju, po katerem lahko Skupščina SR
Slovenije sklene, da se vprašanje, ki zadeva uresničevanje suverenih pravic SR Slovenije predloži delovnim
ljudem in občanom, da se na referendumu o njem
izjavijo. Skupščina SR Slovenije lahko razpiše tak referendum, če tako zahteva z zakonom določeno število
volilcev.
Opredelitev pravice do samoodločbe v normativnem
delu ustave SR Slovenije ima namen poudariti načelno
stališče SR Slovenije glede na njeno odgovornost za
lasten razvoj ter v odnosu do drugih federalnih enot,
pod kakšnimi pogoji smo Slovenci pripravljeni živeti
v Jugoslaviji ter na kakšnih predpostavkah smo pripravljeni graditi skupno sožitje. Pravica do samoodločbe se torej lahko izrazi na različne načine in ne predstavlja le enkratnega dejanja, pač pa jo narod uresničuje v nenehnem uveljavljanju svoje ekonomske in politične suverenosti v federaciji.
10 AMANDMA X
1 V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI SVOBODNO ODLOČAJO O SVOJEM DELU IN
REZULTATIH DELA TER 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 večkrat poudarjeno splošno zahtevo, da se v normativnem delu ustave opredelijo temeljni elementi gospodarske suverenosti republike. Dopolnitev je skladna z določbami drugega odstavka 1. člena mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.
V primerjavi z osnutkom je besedilo amandmaja dopolnjeno s tem, da je med temeljne sestavine gospodarske suverenosti republike uvrščeno tudi svobodno
odločanje o »rezultatih dela«. S tem je določba amandmaja vsebinsko bolj celovita in notranje povezana ter
hkrati ustrezneje odraža opredelitve iz javne razprave.
11 AMANDMA XI
1. HIMNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE JE
»ZDRAVLJICA«.
poročevalec

2. S tem amandmajem se nadomesti 10. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma določa, da je himna SR Slovenije Prešernova Zdravljica. Zakon, ki bo uredil himno SR Slovenije, bo določil del besedila, ki se uporablja kot himna in
melodijo.
12 AMANDMA XII
1. DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV V SOCIALISTIČNI
REPUBLIKI SLOVENIJI TEMELJI NA ENAKOPRAVNOSTI
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI S SREDSTVI DRUŽBENE,
ZASEBNE IN ZADRUŽNE LASTNINE ALI S SREDSTVI RAZLIČNIH LASTNINSKIH OBLIK.
2 DELO DELAVCEV IN SREDSTVA, VLOŽENA V GOSPODARSKO IN DRUGO DEJAVNOST, SO PODLAGA UPRAVLJANJU IN PRILAŠČANJU REZULTATOV DELA.
3. VSAK LAHKO, V SKLADU Z ZAKONOM, SVOBODNO IN
POD ENAKIMI POGOJI SKLENE DELOVNO RAZMERJE.
DELAVCU PRENEHA DELOVNO RAZMERJE POD POGOJI,
KI JIH DOLOČA ZAKON.
4. DELAVCI, KI DELAJO V ZASEBNEM, MEŠANEM ALI
ZADRUŽNEM PODJETJU, NA PODLAGI SVOJEGA DELA
SODELUJEJO PRI UPRAVLJANJU V SKLADU Z ZAKONOM IN
KOLEKTIVNO POGODBO.
5. DELAVCI TRPIJO MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE
EKONOMSKO NESMOTRNEGA IN NEODGOVORNEGA RAVNANJA Z DRUŽBENIMI SREDSTVI, KI JIH UPRAVLJAJO.
6 PRAVNA OSEBA JE NOSILKA PRAVIC IN OBVEZNOSTI
V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVARJA ZA SVOJE OBVEZNOSTI S SVOJIM PREMOŽENJEM.
7. PODJETJA IN DRUGI GOSPODARSKI SUBJEKTI PRIDOBIVAJO DOHODEK S PRODAJO PROIZVODOV IN STORITEV
NA TRGU IN V SKLADU Z ZAKONOM V TEM OKVIRU
Z DOHODKOM OZIROMA DOBIČKOM SAMOSTOJNO RAZPOLAGAJO.
ZAKON DOLOČA PRIMERE IN POGOJE, V KATERIH LAHKO
PODJETJA IN DRUGI GOSPODARSKI SUBJEKTI PRIDOBIVAJO PRIHODEK TUDI NA DRUGIH PODLAGAH.
8. PODJETJA IN DRUGI GOSPODARSKI SUBJEKTI SO NE
GLEDE NA LASTNINO PRI NASTOPANJU NA TRGU ENAKOPRAVNI IN SAMOSTOJNI TER POSLUJEJO V POGOJIH TRŽNEGA VREDNOTENJA VSEH DEJAVNIKOV PROIZVODNJE IN
POSLOVANJA.
NJIHOVA ENAKOPRAVNOST IN SAMOSTOJNOST, DOLOČENA Z USTAVO, SE NE SMETA SPODKOPAVATI S PREDPISI PLANI IN UKREPI DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI.
9 ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJAJO DRUŽBENE DEJAVNOSTI PRIDOBIVAJO PRIHODEK S SVOBODNO MENJAVO
DELA S PRODAJO SVOJIH PROIZVODOV IN STORITEV NA
TRGU IN NA DRUGIH PODLAGAH V SKLADU Z ZAKONOM.
DELAVCI V TEH ORGNAIZACIJAH IMAJO PRI PRIDOBIVANJU PRIHODKA ENAK DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ
KOT DELAVCI V GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH.
10. KADAR SE GOSPODARSKA DEJAVNOST OPRAVLJA
V IZJEMNO UGODNIH NARAVNIH POGOJIH ALI V IZJEMNO
UGODNIH POGOJIH, USTVARJENIH S POLOŽAJEM KRAJA
DELA IN POSLOVANJA, SE V SKLADU Z ZAKONOM UGOTAVLJA RENTA IN SE UPORABUA ZA RAZVOJ MATERIALNE
OSNOVE DELA IN VARSTVO ŽIVLJENSKEGA OKOLJA
V OBČINI, POSEBNI DRUŽBENOPOLTIIČNI SKUPNOSTI IN
REPUBLIKI ALI ZA RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.
11 NA PODLAGI SREDSTEV IN DELA, VLOŽENEGA
V PODJETJE OZIROMA DRUGO ORGANIZACIJO, IMAJO VLAGATELJI PRAVICO UDELEŽBE PRI UPRAVLJANJU IN PRI
DOHODKU OZIROMA DOBIČKU SORAZMERNO Z VLOŽENIMI SREDSTVI IN DELOM. ENAKE PRAVICE IMAJO USTANOVITELJI NOVIH PODJETIJ OZIROMA DRUGIH ORGANI^2^ PODJETJA IN DRUGE ORGANIZACIJE TER PRAVNE
OSEBE LAHKO V SKLADU Z ZAKONOM ZBIRAJO DENARNA
IN DRUGA SREDSTVA OBČANOV, ZA KAR JIM LAHKO IZDAJAJO DELNICE, OBVEZNICE ALI DRUGE VREDNOSTNE
PAPIRJE OBČANI NA TEJ PODLAGI PRIDOBIJO DOLOČENE
PRAVICE IN UGODNOSTI V SKLADU Z ZAKONOM.
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13. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO STROKOVNA, ADMINISTRATIVNA, POMOŽNA IN DRUGA DELA ZA KMETIJSKO ALI
DRUGO ZADRUGO, BANKO ALI DRUGO FINANČNO ORGANIZACIJO, ZAVAROVALNO ORGANIZACIJO, 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 DRUŽBENOPOLTIČNIH SKUPNOSTI POD POGOJI, KI JIH DOLOČA
ZAKON.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V DELOVNI SKUPNOSTI DOLOČA ZAKON.
14. 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 DOLOČIJO PRAVICE DELAVCA IN
POGOJI, POD KATERIMI MU LAHKO PRENEHA DELOVNO
RAZMERJE DELAVCU, ČE NJEGOVO DELO ZARADI TEHNOLOŠKIH IN DRUGIH IZBOLJŠAV NI VEČ POTREBNO. ZAKON
UREJA TUDI PRAVICE IN OBVEZNOSTI PODJETIJ IN DRUGIH
ORGANIZACIJ TER DRUŽBENOPOLTIČNIH SKUPNOSTI PRI
URESNIČEVANJU TAKO DOLOČENIH PRAVIC DELAVCEV IN
PRI ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV V TA NAMEN.
15. S 1.točko se dopolni 12.člen; z 2.točko se nadomsti
drugi in tretji odstavek 14.člena; s 3.točko se dopolni-15.člen;
s 4.točko se nadomesti drugi odstavek 16.člena; s 5.točko se
nadomesti 17.člen; s 6.točko se nadomesti 26.člen; s 7.točko
se nadomesti 21.člen; z 8.točko se dopolni 1.oddelek I.poglavja drugega dela; z 9.točko se nadomesti 18.člen;
z lO.točko se nadomesti prvi odstavek 20.člena; z 11.točko se
nadomesti 28.člen; z 12.točko se nadomesti 30.člen;
s 13.točko se nadomestita prvi in tretji odstavek 32.člena;
s 14.točko se nadomestita četrti in peti odstavek 34.člena.
RAZVELJAVIJO SE 19.ČLEN, 25.ČLEN, 31. ČLEN IN DRUGI
ODSTAVEK 34. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Novo besedilo tega amandmaja v največji možni meri
sledi številnim zahtevam iz javne razprave, po katerih je
treba v osnutku ponujeno besedilo (ki je bilo v največjem delu identično besedilu že sprejetih amandmajev
k ustavi SFRJ) bistveno skrajšati, poenostaviti, da bo
razumljivejše, ter hkrati uvesti v ustavno terminologijo
na področju družbenoekonomske ureditve novejše sistemske kategorije, ki so se po sprejetju amandmajev
k ustavi SFRJ že uveljavile v novi zvezni sistemski
zakonodaji (podjetje, dobiček, delnice in podobno).
V skrajšanem besedilu so prevzete le temeljne nove
rešitve na področju družbenoekonomske ureditve,
hkrati pa je v nujnem obsegu uvedena nova sistemska
terminologija. Črtane oziroma dopolnjene so tudi nekatere druge določbe republiške ustave iz prvega oddelka I. poglavja drugega dela ustave SRS. V tem
pogledu je posebej pomembna dopolnitev 12. člena
ustave, ki je izražena v 1. točki amandmaja in odraža
povsem določeno temeljno opredelitev, da družbenoekonomska ureditev v SR Sloveniji temelji na enakopravnosti opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene,
zasebne in zadružne lastnine in s sredstvi različnih
lastninskih oblik.
V primerjavi z osnutkom se nadomestijo oziroma
razveljavijo še naslednje določbe: drugi odstavek 14.
člena, četrti odstavek 32. člena, 19. člen in 25. člen
ustave SR Slovenije.
Glede na večinske opredelitve javne razprave je vsebinsko nekoliko spremenjena in hkrati precizirana določba 10. točke, ki ureja zajemanje naravne in položajne rente. Gre za jasnejše besedilo, ki rente vsebinsko
ne povezuje z dohodkom — hkrati pa je izpuščen del
besedila, po katerem se tak del dohodka (ki ima značaj
rente) uporablja za razvoj organizacije združenega dela, v kateri je bil dosežen. Na ta način se odpravlja še en
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element morebitnega administrativnega določanja
uporabe dohodka v združenem delu oziroma podjetjih.
Z novo 4. točko je predvideno, da delavci v zasebnem, mešanem ali zadružnem podjetju sodelujejo pri
upravljanju teh podjetij. Takšna rešitev je uveljavljena
tudi v vrsti sodobnih tržno usmerjenih gospodarskih
sistemih v Evropi.
Iz besedila predloga amandmaje je izpuščena prejšnja 9. točka osnutka, ki je dajala možnost, da se z zakonom izjemoma začasno omeji pravica delavcev glede
razpolaganja z delom sredstev družbene reprodukcije
za določene namene ali določi obvezno združevanje
dela teh sredstev za financiranje nujnih potreb družbene reprodukcije, določenih z družbenim planom SR
Slovenije. V javni razpravi namreč ponujena rešitev ni
dobila podpore - pač pa se je velika večina, zlasti pa
gospodarstvo, izrekla proti možnosti državne intervencije, torej za varianto, da se 9. točka črta, hkrati pa
dodatno razveljavi tudi 25. člen republiške ustave.
V besedilu 14. točke je v primerjavi z osnutkom določneje opredeljen drugi odstavek, ki daje temeljno izhodišče za oblikovanje zakona, s katerim se določijo
pravice in pogoji za prenehanje delovnega razmerja
delavcu, katerega delo zaradi tehnoloških in drugih
izboljšav ni več potrebno. Zakon naj bi izrecno opredelil tudi obveznosti podjetij in drugih organizacij ter
družbenopolitičnih skupnosti pri uresničevanju tako
določenih pravic delavcev in pri zagotavljanju sredstev
v ta namen. S tem je v ustavi jasno izražena opredelitev, da je breme prestrukturiranja gospodarstva oziroma zagotavljanja dela in pravic na podlagi dela porazdeljeno med prizadetimi organizacijami ter širšo družbeno skupnostjo in odraža stališče, da ni mogoče tega
bremena naložiti samo eni strani.
13 AMANDMA XIII
1. USTANAVLJANJE, ORGANIZIRANJE IN POVEZOVANJE
PODJETIJ IN DRUGIH ORGANIZACIJ TER SUBJEKTOV ZA
OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI JE POD POGOJI, DOLOČENIMI Z ZAKONOM, SVOBODNO.
2. PODJETJA IN DRUGE ORGNAIZACIJE TER SUBJEKTE
ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTILAHKO USTANOVIJO PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE
V SKLADU Z ZAKONOM. OBLIKE ORGANIZIRANJA OPRAVLJANJA DRUZBEIH DEJAVNOSTI IN NJIHOVEGA POVEZOVANJA DOLOČA ZAKON.
3. DRUŽBENOPOLITIČNA SKUPNOST LAHKO USTANOVI
PODJETJE ALI DRUGO 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.
4. ORGANIZACIJE, KI KOT ENOTNI TEHNOLOŠKI SISTEM
OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI NA PODROČJU ELEKTROGOSPODARSTVA, ŽELEŽNIŠKEGA PROMETA IN POŠTNO-TELEGRAFSKO-TELEFONSKEGA PROMETA NA OBMOČJU
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, SE V SKLADU
Z ZAKONOM ZDRUŽUJEJO ZARADI ZAGOTAVLJANJA TEHNIČNE FUNKCIONALNOSTI IN SOODVISNOSTI DELOVNEGA
PROCESA, SMOTRNEGA IN UČINKOVITEGA DELOVANJA
TEH SISTEMOV IN NJIHOVIH POSAMEZNIH DELOV
V SKLADU S POTREBAMI IN INTERESI DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
TER S POTREBAMI IN INTERESI UPORABNIKOV NJIHOVIH
PROIZVODOV IN STORITEV, KAKOR TUDI ZARADI TEHNOLOŠKE USKLAJENOSTI Z ISTOVRSTNIMI SISTEMI V SFRJ.
5. 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
POSEBNI POGOJI IN NAČIN OPRAVUANJA TAKŠNIH DEJAVNOSTI ALI ZADEV, SOODLOČANJE UPORABNIKOV, USTANOVITELJEV IN ORGNAOV DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI TER UVELJAVLJANJE NADZORA.
ZAKON LAHKO PREDPIŠE POSEBNE POGOJE IN NAČIN
IMENOVANJA IN RAZREŠITVE TER POSEBNE PRAVICE IN
poročevalec

DOLŽNOSTI POSLOVODNEGA ORGANA V ORGANIZACIJAH,
KATERIH DEJAVNOST JE NENADOMESLJIV POGOJ ZA ŽIVLJENJE IN DELO OBČANOV ALI ZA DELO DRUGIH ORGANIZACIJ NA DOLOČENEM OBMOČJU. ZAKON LAHKO DOLOČI,
DA ORGAN DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI IMENUJE IN
RAZREŠUJE POSLOVODNI ORGAN V TAKIH ORGANIZACIJAH OZIROMA DAJE SOGLASJE ALI PREDLOG ZA NJEGOVO
IMENOVANJE IN RAZREŠITEV.
6. PODJETJA IN DRUGE ORGANIZACIJE TER POSAMEZNIKI, KI OPRAVLJAJO GOSPODARSKO DEJAVNOST IN NJIHOVA POSLOVNA ZDRUŽENJA SE V SKLADU Z ZAKONOM
ZDRUŽUJEJO V GOSPODARSKE ZBORNICE ALI DRUGA
SPLOŠNA ZDRUŽENJA.
7. S 1. do 3.točko se nadomestijo 36. do 39.člen in prvi
odstavek 40.člena; s 4.točko se dopolni 40.člen; s 5.točko se
nadomestita tretji in četrti odstavek 51 .člena; s 6.točko se
nadomestita 52.člen; razveljavi se prvi odstavek 153.člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Podobno kot novo besedilo amandmaja XII tudi novo
besedilo tega amandmaja upošteva številne pripombe
in predloge iz javne razprave, da je treba besedilo
(povzeto po amandmaju k ustavi SFRJ) bistveno skrajšati in poenostaviti ter upoštevati ustrezne nove pravne
kategorije, ki so se po sprejetju amandmajev k ustavi
SFRJ že uveljavile v novi zvezni sistemski zakonodaji.
Tako se novo besedilo amandmaja XIII omejuje na
temeljne oziroma nove opredelitve temeljnih razmerij
in značilnosti nove ustavno-pravne ureditve na tem
področju ter zato ne povzema številnih podrobnosti iz
zvezne ustavne ureditve. V izvedbeno funkcijo zlasti
postavlja zakon. To zlasti velja za ureditev v točkah
1 do 3.
V ospedje je postavljeno načelo o svobodnem ustanavljanju, organiziranju in povezovanju podjetij in drugih organizacij ter osebkov za opravljanje gospodarskih in družbenih dejavnosti.
V besedilu 4. točke so, ob upoštevanju predlogov in
stališč iz javne razprave, opravljene še nekatere precizacije oziroma izboljšave - odgovorjeno pa je tudi na
vprašanje ali naj se v ustavi opredeli obvezno združevanje elektrogospodarskih, železniških in poštno-telegrafsko-telefonskih organizacij v skupnosti za območje SR Slovenije. Novo besedilo te točke amandmaja tako neposredno ne določa združevanja v skupnosti
na navedenih področjih, pač pa daje to pooblastilo
zakonu.
Tudi besedilo 5. točke je v primerjavi z besedilom
osnutka nekoliko poenostavljeno in bolj posplošeno.
Tako omogoča večjo elastičnost in specifičnost možnih rešitev, ki so glede definiranja konkretnih oblik in
načina uveljavljanja posebnega družbenega interesa
na posameznih področjih prepuščene ustreznim zakonom. Posebej je tudi predviden vpliv organov družbenopolitičnih skupnosti na imenovanje in razrešitev poslovodnih organov v določenih organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomesljiv pogoj za življenje in delo
občanov ali za delo drugih organizacij.
Nova je 6. točka, ki se nanaša na združevanje v gospodarske zbornice in druga splošna združenja. Gre za
bistveno poenostavitev in skrajšanje sedanje določbe
22. člena ustave SR Slovenije, ki razmeroma podrobno
opredeljuje zlasti namene in cilje tega združevanja. Po
predlagani novi ureditvi naj bi ustava vsebovala le
kratko splošno določbo o združevanju v gospodarskem zbornice ali druga splošna združenja; sicer pa
naj bi bistvene elemente tega združevanja uredil
zakon.
14 AMANDMA XIV
RAZVELJAVI SE 45. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
S tem amandmajem preneha veljati 45. člen ustave
SR Slovenije, ki ureja posebne obveznosti medsebojnega sodelovanja ter združevanja dela in sredstev med
poročevalec

organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, ter proizvodnimi in drugimi
organizacijami, s katerimi te poslujejo.
V javni razpravi k temu amandmaju ni bilo pripomb
in ostaja v predlogu nespremenjen.
15 AMANDMA XV
1. BANKA JE SAMOSTOJNA SAMOUPRAVNA FINANČNA
ORGANIZACIJA ZA OPRAVLJANJE DEPOZITNIH, KREDITNIH
IN DRUGIH BANČNIH POSLOV.
2 BANKO USTANOVIJO PRAVNE IH FIZIČNE OSEBE
Z VLAGANJEM SREDSTEV V SKLADE BANKE V SKLADU
Z ZVEZNIM ZAKONOM.
3 USTANOVITELJI UPRAVLJAJO BANKO IN SO UDELEŽENI V DOBIČKU BANKE SORAZMERNO Z VLOŽENIMI
SREDSTVI SKLADNO Z AKTOM BANKE.
4. S tem amandmajem se nadomesti 41. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Upoštevajoč predloge in stališča iz javne razprave,
da se besedila tistih amandmajev s področja družbenoekonomske ureditve, ki so bili v osnutku pretežno
povzeti po amandmajih k ustavi SFRJ, bistveno skrajšajo, poenostavijo in omejijo le na temeljne opredelitve, je tudi amandma o bankah bistveno skrajšan in se
omejuje na skupne temeljne opredelitve na tem področju.
16 AMANDMA XVI
1 ZAVAROVALNICA JE SAMOSTOJNA SAMOUPRAVNA
ORGANIZACIJA ZA OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH POSLOV.
2 ZAVAROVALNICO USTANOVIJO V SKLADU Z ZAKONOM
PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE Z VLAGANJEM SREDSTEV
V NJENE SKLADE.
3. USTANOVITELJI UPRAVLJAJO ZAVAROVALNICO IN SO
UDELEŽENI V DOBIČKU ZAVAROVALNICE SORAZMERNO
Z VLOŽENIMI SREDSTVI V SKLADU Z AKTOM ZAVAROVALNICE.
4 Z AKTOM O USTANOVITVI SE LAHKO DOLOČI, DA
SODELUJEJO PRI UPRAVLJANJU ZAVAROVALNICE NJENI
ZAVAROVANCI.
5. S tem amandmajem se nadomesti 44. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Tudi amandma o zavarovalništvu je v predlaganem
novem besedilu bistveno skrajšan in se omejuje na
nujne skupne temeljne opredelitve na tem področju.
17 AMANDMA XVII
1. Tuja oseba lahko vloži sredstva v V PODJETJE ALI
DRUGO ORGANIZACIJO, 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 oziroma 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.
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3. Pravice in obveznosti delavcev v podjetju, skupni banki
ali drugi skupni finančni organizaciji in pogodbeni organizaciji združenega dela se uredijo s kolektivno pogodbo.
4v 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:
V primerjavi z besedilom osnutka v amandmaju ni
vsebinskih sprememb. Glede na uvajanje novih kategorialnih pojmov v ustavo je prišlo le do redakcijske
prilagoditve besedila s tem, da se namesto splošnega
pojma »organizacija združenega dela« uvede pojem
»podjetje ali druga organizacija«.
18 AMANDMA XVIII
1. DELAVCI IN DRUGI DELOVNI UUDJE IMAJO PRAVICO,
DA PO NAČELIH PROSTOVOLJNOSTI IN ENAKOPRAVNOSTI
NEPOSREDNO ALI PREK SVOJIH ORGANIZACIJ ALI SKUPNOSTI USTANAVLJAJO SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ALI DRUGE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA, DA BI ZADOVOLJEVALI SVOJE OSEBNE IN SKUPNE
POTREBE IN INTERESE TER S TEMI POTREBAMI IN INTERESI USKLAJEVALI DELO.
2. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI DOLOČIJO NAČIN
ZAGOTAVUANJA IN UPRAVLJANJA SREDSTEV ZA SKUPNE
DRUŽBENE POTREBE V OBSEGU, KI JE NUJEN ZA URESNIČEVANJE Z USTAVO IN ZAKONOM DOLOČENIH PRAVIC
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV TER ZA DOSEGANJE DRUGIH TEMELJNIH CILJEV DRUŽBENEGA RAZVOJA, DOLOČENIH Z DRUŽBENIMI PLANI TEH SKUPNOSTI.
NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, NA KATERIH
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI DOLOČIJO NAČIN
ZAGOTAVUANJA SREDSTEV ZA SKUPNE DRUŽBENE
POTREBE, SE Z ZAKONOM ALI ODLOKOM, KI TEMELJI NA
ZAKONU, DOLOČI NAČIN ORGANIZIRANJA, VPLIVA IN NADZORA UPORABNIKOV OZIROMA IZVAJALCEV PRI DOLOČANJU IN IZVAJANJU TEH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB.
3. Da bi zagotovili socialno varnost, ustanovijo delavci in
drugi delovni ljudje V SR SLOVENIJI samoupravno skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali drugo obliko
sarhoupravnega organiziranja, v kateri v ta namen združujejo
sredstva in določajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter
minulega dela svoje skupne in posamične obveznosti in pravice, ki jih v njih uresničujejo.
4. S tem amandmajem se nadomestijo določbe 53. do 71.
člena, ter dopolni 3. oddelek I. poglavja drugega dela ustave
SR Slovenije ter v prvem odstavku 205.člena in četrtem
odstavku 207.člena ustave SR Slovenije razveljavi besedilo:
»v samoupravnih interesnih skupnostih«.
Obrazložitev:
Glede na številne in raznovrstne predloge ter opredelitve v javni razpravi se predloženo besedilo tega
amandmaja bistveno razlikuje od besedila v osnutku.
Na podlagi večinske opredelitve ostaja primarno in
temeljno izhodišče, da je oblikovanje samoupravnih
interesnih skupnosti in drugih oblik samoupravne interesne organiziranosti samoupravna pravica ne pa dolžnost delavcev in drugih delovnih ljudi. Ustavna ureditev izhaja iz svobode in prostovoljnosti samoupravnega interesnega organiziranja.
Z razliko od osnutka (pa tudi od ureditve v amandmajih k ustavi SFRJ), se v besedilu predlaganega amandmaja izrecno ne navajajo posamezna področja družbenih dejavnosti, na katerih je že po ustavi obvezno
konstituiranje samoupravnih interesnih skupnosti ali
drugih oblik samoupravnega organiziranja. V tem smislu so torej vsa področja družbenih dejavnosti postavljena v enak položaj. Izjema velja le za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi skladnosti
tega sistema v državi.
10

Močneje in sistemsko bolj jasno kot v osnutku prihaja do izraza vloga širše družbene skupnosti. Družbenopolitične skupnosti naj bi, po predloženi novi rešitvi
neposredno določale način zagotavljanja sredstev za
skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za
uresničevanje z ustavo in zakonom določenih pravic
delovnih ljudi in občanov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega razvoja, določenih z družbenimi plani teh skupnosti. Ob tem družbenopolitične
skupnosti določijo tudi način upravljanja teh sredstev,
prav tako pa tudi način organiziranja, vpliva in nadzora
uporabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju skupnih družbenih potreb na navedenih področjih.
19 AMANDMA XIX
1. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI SPREJEMAJO
DRUŽBENE PLANE, S KATERIMI DOLOČAJO CIUE DRUŽBENEGA RAZVOJA TER NAČIN SPODBUJANJA NJIHOVEGA
URESNIČEVANJA.
2. SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI, KI
OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI ALI ZADEVE POSEBNEGA
DRUŽBENEGA POMENA TER ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI V OKVIRU TEHNOLOŠKIH SISTEMOV,
POMEMBNIH ZA REPUBLIKO, SPREJEMAJO SVOJE PLANE
V SKLADU S CILJI, DOLOČENIMI V DRUŽBENIH PLANIH. ZA
TE ORGANIZACIJE OZIROMA SKUPNOSTI SE LAHKO
Z ZAKONOM DOLOČI OBVEZNOST SPREJEMANJA PLANOV.
3. S tem amandmajem se nadomestijo 86., 87., 88. in 89.člen
ter prvi odstavek 91 .člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na stališča in predloge javne razprave je tudi
besedilo amandmaja o planiranju bistveno skrajšano in
poenostavljeno. Ohranja le načelno opredelitev družbenega planiranja v družbenopolitičnih skupnostih;
glede ostalih samoupravnih organizacij in skupnosti
pa opredeljuje posebne dolžnosti le v odnosu do tistih,
ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena oziroma, ki opravljajo dejavnosti v okviru
tehnoloških sistemov, pomembnih za republiko. Glede
vseh teh amandma določa, da sprejemajo svoje plane
v skladu s cilji, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti. Za te organizacije oziroma
skupnosti se lahko z zakonom določi obveznost sprejemanja planov. Vse druge gospodarske, samoupravne
organizacije in skupnosti namreč samostojno odločajo
o tem ali sprejemajo plane oziroma si same določajo
način planiranja razvoja in dejavnosti.
20 AMANDMA XX
1. Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo
usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in
izmenjava podatkov, dejstev in informacij, ki so pomembne 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 PODJETIJ
IN DRUGIH ORGANIZACIJ, 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 predlogu amandmaja ostaja besedilo enako kot
v osnutku, kar pomeni, da se sprejema glede družbenega sistema informiranja identično besedilo kot
v ustreznem amandmaju k ustavi SFRJ.
21 AMANDMA XXI
1. DELOVNI UUDJE IN OBČANI SVOBODNO ZDRUŽUJEJO
V SKLADU Z ZAKONOM SVOJE DELO IN SREDSTVA OZIporočevalec

ROMA SAMO DELO ALI SAMO SREDSTVA V KMETIJSKE,
GOZDARSKE, OBRTNE IN DRUGE ZADRUGE ALI DRUGE
OBLIKE ZDRUŽEVANJA.
2. 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:
V besedilu predloženega amandmaja glede zadružništva je opravljena določena poenostavitev v 1. in 2.
točki. Tako je odpadla določba, ki je določala razloge,
ob katerih se lahko z zakonom izjemoma omeji področje ustanavljanja zadrug. Prevladalo je namreč mnenje,
da ni potrebno, niti smotrno, navajati teh razlogov še
posebej za področje delovanja zadrug, če so že posebej predvideni pri dejavnostih z osebnim delom. Če
neke dejavnosti ni mogoče opravljati z osebnim delom,
jih posledično ne more opravljati tudi zadruga, ki združuje nosilce osebnega dela.
Odpadel je tudi prvi odstavek 2. točke besedila osnutka amandmaja, ki je našteval vrste zadrug. Vsako
naštevanje namreč v sebi skriva nevarnost omejevanja
oziroma občutek različnega vrednotenja tistih, ki so
posebej našteti in tistih, ki so obseženi z dodatno
splošno klavzulo.
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 PODJETJIH
IN V DRUGIH ORGANIZACIJAH.
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. 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.
5. S tem amandmajem se nadomestita 77. in 78.člen ustave
SR Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo, ki se nanaša na kmetijsko zadružništvo, je
v primerjavi z osnutkom ostalo nespremenjeno. Odpadla je le 4. točka besedila osnutka, ki je - za ustavo
prepodrobno - navajala kriterije za delitev dobička, ki
ga zadruga doseže s svojim poslovanjem. Take podrobnosti ne sodijo v ustavo, temveč so stvar zakonskega urejanja.
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.
DELOVNI LJUDJE LAHKO SAMOSTOJNO OPRAVLJAJO
VSE GOSPODARSKE IN POKLICNE DEJAVNOSTI, RAZEN
poročevalec

TISTIH, ZA KATERE JE Z ZAKONOM določeno, da jih izjemoma ni mogoče opravljati zaradi zavarovanja življenja in
zdravja ljudi ter zaradi varnosti in obrambne sposobnosti
države.
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost, lahko zaposlujejo delavce V SKLADU
Z

2AIDELOVNI LJUDJE LAHKO V SKLADU Z ZAKONOM
OPRAVLJAJO GOSPODARSKO DEJAVNOST KOT POSAMEZNIKI, LAHKO PA USTANOVIJO ZASEBNO PODJETJE,
ZADRUGO ALI DRUGO ORGANIZACIJO.
DELOVNI LJUDJE LAHKO OPRAVLJAJO POKLICNO
DEJAVNOST KOT POSAMEZNIKI, LAHKO PA USTANOVIJO
SKUPNOST ALI DRUGO ORGANIZACIJO ZA OPRAVLJANJE
POKLICNE DEJAVNOSTI.
3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAPOSLENIH DELAVCEV
UREJA KOLEKTIVNA POGODBA V SKLADU Z ZAKONOM.
4. S tem amandmajem se nadomestijo 33., 81., 83. in 85.
člen ustave SR Slovenije.
5. Naslov 7. oddelka I. poglavja drugega dela ustave SR
Slovenije se nadomesti z naslovom »SAMOSTOJNO OSEBNO
DELO.«
Obrazložitev:
Besedilo amandmaja o osebnem delu je v primerjavi
z osnutkom bistveno skrajšano in vsebuje le strnjene
bistvene oziroma temeljne opredelitve odnosov na področju osebnega dela.
Na prvo mesto je postavljeno načelo svobode opravljanja dejavnosti z osebnim delom. Možno je opravljati
vse gospodarske in poklicne dejavnosti, razen tistih, ki
so izrecno z zakonom prepovedane zaradi zavarovanja
življenja in zdravja ljudi ter zaradi varnosti in obrambne
sposobnosti države.
Določneje so predeljene možne oblike opravljanja
zasebne dejavnosti. Gospodarske dejavnosti lahko
opravljajo posamezniki, ti pa lahko ustanovijo zasebno
podjetje, zadrugo ali drugo organizacijo. Poklicno dejavnost prav tako opravljajo posamezniki, ki pa lahko
ustanovijo skupnost ali drugo organizacijo za opravljanje poklicne dejavnosti.
V skladu z ureditvijo v zvezni ustavi je v novem
besedilu vsebovana opredelitev, da zasebniki lahko
zaposlujejo delavce v skladu z zakonom; pravice in
obveznosti zaposlenih delavcev ureja kolektivna pogodba v skladu z zakonom.
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 pripadajo
na podlagi njihovega dela sredstva za zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb.
Poslovodja ima na podlagi sredstev, ki jih je vložil v pogodbeno organizacijo, pravico do vračila vrednosti teh sredstev in
pravico do udeležbe v dohodku v skladu z načeli, ki veljajo za
združevanje družbenih sredstev V PODJETJIH IN DRUGIH
ORGANIZACIJAH, ter pravico, da ponovno vloži sredstva.
V pogodbeno organizacijo združenega dela lahko združijo
sredstva tudi drugi delovni ljudje in občani.
2. S tem amandmajem se nadomestita prvi in tretji odstavek
84. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ta amandma v primerjavi z osnutkom ni doživel
nobenih sprememb ali dopolnitev; je pa po besedilu
identičen amandmaju XXII k ustavi SFRJ. Gre za nekatere dopolnitve na področju pogodbenih organizacij
združenega dela, zlasti za novo pravico poslovodje, da
lahko ponovno vlaga sredstva, ki jih je pridobil kot
vračilo za že prej vložena. S tem se ustvarjajo pogoji za
trajnejši status ustanovitelja kot njenega poslovodje.
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24 a) AMANDMA XXIV a)
1. ZARADI ZAGOTAVLJANJA POSELJENOSTI, EKOLOŠKO
PRIMERNEGA NAČINA PRIDELAVE IN ZARADI STRATEŠKEGA POMENA KMETIJSTVA, REPUBLIKA POSPEŠUJE
RAZVOJ KMETIJE KOT TRAJNE IN ENAKOPRAVNE GOSPODARSKE ENOTE V KMETIJSTVU.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje 76.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na zahteve, izražene v javni razpravi - zlasti
s strani kmečke zveze, zbora za ustavo in drugih - da
se v ustavi posebej opredeli družinska kmetija in odnos
družbe do nje, je predložen nov amandma, ki sicer ne
definira pojma družinske kmetije (to namreč ni stvar
ustave, temveč zakonske ureditve - pa tudi sicer niso
bili razčiščeni potrebni elementi za tako opredelitev)
temveč ustavno opredeljuje odnos družbe do kmetije.
Tako določa da republika pospešuje razvoj kmetije kot
trajne in enakopravne gospodarske enote v kmetijstvu,
insicer zaradi zagotavljanja poseljenosti, ekološko primernega načina pridelave in zaradi strateškega pomena kmetijstva.
25 AMANDMA XXV
1. Občanom je zajamčena lastninska pravica na stanovanjskih hišah in stanovanjih, poslovnih stavbah, poslovnih prostorih IN DRUGIH DELOVNIH SREDSTVIH.
Lastnik lahko stanovanjsko hišo ali stanovanje, poslovno
stavbo, poslovni prostor IN DRUGA DELOVNA SREDSTVA da
v uporabo drugemu in na tej podlagi pridobiva prihodek 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:
Predložena vsebina amandmaja ne vsebuje novosti.
Le v 1. točki gre za redakcijsko izboljšavo besedila, ko
se precizneje opredeljuje pojem delovnih sredstev
v primerjavi s poslovnimi stavbami oziroma poslovnimi
prostori, ki so v širšem smislu oblike delovnih sredstev
in ne predmeti, ki bi se posebej poimenovali poleg
delovnih sredstev.
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, MESTO OZIROMA REPUBLIKA, ne more imeti nihče lastninske pravice. OBČANI, KRAJEVNE SKUPNOSTI OZIROMA OBČINE NA TEH OBMOČJIH
MORAJO BITI OBVEŠČENI O ZAČETKU POSTOPKA IN IMAJO
PRAVICO, DA V POSTOPKU SODELUJEJO NA NAČIN, KI GA
DOLOČA ZAKON.
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.
2. S tem amandmajem se nadomesti 98.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na stališča v javni razpravi je v novem besedilu
tega amandmaja tudi »mesto« uvrščeno med družbenopolitične skupnosti, ki lahko določijo območja, na
katerih ne more biti lastninske pravice.
Nova je določba v 1. točki, po kateri morajo biti
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prizadeti občani, krajevne skupnosti oziroma občine
obveščeni o začetku postopka in imajo pravico, da
v postopku sodelujejo na način, ki ga določa zakon. Ta
dopolnitev je nujna zaradi številnih primerov nedemokratičnega in birokratskega postopka pri sprejemanju
tozadevnih odločitev v dosedanji praksi.
27 AMANDMA XXVII
1. ZRAK, VODE, PLODNA ZEMLJA IN ZEMLJIŠČA, GOZDOVI, RUDNINE, RASTLINSKI IN ŽIVALSKI SVET, DOBRINE
V SPLOŠNI RABI TER NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
so kot dobrine splošnega pomena pod posebnim varstvom,
DOLOČENIM Z ZAKONOM. ZAKON DOLOČA TUDI POGOJE
IN NAČIN NJIHOVE Z VARSTVOM SKLADNE IN SMOTRNE
UPORABE OZIROMA ZAŠČITE.
Z GOZDOVI JE TREBA GOSPODARITI TAKO, DA SE ZAGOTAVLJATA NJIHOVA OHRANITEV IN RAZVOJ V SKLADU
S POGOJI, KI JIH DOLOČA ZAKON.
2. DELOVNI LJUDJE IN OBČANI, DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI, GOSPODARSKE IN DRUGE ORGANIZACIJE,
KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUGE SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI IMAJO PRAVICO IN DOLŽNOST
ZAGOTAVLJATI NARAVNO RAVNOVESJE IN POGOJE ZA
OHRANITEV, IZBOLJŠANJE IN RAZVOJ SESTAVIN ČLOVEKOVEGA OKOLJA, DA ZAGOTOVIJO POGOJE ZA ŽIVLJENJE
IN DELO, KAKOR TUDI DA PREPREČUJEJO ZDRAVJU ŠKODLJIVE POSLEDICE, KI NASTANEJO V PROIZVODNJI, PORABI
IN PROMETU.
ZAKON LAHKO PREPOVE UPORABO ENERGIJE, SNOVI
ALI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, KI SO ŠKODLJIVI ZA
ZDRAVJE LJUDI IN ČLOVEKOVO OKOUE, OZIROMA
DOLOČI POGOJE ZA NJIHOVO UPORABO.
3. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI DOLOČAJO IN IZVAJAJO POLITIKO UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA.
3. S 1. točko se nadomestita 102. in 103. člen; z 2. in 3.točko
se nadomesti 104. člen; razveljavi se 80.člen ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo tega amandmaja je v primerjavi z osnutkom
doživelo bistvene dopolnitve.
V 1. točki je med dobrinami splošnega pomena, ki so
pod posebnim varstvom, dodatno navedena tudi plodna zemlja.
Dodano je celotno novo besedilo 2. točke, ki najširše
opredeljuje pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, družbenopolitičnih skupnosti, gospodarskih in
drugih organizacij, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti glede varstva
okolja. Pri tem so povzete bistvene vsebinske sestavine
veljavnega prvega odstavka 104 člena ustave - na
novo pa je dodana dolžnost zagotavljati naravno ravnovesje. Povsem novo je besedilo drugega odstavka 2.
točke, po kateri je dano pooblastilo zakonu, da lahko
prepove uporabo energije, snovi ali tehnoloških postopkov, ki so škodljivi za zdravje ljudi in človekovo
okolje oziroma določi pogoje za njihovo uporabo.
Navedene dopolnitve oziroma novosti so bile vnešene v ta amandma zaradi upoštevanja številnih predlogov iz javne razprave - zlasti tistih iz ekoloških gibanj
oziroma organizacij. Na ta način naj bi ustava učinkoviteje zavarovala človekovo okolje in dala več možnosti
za zakonske intervencije na tem področju.
Novo je tudi besedilo drugega odstavka 1. točke, ki
zadeva gospodarjenje z gozdovi glede na njihove posebno pomembne in splošno koristne naravne funkcije. Predložena rešitev je nastala na podlagi v javni
razpravi izraženih stališč oziroma opredelitev v zvezi
s postavljenim odprtim vprašanjem o utemeljenosti
nadaljnje veljavnosti določb 80. člena ustave SR Slovenije, ki ureja skupno gospodarjenje z gozdovi v družbeni in zasebni lastnini. Prevladujoče stališče je bilo, da
sedanja ustavna ureditev daje družbenim gozdno-gospodarskim organizacijam na podlagi skupnega gospodarjenja praktično monopolni položaj pri gospodarjenju z vsemi gozdovi in celo pri razpolaganju z leporočevalec

som. Lastniki gozdov nimajo dejanskega vpliva na
skupno gospodarjenje, ki pa tudi sicer presega okvir
zagotavljanja resnično utemeljenih skupnih splošnih
družbenih funkcij gozdov. Predložena nova rešitev naj
bi nadomestila sedanji 80. člen ustave SR Slovenije
s tem, da več ne opredeljuje pojma skupno gospodarjenje in postavlja le splošno pravilo, da je treba z gozdovi gospodariti tako, da se zagotavlja njihova ohranitev in razvoj v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
Konkretizacija v tem bistveno zoženem smislu bo torej
prepuščena zakonu.
28 AMANDMA XXVIII
1. SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA V PRIMERIH,
DOLOČENIH Z USTAVO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, SKUPAJ Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN AVTONOMNIMA POKRAJINAMA V ORGANIH FEDERACIJE DOLOČA SKUPNO POLITIKO IN ZVEZNE ZAKONE, KI
UREJAJO TEMELJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA
TR G/

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.
Obrazložitev:
Besedilo ostaja povsem enako kot v osnutku. Nanj
v javni razpravi ni bilo pripomb. Sicer pa gre vsebinsko
za poenostavitev in bolj posplošeno besedilo sedanje
določbe 106. člena ustave SR Slovenije o soodločanju
SR Slovenije v organih federacije ter o dogovarjanju
z drugimi republikami na področju davčne politike in
davčnega sistema.
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. ZA IZVAJANJE TEH NALOG JE
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 OPRAVLJA V SKLADU
Z ZAKONOM TUDI DOLOČENE ANALITSKE, RAZISKOVALNE
IN INFORMACIJSKE NALOGE ZA POTREBE SR SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti 108.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma o Narodni banki Slovenije v primerjavi
z besedilom v osnutku ni spremenjen. Ob nekaterih
pomislekih o smotrnosti in potrebnosti določb tretjega
odstavka pa je prevladalo mnenje, da je upravičeno in
potrebno v ustavi določiti tudi temeljne naloge, ki jih
Narodna banka Slovenije v skladu z zakonom posebej
opravlja za potrebe SR Slovenije.
30 AMANDMA XXX
1. ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB
IN Z ZAKONOM DOLOČENIH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB
V DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH PLAČUJEJO
poročevalec

DELAVCI TER DELOVNI LJUDJE IN NJIHOVE ORGANIZACIJE
TER OBČANI DAVKE, TAKSE IN DRUGE DAVŠČINE TER PRISPEVKE
SISTEM DAVKOV, TAKS IN DRUGIH DAVŠČIN TER PRISPEVKOV DOLOČA ZAKON.
r»*-vn a n
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI LAHKO UPORABLJAJO SREDSTVA PRORAČUNA TUDI ZA URESNIČEVANJE
RAZVOJNE POLITIKE, DOLOČENE V NJIHOVIH DRUŽBENIH
PLANIH, V SKLADU Z ZAKONOM PA TUDI ZA FINANCIRANJE
DOLOČENIH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB TER ZA
POTREBE GOSPODARSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.
2. Davki iz dohodka oziroma dobička PODJETJA OZIROMA
DRUGE ORGANIZACIJE in druge pravne osebe se plačujejo
po predpisih in v korist družbenopolitične skupnosti, na
katere območju organizacija oziroma oseba ali njuni deli
trajno opravljajo dejavnost.
Prispevki iz dohodka PODJETJA OZIROMA DRUGE ORGANIZACIJE 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 primerjavi z osnutkom je besedilo tega amandmaja
nekoliko dopolnjeno. V zvezi z novo ureditvijo zagotavljanja nekaterih skupnih družbenih potreb v amandmaju XVIII je tudi v tem amandmaju določeno, da se
plačujejo davki in druge davščine ter prispevki tudi za
zadovoljevanje z zakonom določenih skupnih družbenih potreb in ne le za običajne proračunske izdatke.
Prav tako je nadalje določeno, da se sredstva proračuna lahko v skaldu z zakonom uporabljajo tudi za financiranje določenih skupnih družbeih potreb ter za potrebe gospodarske in komunalne infrastrukture. Te potrebe so zlasti izrazite v občinah.
Javna razprava je podprla v osnutku predvideno
možnost ustanavljanja skladov družbenopolitičnih
skupnosti. Zato ostajajo te rešitve tudi v besedilu predloga amandmaja v enakem besedilu.
Glede nekaterih pripomb oziroma predlogov, da bi
bilo treba dopustiti možnost ustanavljanja in poslovanja skladov tudi izven družbenopolitičnih skupnosti
- pa je bilo ugotovljeno, da so te možnosti sicer že
dane po ustavi in zakonih, na tem mestu pa gre le za
urejanje področja proračunskega financiranja in proračunskih virov, zaradi česar druge rešitve tudi sistemsko ne sodijo v vsebinski okvir tega amandmaja.
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31 AMANDMA XXXI
DELAVCI IN
rJ~
VLAGATELJI
SREDSTEV UPRAVLJAJO
PODJETJE OZIROMA
DRUGO ORGANIZACIJO
NA PODLAGI
DELA IN VLOŽENIH SREDSTEV V SKLADU Z ZAKONOM.
DELAVCI V ORGANIZACIJAH, KI OPRAVLJAJO DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, URESNIČUJEJO SVOJE SAMOUPRAVNE PRAVICE SMISELNO ENAKO KOT DELAVCI V PODJETJIH
V SKLADU Z ZAKONOM.
2. S tem amandmajem se nadomestijo 124., 125., 126., 127.,
130., 131., 133. in 134. člen ustave SR Slovenije.
RAZVEUAVIJO.SE 128., 129.ČLEN, DRUGI IN TRETJI
ODSTAVEK 132. ČLENA IN TRETJI ODSTAVEK 144. ČLENA
USTAVE SR SLOVENIJE.

Obrazložitev:
V skladu z zahtevo po deregulaciji se s tem amandmajem reducirajo ustavne določbe o samoupravljanju
v organizacijah združenega dela. Po tem amandmaju
republiška ustava ne bi več povzemala podrobnih določb zvezne ustave o delavskem svetu, poslovodnem
organu, statutu in drugih vprašanjih samouprvljanja
v organizacijah združenega dela, ki so predmet nadaljnega urejanja v zvezni zakonodaji, marveč bi se omejila
le na načelne določbe in na pooblastila za zakonsko
urejanje teh vprašanj v okviru pristojnosti republike.
Amandma določa načelo upravljanja na podlagi dela
in vloženih sredstev ter načelo, da delavci v organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti uresničujejo stoje samoupravne pravice smiselno enako kot delavci
v podjetjih. Ob teh načelih določa tudi pooblastilo za
zakonsko urejanje teh vprašanj v okviru pristojnosti
republike.
Od dosedanjih ustavnih določb o samoupravljanju
v organizacijah združenega dela ostaneta v veljavi le
načelna določba 123. člena in določba prvega odstavka 132. člena o samoupravni delavski kontroli. Vse
druge se s tem amandmajem nadomeščajo ali razveljavljajo. V skladu z amandmajem XXIV k ustavi SFRJ
se razveljavlja tudi tretji odstavek 144. člena ustave SR
Slovenije.
32 AMANDMA XXXII
1. DELOVNI LJUDJE IN OBČANI SE ZARADI UREJANJA
VPRAŠANJ SKUPNEGA POMENA IN URESNIČEVANJA SKUPNIH INTERESOV TER SOLIDARNEGA ZADOVOLJEVANJA
SKUPNIH POTREB SAMOUPRAVNO ORGANIZIRAJO V KRAJEVNO SKUPNOST. KRAJEVNO SKUPNOST ORGANIZIRAJO
V NASELJU, DELU NASELJA ALI VEČ POVEZANIH NASELJIH
STATUT OBČINE DOLOČI POSTOPEK ZA USTANAVLANJE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI. NAČELA TEGA POSTOPKA LAHKO
DOLOČI ZAKON.
KRAJEVNA SKUPNOST JE PRAVNA OSEBA.
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. O SVOJIH SKUPNIH INTERESIH DELOVNI LJUDJE
IN OBČANI ODLOČAJO NA ZBORIH OBČANOV IN V DRUGIH
OBLIKAH SAMOORGANIZIRANJA,
ORGANIZACIJO SAMOUPRAVLJANJA TER PRAVICE IN
DOLŽNOSTI POSAMEZNIH ORGANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUGA TEMELJNA VPRAŠANJA, POMEMBNA ZA
DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI IN ZA ŽIVLJENJE UUDI
DOLOČI STATUT KRAJEVNE SKUPNOSTI.
SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE Z USTAVO IN ZAKONOM
DOLOČENIH NALOG IN ZA ORGANIZIRANO UDELEŽBO PRI
OPRAVLJANJU DRUŽBENIH ZADEV SE ZAGOTAVLJA
V SKLADU Z ZAKONOM IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE
ZA ZADOVOLJEVANJE IN URESNIČEVANJE SKUPNIH
POTREB IN INTERESOV LAHKO KRAJEVNA SKUPNOST PRIDOBIVA SREDSTVA S PROSTOVOLJNIMI PRISPEVKI
PODJETIJ IN DRUGIH ORGANZACIJ IN SKUPNOSTI, SAMOPRISPEVKOM IN DELOM TER NA DRUG NAČIN.
ZARADI ZAGOTAVLJANJA USKLAJEVANJA IN URESNIČEVANJA SVOJIH INTERESOV SE NA SAMOUPRAVNIH PODLAGAH IN PROSTOVOLJNO LAHKO OBLIKUJEJO SKUPNOSTI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI.
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2. S tem amandmajem se nadomesti 72., 73., 74. in 139.,
140., 141. 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. Delovni
ljudje in občani bodo organizacijo in vsebino samoupravljanja v krajevnih skupnostih uredili v statutu, upoštevaje svoje potrebe in interese ter posebnosti. S tem
so dane tudi podlage za njihovo avtonomnost pri odločanju o vprašanjih, ki predstavljajo skupne potrebe in
interese delovnih ljudi in občanov v posameznih krajevnih skupnostih. Posebej je tudi določeno, da sredstva za opravljanje z ustavo in zakoni določenih nalog
in za organizirano udeležbo pri opravljanju družbenih
zadev zagotavlja v skladu z zakonom proračun občine.
Druga sredstva krajevne skupnosti pridobijo na prostovoljni podlagi. V amandmaju XXXVI pa je dano tudi
pooblastilo občini, da zagotavlja materialne pogoje za
delo in razvoj krajevnih skupnosti, kar omogoča, da
delovni ljudje in občani to vprašanje dodatno uredijo
z ustreznimi odločitvami občinske skupščine.
33 AMANDMA XXXIII
1. VOLITVE V SKUPŠČINE DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI SO NEPOSREDNE IN TAJNE.
Delovni ljudje in občani ter njihove ORGANIZACIJE predlagajo kandidate za delegate v ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
Kandidate za delegate DOLOČAJO delovni ljudje in občani
NA ZBORIH VOLILCEV V VOLILNIH ENOTAH na način, ki ga
določa zakon.
Kandidati za delegate se določijo s tajnim glasovanjem.
Kandidati za delegate POSTANEJO TISTI, KI DOBIJO Z ZAKONOM DOLOČENO PODPORO VOLILCEV.
Na listi kandidatov mora biti število določenih kandidatov
za delegate večje od števila delegatov, ki se voli.
2. Delegate v zbor združenega dela skupščine občine volijo
delovni ljudje in občani v PODJETJIH TER DRUGIH ORGANIZACIJAH in skupnostih neposredno in s tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
3. Delegate v zbor krajevnih skupnosti skupščine občine in
v zbor občin SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE volijo delovni ljudje in občani neposredno, s splošnim
in tajnim glasovanjem.
4 Delegate v zbor združenega dela SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE volijo delovni ljudje
v PODJETJIH TER DRUGIH ORGANIZACIJAH in skupnostih, ki
so povezane predvsem z deiom in odnosi v družbeni reprodukciji, neposredno in s tajnim glasovanjem na način, ki qa
določa zakon.
5. SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA ORGANIZIRA KANDIDACIJSKI POSTOPEK IN ZAGOTAVLJA DEMOKRATIČNO PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV ZA
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SKUPŠČINE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI. PRISTOJNI ORGAN SOCIALISTIČNE
ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA DOLOČI LISTO KANDIDATOV NA NAČIN IN POD POGOJI, KI JIH DOLOČA ZAKON.
Delovni ljudje in občani VOLIJO DELEGATE v družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi
liste kandidatov neposredno, s splošnim in tajnim glasovanjem PO VOLILNIH ENOTAH, KI JIH DOLOČI ZAKON.
6. NA OBMOČJIH, KJER ŽIVIJO POLEG PRIPADNIKOV SLOVENSKEGA NARODA TUDI PRIPADNIKI ITALIJANSKE OZIROMA MADŽARSKE NARODNOSTI, MORATA BITI V SKUPŠČINAH OBČIN USTREZNO ZASTOPANI TI NARODNOSTI.
ITALIJANSKA OZIROMA MADŽARSKA NARODNOST IMA
VSAKA VSAJ PO ENEGA DELEGATA V VSAKEM ZBORU
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
7. Delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah
oblikujejo V SKLADU Z ZAKONOM svoje delegacije za neposredno uresničevanje svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti
in za organizirano udeležbo pri opravljanju funkcij skupščin
družbenopolitičnih skupnosti.
poročevalec

Delovni ljudje in občani v PODJETJIH TER DRUGIH ORGANIZACIJAH in skupnostih lahko s statutom določijo, da opravlja funkcijo delegacije delavski svet oziroma USTREZEN
ORGAN UPRAVLJANJA.
8. 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, 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.
9. Delegat, izvoljen z neposrednim in tajnim glasovanjem,
ima pravice in dolžnosti člana delegacije samoupravne organizacije, skupnosti oziroma družbenopolitične organizacije.
10. 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.
11. S I. točko se dopolnita 157. in 158. člen; z 2., 3. in 4.
točko se nadomesti prvi odstavek 162. člena; s 5. točko se
nadomestita 163. in 339. člen; s 6. točko se dopolni sedma
točka II. poglavja drugega dela in drugi odstavek 338. člena;
s 7. točko se nadomesti 156. člen; z 8. točko se dopolni 160.
člen; z 9. točko se dopolni 7. točka II. poglavja drugega dela;
z 10. točko se dopolni 119. člen ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVI SE 4. ALINEA DRUGEGA ODSTAVKA 185.
ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
V PRVEM IN DRUGEM ODSTAVKU 165. ČLENA SE RAZVELJAVI BESEDILO, KI SE GLASI: »KI SO JIH DELEGIRALE«;
V ČETRTEM ODSTAVKU 166. ČLENA SE BESEDA »DELEGIRAN« NADOMESTI Z BESEDO »IZVOLJEN«; V DRUGEM
ODSTAVKU 171. ČLENA SE RAZVELJAVI BESEDA »DELEGIRANJE«.
Obrazložitev:
Amandma v točki 1 določa skupna načela volitev.
Kandidate za delegate v ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti predlagajo delovni ljudje in
občani ter njihove organizacije. Kandidate določajo
delovni ljudje in občani na zborih volicev v ustreznih
volilnih enotah. Kandidati za delegate postanejo tisti, ki
dobijo z zakonom določeno podporo volilcev v volilni
enoti. Kandidate bodo delovni ljudje in občani določali
s tajnim glasovanjem. Celoten kandidacijski postopek
za ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti bo uredil zakon, ki bo določil za volitve v republiško skupščino tudi volilne enote. Volilne enote za
skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa bodo morali določiti statuti občin v skladu
z zakonom. Na listi kandidatov mora biti število kandidatov večje od števila delegatov, ki se volijo.
Točke 2, 3 in 4 določajo način oblikovanja zbora
združenega dela in zbora krajevnih skupnosti občinske
skupščine oziroma zbora občin in zbora združenega
dela republiške skupščine.
Tudi za izvolitev družbenopolitičnih zborov skupščin
družbenopolitičnih skupnosti veljajo ista načela volitev
kot za ostale zbore, ki jih določa točka 1. Izrecno pa
v točk 5 poudarja vlogo socialistične zveze delovnega
ljudstva pri organiziranju kandidacijskega postopka in
zagotavljanju demokratičnega predlaganja in določanja kandidatov. Poleg tega bo listo kandidatov določil
pristojni organ SZDL na način in pod pogoji, ki jih
določa zakon. Pri tem bo moral upoštevati, da se na
listo kandidatov v skladu s splošnim načelom uvrstijo
kandidati, ki so dobili z zakonom določeno podporo
volilcev v volilni enoti. Predvideno je tudi, da se družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti voli po volilnih enotah, kar je zlasti pomembno za
republiški družbenopolitični zbor, saj bo tako oblikovano več ožjih list, kar bo omogočalo tudi izbiro med
kandidati, saj bi bila izvedba volitev z listo za celotno
republiko za volilce neustrezna.
Točka 6 posebej določa, da morajo biti v skupščinah
občin na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske
oziroma madžarske narodnosti ustrezno zastopani tudi
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ti narodnosti, v republiški skupščini pa ima italijanska
oziroma madžarska narodnost vsaj enega delegata
v vsakem zboru.
V točki 7 je določeno, da delovni ljudje in občani
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
ter družbenopolitičnih organizacijah oblikujejo delegacije in da v podjetjih in drugih organizacijah lahko
s statutom določijo, da funkcijo delegacije opravlja
delavski svet oziroma ustrezen organ upravljanja.
Amandma ne določa več podrobno, kje se oblikujejo
delegacije.
Točka 8 določa način povezovanja delegata z delegacijami.
Točka 10 določa, da mora biti tudi za vsako funkcijo
v državnih organih na listi kandidatov večje število kot
se voli. 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 in druge družbene pravobranilce 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.
34 AMANDMA XXXIV
1 VOLITVE ČLANOV DELEGACIJ IN DELEGATOV
V SKUPŠČINE RAZPISUJE PREDSEDNIK SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE. VOLITVE ČLANOV
DELEGACIJ IN DELEGATOV V SKUPŠČINE, KI JIM POTEČE
MANDATNA DOBA, MORAJO BITI OPRAVLJENE NAJPOZNEJE 15 DNI PRED POTEKOM TE DOBE.
2 DELEGATI V SKUPŠČINE SE VOLIJO ZA ŠTIRI LETA IN
SO LAHKO NAJVEČ DVAKRAT ZAPOREDOMA IZVOLJENI
V ISTO SKUPŠČINO. Z DNEM VERIFIKACIJE IZVOLITVE
NOVIH DELEGATOV V SKUPŠČINAH PRENEHA FUNKCIJA
DELEGATOV, KI JIM JE POTEKLA MANDATNA DOBA.
3 SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO V IZREDNIH RAZMERAH PODALJŠA TRAJANJE MANDATNE DOBE ČLANOM DELEGACIJ IN DELEGATOM
V SKUPŠČINAH ZA ČAS, DOKLER TRAJA TAKO STANJE.
VOLITVE SE RAZPIŠEJO TAKOJ, KO PRENEHAJO OKOLIŠČINE ZARADI KATERIH JE BILO ČLANOM DELEGACIJ IN
DELEGATOM V SKUPŠČINAH PODALJŠANO TRAJANJE
MANDATNE DOBE.
4. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 168. člen ustave
SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se nadomesti prvi
odstavek 164. člena in 169. člen ustave SR Slovenije; s 3.
točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek 170. člena
in določba 13. alinee 335. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Glede na to, da se delegati v vse zbore vseh skupščin
družbenopolitičnih skupnosti volijo neposredno, razpiše volitve članov delegacij samoupravnih organizacij in
skupnosti in delegatov v skupščinah predsednik
Skupščine SR Slovenije vsake štiri leta, kolikor traja
mandatna doba članov delegacij in delegatov v skupščinah.
...
Kolikor bi mandatna doba članov delegacij m delegatov potekla v času izrednih razmer, ko ne bi bilo
mogoče na normalen način izvesti novih volitev, lahko
Skupščina SR Slovenije podaljša trajanje mandatne
dobe članom delegacij in delegatom v zborih.
35 AMANDMA XXXV (vključen je po vsebini
v amandma LVI)
36 AMANDMA XXXVI
1. V OBČINI DELOVNI LJUDJE IN OBČANI USTVARJAJO IN
ZAGOTAVLJAJO POGOJE ZA SVOJE ŽIVLJENJE IN DELO,
USMERJAJO DRUŽBENI RAZVOJ, URESNIČUJEJO IN
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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 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, USTANAVLJAJO
OSNOVNE SOLE, 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 OKOUA 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 PROMET 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, RGANIZIRAJO 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.
RAZVELJAVI SE 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
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 razpolaganja ter izkoriščanja prostora, zemljišč in stvari
v splošni rabi, vendar bodo občine, na podlagi zakona,
urejale ta področja.
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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:
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, saj bo s širitvijo osebnega dela možno in potrebno nekatera javna pooblastila prenesti na posamezhika, ki opravlja dejavnost, ki
ima v svoji naravi tudi izvrševanje 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 ZDRUŽIJO
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:
Z amandmajem 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 določi zakon.
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.
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.
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V.

Obrazložitev:
V tem amandmaju je v celoti prevzeto besedilo
amandmaja XXVIII k ustavi SFRJ, ki določa ustavno
pravico delavcev do stavke.
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:
Določbi 197. člena ustave SR Slovenije zagotavljata
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 političnih 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 katerokoli drugo okoliščino. Teh
okoliščin v ustavi SR Slovenije ni in se zato s tem
amandmajem z njimi dopolni prvi odstavek 197. člena
ustave SR Slovenije. Ostale okoliščine, naštete v ustavi
SR Slovenije, na podlagi katerih ni dovoljena diskriminacija, pa ustrezajo določbam obeh paktov.
Pod osebnimi ali drugimi okoliščinami je možno
razumeti katerokoli osebno ali drugo okoliščino, pod
drugačnim prepričanjem pa drugačno nazorsko prepričanje.

41 b) AMANDMA XLI b)
1. ORGANI FEDERACIJE NA OZEMLJU SR SLOVENIJE
UPOŠTEVAJO PRI POSLOVANJU S PRIPADNIKI DRUGIH
NARODOV IN NARODNOSTI USTAVNO PRAVICO ENAKOPRAVNOSTI JEZIKOV NARODOV IN NARODNOSTI.
DEJANJA IN AKTI, KI SO IZDANI V NASPROTJU S TEMI
DOLOČBAMI, NIMAJO PRAVNE VELJAVE.
2. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 212. člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Določba 2. odstavka 212. člena ustave SR Slovenije
opredeljuje, 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.
Ker iz te določbe izrecno ne izhaja, ali organi federacije
na ozemlju SR Slovenije upoštevajo tudi določbo 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, je s tem amandmajem določeno, da organi federacije na ozemlju SR Slovenije upoštevajo pri poslovanju s pripadniki drugih narodov in
narodnosti ustavno pravico enakopravnosti jezikov narodov in narodnosti. Da bi se te določbe v praksi tudi
dejansko izvajale, je v tem amandmaju tudi opredeljeno, da dejanja in akti, ki so izdani v nasprotju s temi
določbami, nimajo pravne veljave.
42 AMANDMA XLII
1. SMRTNA KAZEN SE V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI NE SME PREDPISATI.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 215.
člena ustave SR Slovenije.

41 AMANDMA XLI
1. ZAJAMČENO JE VARSTVO OSEBNIH PODATKOV. ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN NAMEN UPORABE OSEBNIH
PODATKOV DOLOČA ZAKON. PREPOVEDANA JE UPORABA
OSEBNIH PODATKOV V NASPROTJU Z NAMENOM ZBIRANJA.
2. S tem amandmajem se dopolni IV.poglavje drugega dela
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ustava SR Slovenije v 216.členu sicer zagotavlja nedotakljivost integritete človekove zasebnosti. Zaradi
razvoja informacijske tehnologije pa je s tem amandmajem v ustavo vključena nova določba o tem, da je
varstvo osebnih podatkov zajamčeno in da zakon določi zbiranje, obdelavo in namen uporabe osebnih podatkov. Hkrati naj bi ta določba dala podlago za preprečitev možne zlorabe zbiranja osebnih podatkov po državnih organih ter samoupravnih organizacijah in skupnostih.
41. a) AMANDMA XLI a)
1. Zajamčena je PRAVICA DO SVOBODNEGA IN MIRNEGA
zborovanja ter drugega javnega zbiranja.
ZAJAMČENA JE PRAVICA DO SVOBODNEGA ZDRUŽEVANJA Z DRUGIMI, VKLJUČNO S PRAVICO USTANAVLJATI
DRUŠTVA, SINDIKATE IN POLITIČNE ORGANIZACIJE ALI SE
JIM PRIDRUŽEVATI.
2. S tem amandmajem se nadomesti 210. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Pravica do združevanja v politične organizacije je
načelno sicer zajamčena s sedanjim besedilom 210.
člena ustave SR Slovenije, ta amandma pa jo v skladu
s splošno opredelitvijo za politični pluralizem izrecno
poudarja.

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 sme predpisati.
42 a) AMANDMA XLII a)
1. NIHČE NE SME BITI PODVRŽEN MUČENJU ALI KRUTEMU, NEČLOVEŠKEMU ALI PONIŽUJOČEMU KAZNOVANJU
ALI RAVNANJU. ŠE POSEBEJ JE PREPOVEDANO DELATI NA
KOM BREZ NJEGOVE PRIVOLITVE MEDICINSKE ALI ZNANSTVENE POSKUSE.
2. S tem amandmajem se dopolni 219. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Gre za novo ustavno določbo, za katero je podlaga 7.
člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah. Generalna skupščina Organizacije združenih
narodov je tudi 10.12.1984 sprejela konvencijo zoper
torturo (mučenje) in druge surove, nečloveške ali poniževalne postopke ali kaznovanja.
42 b) AMANDMA XLII b)
1. Občanom je zajamčena svoboda gibanja in nastanitve, KI
VKLJUČUJE TUDI PRAVICO ZAPUSTITI IN VRNITI SE V DRŽAVO.
TE PRAVICE SE SMEJO OMEJITI z zakonom, vendar samo,
če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega
postopka, preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, zavaroval
javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države.
2. S tem amandmajem se nadomesti 224. člen ustave SR
Slovenije.
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Obrazložitev:
Ta amandma pomeni dopolnitev 224. člena ustave
SR Slovenije z določbami 12. člena Mednarodnega
pakta o državljanskih in političnih pravicah tudi glede
pravice zapustiti in vrniti se v državo.
42 c) AMANDMA XLII c)
1. Nihče ne sme brez odločbe SODIŠČA ALI ORGANA ZA
PREKRŠKE, izdane na podlagi zakona, proti stanovalčevi volji
vstopiti v tuje stanovanje ali v druge prostore, niti jih preiskovati.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 225,
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
S tem amandmajem se spreminja drugi odstavek
225. člena ustave SR Slovenije z namenom izključiti
možnost, da se stanovanjska nedotakljivost prekrši tudi na podlagi odločbe organov za notranje zadeve ali
celo vojaških organov, kar omogoča sedanja zakonodaja. S tem amandmajem bi taka možnost bila dana le
z odločbo sodišča ali organa za prekrške, kar je v prid
pravni varnosti občanov in njihovi ustavni pravici do
nedotakljivosti stanovanja.

Obrazložitev:
Ta amandma je v skladu s sodobnimi prizadevanji za
pravice otrok. Organizacija združenih narodov bo namreč v bližnji bodočnosti sprejela konvencijo o pravicah otrok. V tem mednarodnem aktu bodo opredeljene
otrokove razvojne potrebe, zlasti po dodatni skrbi in
zaščiti ter otrokove posebne pravice. Dejanski položaj
otrok v družbi, v svetu in pri nas, dodatno utemeljuje
potrebo po izrecnem zagotavljanju in varovanju otrokovih pravic tudi z ustavo.
43 b) AMANDMA XLIII b)
1. Svoboščin in pravic, zajamčenih z ustavo, ne sme nihče
uporabljati, da bi NASILNO RUŠIL temelje, z ustavo določene
ureditve, da bi ogrožal neodvisnost države, kršil z ustavo
zajamčene svoboščine in pravice človeka in občana, ogrožal
mir in enakopravno mednarodno sodelovanje, razpihoval
nacionalno, rasno in versko sovraštvo ali nestrpnost, ali da bi
spodbujal h kaznivim dejanjem; teh svoboščin tudi ne sme
uporabljati tako, da bi se žalila javna morala. Zakon določa,
v katerih primerih in pod katerimi pogoji ima ustavi nasprotna
uporaba svoboščin za posledico njihovo omejitev ali prepoved njihove uporabe.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 249.
člena ustave SR Slovenije.

42 d) AMANDMA XLII d)
1. ČLOVEKOVA ZASEBNOST JE NEPREKRŠLJIVA.
2. Samo zakon lahko predpiše, da se sme na podlagi PREDHODNE ALI IZJEMOMA NAKNADNE ODOBRITVE SODIŠČA
odstopiti od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih
občil, če je to neogibno za potek kazenskega postopka ali za
varnost države.
3. S 1. točko tega amandmaja se dopolni 226. člen ustave
SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se nadomesti drugi
odstavek 226. člena ustave SR Slovenije.

Obrazložitev:
S tem amandmajem se spreminja drugi odstavek
249. člena ustave SR Slovenije, in sicer tako, da bo
jasneje razmejeno ustavno dovoljeno delovanje za
spremembo ustavne ureditve od nasilnega rušenja
ustavne ureditve. S tem amandmajem je zato izraz
»spodkopavanje nadomeščen z izrazom »nasilno rušenje. Hkrati je predlagan nov izraz: »temelji, z ustavo
določene ureditve brez vseh pridevnikov.

Obrazložitev:
S tem amandmajem se dopolni 226. člen ustave SR
Slovenije, s tem, da se poleg neprekršljivosti tajnosti
pisem in drugih občil navaja tudi neprekršljivost človekove zasebnosti. Hkrati se odstop od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil veže le na predhodno ali izjemoma naknadno odobritev sodišča, kar
je v prid pravni varnosti občanov in njihovi ustavni
pravici do neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil ter zasebnosti.

43 C) AMANDMA XLIII c)
1. Italijanski oziroma madžarski narodnosti je KOT AVTOHTONIMA NARODNOSTIMA zajamčena pravica, da svobodno
uporabljata svoj jezik, izražata in razvijata svojo nacionalno
kulturo ter v ta namen ustanavljata organizacije, uporabljata
svoje narodnostne simbole ter uresničujeta druge, z ustavo
določene pravice.
Socialistična republika Slovenija skrbi za razvoj vzgoje in
izobraževanja, KULTURE, tiska, drugih sredstev javnega
obveščanja in za razvoj drugih KULTURNIH DEJAVNOSTI
italijanske oziroma madžarske narodnosti TER za usposabljanje kadrov, ki so pomembni za uresničevanje položaja in
pravic narodnosti IN ZA RAZVOJ NARODNOSTNO MEŠANIH
OBMOČIJ in v ta namen zgotavlja potrebno pomoč.
Socialistična republika Slovenija podpira SODELOVANJE
italijanske in madžarski narodnosti z njunima matičnima narodoma.
Z zakonom, s statuti občin ter S SPLOŠNIMI AKTI ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI se določi način uresničevanja pravic
italijanske oziroma madžarske narodnosti.
Z ZAKONOM SE DOLOČIJO OBMOČJA, KJER AVTOHTONO
ŽIVIJO POLEG PRIPADNIKOV SLOVENSKEGA NARODA TUDI
PRIPADNIKI ITALIJANSKE OZIROMA MADŽARSKE NARODNOSTI TER TISTE PRAVICE, KI JIH PRIPADNIKI NARODNOSTI URESNIČUJEJO TUDI ZUNAJ TEH OBMOČIJ.
PRAVICE PRIPADNIKOV ITALIJANSKE IN MADŽARSKE
NARODNOSTI SO ZAJAMČENE NE GLEDE NA NJIHOVO ŠTEVILO.
2. Za razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobraževanja V SVOJEM jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja ter založništva, ZA SODELOVANJE
PRI USPOSABLJANJU KADROV, PRI KADROVSKI POLITIKI,
PRI URESNIČEVANJU GOSPODARSKEGA IN DRUGEGA
DRUŽBENEGA RAZVOJA, POMEMBNEGA ZA OHRANJANJE
IN RAZVOJ NARODNOSTI, ZA OHRANJANJE NARODNOSTNIH ZNAČILNOSTI NARODNOSTNO MEŠANIH OBMOČIJ TER
ZA SODELOVANJE Z MATIČNIMA NARODOMA, USTANOVIJO
PRIPADNIKI ITALIJANSKE OZIROMA MADŽARSKE NARODNOSTI V OBČINAH, KJER TI NARODNOSTI ŽIVITA, SVOJE
SAMOUPRAVNE NARODNOSTNE SKUPNOSTI. TE SKUPNO-

43 AMANDMA XLIII
1. IZPOVEDOVANJE VERE JE SVOBODNO.
2. S tem amandmajem se nadomesti prvi odstavek
229.člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Potrebe življenja, predvsem pa čas in razvoj družbenih odnosov, narekujejo jasnejšo formulacijo prvega
odstavka 229.člena ustave SR Slovenije, ki se nanaša
na izpovedovanje vere. S tem amandmajem se zato
v tem odstavku črta besedilo: »in je človekova zasebna
stvar. To je tudi skladnejše z določbami 18. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
43 a) AMANDMA XLII a)
1. OTROCI UŽIVAJO VSE PRAVICE IN SVOBOŠČINE,
RAZEN TISTIH, KI SO OMEJENE Z NJIHOVO STAROSTJO.
S TO USTAVO IN ZAKONI PA SE JIM ZAGOTAVLJAJO ZARADI
POSEBNEGA DRUŽBENEGA VARSTVA TUDI POSEBNE PRAVICE. PRI URESNIČEVANJU PRAVIC OTROK JE TEMELJNO
NAČELO NJIHOVA NAJVEČJA KORIST. OTROCI SO V PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH IZENAČENI TER JIH JE PREPOVEDANO RAZLIKOVATI GLEDE NA OSEBNE LASTNOSTI ALI
OKOLIŠČINE NJIHOVIH STARŠEV ALI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV.
2. S tem amandmajem se dopolni 232. člen ustave SR Slovenije.
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STI ENAKOPRAVNO ODLOČAJO S PRISTOJNIMI .ZBORI
OBČINSKIH SKUPŠČIN, KADAR TE ODLOČAJO O ZADEVAH,
ZARADI KATERIH SO USTANOVLJENE SAMOUPRAVNE
NARODNOSTNE SKUPNOSTI.
3. S 1. točko amandmaja se nadomestijo prvi, četrti, peti in
šesti odstavek 250. člena ustave SR Slovenije in dopolni ta
člen; z 2. točko se nadomesti 251. člen ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Spremembe v ureditvi položaja samoupravnih interesnih skupnosti pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti v ustavi SR Slovenije temeljijo na uveljavljenih načelih narodnostne politike v naši republiki. Tudi
s spremembami ustave SR Slovenije se tako zagotavlja
širše možnosti za razvoj narodnosti.
Izrecno je poudarjena avtohtonost narodnosti. Obe
pri nas živeči narodnosti lahko označimo kot avtohtono prebivalstvo, torej morata imeti posebno varstvo in
posebne pravice v odnosu na celotno prebivalstvo. To
pa narekuje tudi potrebno po delni širitvi teritorialnega
načela varstva nad tiste dele, ki niso definirani kot
narodnostno mešano območje, so pa z njimi povezani
gospodarsko, delovno — migracijsko, kulturno, upravno in politično.
Kot garancija je v amandmaju določeno, da število
pripadnikov narodnosti ne more biti podlaga za določitev njihovih pravic.
Dosedanje delovanje samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov narodnosti se
je potrdilo kot pomemben dejavnik ohranjanja in razvoja obeh narodnosti in se je zaradi tega iz ožjih
okvirov prosvetno— kulturnih dejavnosti razširilo tudi
na druga področja. Zaradi tega in zaradi sprememb na
drugih področjih ustavne ureditve je predlagana obveznost ustanovitve skupnosti pripadnikov narodnosti
ter razširitev kroga dejavnosti teh skupnosti, zadeve
soodločanja obeh skupnosti pa se določi s statuti občin z narodnostno mešanih območij. Spremeni se naziv skupnosti, tako da se te sedaj imenujejo samoupravne narodnostne skupnosti. Sedanji naziv zaradi
značilnosti vsebine delovanja, pa tudi zaradi sprememb na področju samoupravnega interesnega organiziranja namreč ne ustreza več.
Stiki narodnosti z matičnim narodom so prerasli
okvir kulture in prosvete. Zaradi potreb sodelovanja
tudi na drugih področjih, vključno z gospodarskim, in
v skladu s ciljem, da naj obe narodnosti predstavljata
pomemben dejavnik in most sodelovanja med sosednjimi narodi in državami, se sodelovanje obeh narodnosti z matičnima narodoma, v amandmaju ne omejuje
več na določena področja.
44 AMANDMA XLIV
1. Samoupravni splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in
NE SMEJO BITI V NASPROTJU Z zakonom.
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 O NJIHOVEM NASPROTJU Z ZAKONOM;
3. S 1.točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek
256.člena ustave SR Slovenije; z 2. točko tega amandmaja se
nadomesti 2. alinea 408. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Zaradi razširitve možnosti za samoupravno urejanje
je s tem amandmajem določeno, da ne smejo biti
samoupravni splošni akti v nasprotju z zakonom, ne
pa, da morajo biti v skladu z njim, kar določa sedanji
prvi odstavek 256. člena ustave SR Slovenije. Zaradi
tega je potrebno tudi pri pristojnosti Ustavnega sodišča SR Slovenije določiti, da odloča, ali so samoupravni
splošni akti v nasprotju z zakonom. Ti spremembi je
narekoval tretji odstavek 4. točke amandmaja XXVII
k ustavi SFRJ.
poročevalec

44 a) AMANDMA XLIV a)
RAZVELJAVI SE DRUGI ODSTAVEK 261. ČLENA USTAVE
SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Drugi odstavek 261. člena ustave SR Slovenije določa, da imajo lahko učinek za nazaj samo posamezne
določbe zakona, če je tako z zakonom določeno in če
tako zahteva splošni interes. Ta amandma razveljavlja
ta odstavek, s čemer uveljavlja prepoved veljave predpisov za nazaj brez izjem, saj po prvem odstavku tega
člena predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti
učinka za nazaj. S tem bi bila dosežena večja pravna
varnost občanov, saj jim zakon ne bi mogel več nalagati novih obveznosti za nazaj. Skupščina SR Slovenije
pa bi lahko, ne glede na razveljavitev navedene določbe v ustavi SR Slovenije, sprejela le zakon z učinkom
za nazaj, ki bi bil ugodnejši za občane.
44 b) AMANDMA XLIV b)
RAZVELJAVI SE DRUGI ODSTAVEK 271. ČLENA USTAVE
SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
, ,
Drugi odstavek 271. člena ustave SR Slovenije določa, da se lahko samo z zakonom izjemoma v upravnih
stvareh določenih vrst izključi upravni spor. S Jem
amandmajem se razveljavlja ta določba, zaradi česar
ne bi bilo več mogoče v SR Sloveniji izključiti upravnega spora v upravnih stvareh, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih občanov. To bi pomenilo zagotovitev upravnega spora v vseh upravnih stvareh, v katerih se odloča o človekovih pravicah ali obveznostih.
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.
2 JAVNE TOŽILCE IN NJIHOVE NAMESTNIKE imenuje in
razrešuje SKUPŠČINA 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.
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
razveljavi besedilo: »ki 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 razveljavi 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 tega amandmaja pomenita uresničitev
načela, da naj bi tudi sodnike in javne tožilce temeljnih
pravosodnih organov volila oziroma imenovala Skupščina SR Slovenije. Ta rešitev je, ne glede na že vpeljan
sistem financiranja ter možnosti zmanjšanja lokalnega
vpliva, v javni razpravi dobila večinsko podporo 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.
3. točka je usklajena z besedilom 6. točke amandmaja XXVII k ustavi SFRJ.
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4. točka izhaja iz načela, da naj ustava mandatne
dobe za nosilce pravosodnih funkcij 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. Ne spreminja pa se 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.
46 AMANDMA XLVI (vključen je v 8. podtočko I.
točke amandmaja Lil in vsebinsko v drugi odstavek 1. točke amandmaja XXXVII)
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 SPLOŠNIH 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 IZVRŠEVANJA 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
IZVRSNE SVETE OBČINSKIH SKUPŠČIN NA NEZAKONITO
ALI NEPRAVILNO DELO OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV
PRI IZVRŠEVANJU ZAKONOV, DRUGIH PREDPISOV IN
SPLOSNIH AKTOV REPUBLIŠKIH IN ZVEZNIH ORGANOV IN
JIM PREDLAGA USTREZNE UKREPE. ČE OBČINSKI IZVRŠNI
SVET NE SPREJEMA TAKŠNIH UKREPOV, IMA IZVRŠNI
SVET SKUPSCINE SOCIALISTIČNE'REPUBLIKE SLOVENIJE
PRAVICO IN DOLŽNOST, DA O TEM OPOZORI OBČINSKO
SKUPSCINO.
3. S tem amandmajem se dopolnjuje I. poglavje tretjega
dela in črta peti odstavek 331. člena ustave Socialistične
republike Slovenije.
Obrazložitev:
Zaradi uresničevanja v republiški in zvezni ustavi
določene odgovornosti organov v republiki za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih, aktov republiških in zveznih organov se s tem amandmajem
določajo pravice in dolžnosti republiških upravnih organov in republiškega izvršnega sveta glede nadzorstva nad delom občinskih upravnih organov pri izvrševanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov republiških in zveznihg organov.
S tem amandmajem se dopolnjujejo ustavne določbe
o pravicah in dolžnostih republike in nadomešča peti
odstavek 331. člena ustave, ki je določal pravice in
dolžnosti izvršnega sveta v ožjem obsegu, kot so določene v 2. točki tega amandmaja.
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.
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(3) SPODBUJA RAZVOJ TEHNIČNE KULTURE.
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; s 3. podtočko se
dopolni 23. točka drugega odstavka 314. člena ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
S (1) podtočko določena pravica in dolžnost republike, da odloča o sredstvih za skupne in splošne družbene potrebe, določene z zakonom, je v zvezi z določbo
2. točke amandmaja XVIII, po kateri družbenopolitične
skupnosti določijo način zagotavljanja in upravljanja
sredstev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je
nujen za uresničevanje z ustavo in zakonom določenih
pravic delovnih ljudi in občanov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega razvoja, določenih
z družbenimi plani teh skupnosti. S tem je dosedanja
v 319. členu ustave določena pravica in dolžnost republike, da odloča o sredstvih za splošne družbene potrebe, razširjena tudi na odločanje o sredstvih za skupne
družbene potrebe, določene z zakonom.
Z (2) podtočko se dopolnjuje ustavna določba o pravicah in dolžnostih republike na področju ustavnega
sodstva, sodstva in javnega tožilstva z določbo, da
republika te naloge tudi financira v skladu z zakonom.
S (3) podtočko se na podlagi predloga iz javne razprave določa pravica in dolžnost republike, da spodbuja razvoj tehnične kulture.
48 a) AMANDMA XLVIII a)
1. KADAR SE Z ODLOČITVAMI ORGANOV FEDERACIJE
KRŠIJO ALI OGROŽAJO PRAVICE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, MORAJO NJENI ORGANI SPREJETI
UKREPE, S KATERIMI SE ZAGOTOVI VAROVANJE Z USTAVO
DOLOČENEGA POLOŽAJA IN PRAVIC SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje 315. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
SR Slovenija uresničuje v SFRJ svoje pravice in
dolžnosti, ki so določene z ustavo SR Slovenije in
z ustavo SFRJ. V razpravi je bila podana zahteva, da naj
se tudi v zvezi z uresničevanjem pravic v federaciji
predvidijo posebne obveznosti organov SR Slovenije,
če bi pri njihovem uresničevanju prišlo do sprejema
odločitev, ki bi bile v nasprotju z interesi SR Slovenije
za njen svoboden in vsestranski razvoj. Zato ta amandma določa ustavno obveznost organov SR Slovenije,
da sprejmejo ukrepe, s katerimi se zagotovi varovanje
z ustavo določenega položaja in pravic SR Slovenije,
kadar se z določitvami organov federacije ali ogrožajo
pravice SR Slovenije.
48 b) AMANDMA XLVIII b)
1. V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI LAHKO RAZGLASI IZREDNE RAZMERE IN ODREDI POSEBNE UKREPE
SAMO SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
NA PREDLOG PREDSEDSTVA REPUBLIKE, ČE SO NEPOSREDNO OGROŽENE ŽIVLJENJSKE FUNKCIJE DRUŽBE ALI
USTAVNA UREDITEV ALI ČE JE HUJE OGROŽEN JAVNI RED
IN MIR.
ČE SE SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE'SLOVENIJE NE MORE SESTATI, O TEM ODLOČI PREDSEDSTVO
REPUBLIKE IN TO ODLOČITEV PREDLOŽI SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE V POTRDITEV BRŽ KO
SE TA LAHKO SESTANE.
UPORABA OBOROŽENIH SIL V MIRU ZA PREPREČITEV
ALI ODPRAVO IZREDNIH RAZMER SE NE MORE ODREDITI
BREZ SOGLASJA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se dopolni I. poglavje tretjega dela
ustave SR Slovenije.
poročevalec

Obrazložitev:
Nekateri dogodki v SFRJ so opozorili, da z ustavo
niso ali niso jasno urejena vprašanja razglasitve izrednih razmer ter uporabe oboroženih sil v miru za preprečitev ali odpravo izrednih razmer. S tem amandmajem
se nedvoumno na ustavnem nivoju določa, da izredne
razmere v SR Sloveniji lahko razglasi in odredi posebne ukrepe samo Skupščina SR Slovenije in da izredne
razmere lahko Skupščina SR Slovenije razglasi le če so
neposredno ogrožene življensjke funkcije družbe ali
ustavna ureditev, ali če je huje ogrožen javni red in mir.
Hkrati je z amandmajem poudarjeno, da se sme
odrediti uporaba oboroženih sil za preprečitev ali za
odpravo izrednih razmer samo s soglasjem Skupščine
SR Slovenije. Takšna opredelitev je tudi v skladu z vlogo Skupščine SR Slovenije kot najvišjega organa oblasti, ko gre za poseganje v najbolj občutljiva vprašanja
uresničevanja z ustavo določenega sistema.
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 POLITIM 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 IZBOLJŠEVANJA OKOLJA Z GOSPODARJENJEM
Z NARAVNIMI VIRI.
.
^
DRUŽBENI PLAN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
DOLOČA CILJE, NALOGE IN UKREPE ZA ZAGOTAVLJANJE
MATERIALNIH IN DRUGIH POGOJEV ZA SKLADEN REGIONALNI EKONOMSKI, SOCIALNI IN EKOLOŠKI RAZVOJ
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti 318.člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma o družbenem planu SR Slovenije je vsebinsko dopolnjen s predlogom iz javne razprave, da se
v ustavi definira skrb repbulike za skladen regionalni
ekonomski, socialni in ekološki razvoj. Ta dopolnitev je
izražena v novem tretjem odstavku tega amandmaja.
Družbeni plan SR Slovenije naj bi torej določal cilje,
naloge in ukrepe za zagotavljanje materialnih in drugih
pogojev za skladen regionalni ekonomski, socialni in
ekološki razvoj SR Slovenije.
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, ZA DOLOČENE SKUPNE DRUŽBENE POTREBE TER ZA POTREBE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje drugi odstavek
319.člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
V skladu z dopolnitvami amandmaja XXX, ki se nanaša na proračunske vire ter javno financiranje skupnih
družbeih potreb, je tudi v tem amandmaju dodatno
rečeno, da se smejo sredstva repbuliškega proračuna
po pogoji, določenimi z zakonom, uporabljati tudi za
določene skupne družbene potrebe ter za potrebe gospodarske infrastrukture.
51 AMANDMA Ll
1 PRI PREVZEMANJU FINANČNIH OBVEZNOSTI ZA URESNIČEVANJE FUNKCIJ FEDERACIJE V OKVIRU USTAVNO
DOLOČENIH NALOG ZVEZNIH ORGANOV IN ZA IZPOLNJEVANJE NALOG ZA DRUGE SKUPNE POTREBE FEDERACIJE
V SKLADU S SKUPNO RAZVOJNO POLITIKOj DOLOČENO
V DRUŽBENEM PLANU JUGOSLAVIJE, SKUPŠČINA SOCIALIporočevalec

STIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE UPOŠTEVA MATERIALNE
MOŽNOSTI REPUBLIKE IN POTREBE NJENEGA RAZVOJA.
2. S tem amandmajem se dopolnjuje 320. člen ustave Socialistične republike Slovenije.
Obrazložitev:
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. Pri prevzemanju finančih obveznosti mora Skupščina SR Slovenije 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 RAZPOLAGANJA IN IZKORIŠČANJA PROSTORA, ZEMLJIŠČ IN STVARI V SPLOSNI
RABI;
(2) STANOVANJSKO GOSPODARSTVO;
(3) SISTEM OTROŠKEGA VARSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA TER TELESNOKULTURNO DEJAVNOST;
(4) NAČIN URESNIČEVANJA POSEBNIH PRAVIC ROMOV;
(5) SISTEM DRŽAVNE UPRAVE;
(6) ORGANI ZA PREKRŠKE;
(7) VARSTVO OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV;
(8) odvetništvo in druga pravna pomoč; NOTARIAT;
(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.) podtočko se dopolni 6. točka prvega
odstavka 321. člena, s (3.) podtočko se dopolni 13. točka
prvega odstavka 321. člena, s (4.) podtočko se dopolni prvi
odstavek 321. člena, s (5.) podtočko se dopolni 8. točka
prvega odstavka 321. člena, s (6.) podtočko se dopolni 11.
točka prvega odstavka 321. člena, z (7.) podtočko se dopolni
14. 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 prvi odstavek 321. člena ustave SR Slovenije RAZVELJAVIJO 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:
S tem amandmajem se ustrezneje m natančneje
opredeljujejo zakonodajnih pristojnosti republike in
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
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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, oziroma iz amandmaja XXVII, ki dopolnjuje 102., 103. in 104. člen ustave SR Slovenije).
Na podlagi teh izhodišč se s tem amandmajem razveljavlja 324.člen ustave SR Slovenije in obenem določajo tista področja, 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 tem amandmaju ostale v povsem
samostojni pristojnosti občin, pa je predlagan 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 dopolnjen s področji, ki jih bodo delovni ljudje in občani samostojno urejali V občini.
Poleg tega so bodisi kot dopolnitev bodisi zaradi
jasnejše opredelitev določene še druge zakonodajne
pristojnosti republike v podtočkah (3) - (12). Novost
v primerjavi z osnutkom amandmajev predstavljata
v (4) in (7) podtočki določena pristojnost republike, da
z zakonom ureja način uresničevanja posebnih pravic
Romov ter varstvo osebnih in drugih podatkov. Obe
novi pristojnosti sta določeni na podlagi predlogov iz
javne razprave.
52 a) AMANDMA Lil a)
1. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE:
- DOLOČA URESNIČEVANJE POLITIKE MEDNARODNIH
ODNOSOV, ODLOČA O VPRAŠANJIH URESNIČEVANJA INTERESOV REPUBLIKE V ODNOSIH S TUJINO TER VARSTVU
PRAVIC IW INTERESOV DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI;
- VARUJE USTAVNO UREDITEV, UREJA SLUŽBO
DRŽAVNE VARNOSTI IN NADZORUJE NJENO DELO.
2. S tem amandmajem se dopolni 335. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma določa nove pristojnosti Skupščine SR
Slovenije in sicer določanje uresničevanja politike
mednarodnih odnosov, odločanje o vprašanjih uresničevanja interesov republike v odnosih s tujino ter varstva pravic in interesov delovnih ljudi in občanov SR
Slovenije v tujini ter varovanje ustavne ureditve, urejanje službe državne varnosti in nadzorovanje njenega
dela. Ta področja dela so sicer že opredeljena v 314.
členu ustave SR Slovenije kot pravice in dolžnosti
republike, ki se uresničujejo prek posameznih republiških organov. Glede na spremembe v pristojnosti Predsedstva republike, in s ciljem odstranjevanja nejasnosti
ali Skupščina SR Slovenije odloča v celoti o teh vprašanjih, so te pristojnosti izrecno navedene med pristojnostmi Skupščine SR Slovenije. Dosedanja ureditev je
bila taka, da je del teh nalog opravljalo tudi Predsedstvo republike.
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
22

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 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 avtoporočevalec

nomnih pokrajin (npr.: odločanje o spremembi meja
SFRJ).
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
PODJETJA IN DRUGE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI TER
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI, KI GA IZVAJAJO, IN
UREDI NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA. PREIZKUS SE
LAHKO UVEDE SAMO V SOGLASJU S PODJETJI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI IN SKUPNOSTMI IN DRUŽBENOPOLITIČNIMI SKUPNOSTMI.
2. S tem amandmajem se dopolni II. poglavje tretjega dela
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
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.
54 a) AMANDMA LIV a)
1. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO SKLENE, DA SE VPRAŠANJE, KI ZADEVA URESNIČEVAJE SUVERENIH PRAVIC SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE, PREDLOG ZAKONA ALI DRUGO VPRAŠANJE IZ
NJENE PRISTOJNOSTI, PREDLOŽI DELOVNIM LJUDEM IN
OBČANOM, DA SE NA REFERENDUMU O NJEM IZJAVIJO, IN
SICER PREDEN GA SPREJME ALI O NJEM ODLOČI ALI
POTEM, KO GA JE ŽE SPREJELA OZIROMA O NJEM ODLOČILA.
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
RAZPIŠE REFERENDUM, ČE TAKO ZAHTEVA Z ZAKONOM
DOLOČENO ŠTEVILO VOLILCEV.
2. S tem amandmajem se dopolni prvi odstavek 337. člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
S to določbo se odpira možnost uvedbe t.i. političnega referenduma. Že doslej je po določbi 337. člena
ustave Skupščina SR Slovenije lahko sklenila, da se
predlog zakona ali drugo vprašanje iz njene pristojnosti predloži delovnim ljudem in občanovm, da se na
referendumu o njem izjavijo. S predlagano dopolnitvijo
pa se možnost razpisa referenduma odpira tudi glede
vprašanj, ki niso nujno predmet zakona oziroma ne
predstavljajo ali obsegajo druga vprašanja iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije. Gre predvsem za vprašanja
uveljavljanja suverenih pravic SR Slovenije tudi v zvezi
z amandmajem IX in XLVIia, ko gre za uresničevanje
vitalnih interesov SR Slovenije. Hkrati se s tem amandmajem obstoječa določba 337. člena ustave dopolnjuje
z obveznostjo Skupščine SR Slovenije, da obvezno
razpiše referendum, če tako zahteva z zakonom določeno število volilcev.
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 SPREJEMA ZBOR OBČIN OZIROMA ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA SAMOSTOJNO OZIROMA ENAKOPRAVNO Z DRUŽBENOPOLITIČNIM ZBOROM V SKLADU
Z NJEGOVO PRISTOJNOSTJO.
2. ZBOR OBČIN, ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOPOLITČNI ZBOR ODLOČAJO:
- O RAZGLASITVI IZREDNIH RAZMER, UVEDBI POSEBNIH
UKREPOV IN O SOGLASJU ZA UPORABO OBOROŽENIH SIL
poročevalec

V MIRU ZA PREPREČITEV ALI ODPRAVO IZREDNIH RAZMER;
- o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti IN DELEGATOM V ZBORIH
SKUPŠČIN DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI.
3. ZBOR OBČIN, ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR ENAKOPRAVNO:
- ODLOČAJO O IMUNITETI PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
4. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti prvi odstavek
342.člena; s 1.alineo 2.točke se dopolni 1.točka 341 .člena;
z 2.alineo 2.točke se nadomest 3.alinea 1.točke 341.člena;
s 3.točko se dopolni 350.člen ustave SR Slovenije.
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.
Poleg tega amandma z 2. in 3. točko določa nove
pristojnosti, o katerih zbori Skupščine SR Slovenije
odločajo enakopravno, ki so posledica rešitev v drugih
amandmajih. Gre za vprašanja razglasitve izrednih razmer, uvedbe posebnih ukrepov in dajanja soglasja
k uporabi oboroženih sil v miru v zvezi z izrednimi
razmerami in odločanje o imuniteti predsednika, podpredsednika in članov Izvšrnega sveta Skupščine SR
Slovenije.
V zvezi s pristojnostmi zborov so bila odprta tudi
vprašanja njihove drugačne ureditve. Glede tega je
v prilogi k amandmajem kot odprto vprašanje oblikovan predlog za drugačne pristojnosti zborov Skupščine SR Slovenije in odprta vprašanja v zvezi z njim.
56 AMANDMA LVI
RAZVELJAVIJO SE TRETJI ODSTAVEK 135. ČLENA, 138.
ČLEN, SEDMI ODSTAVEK 167. ČLENA, 175. ČLEN, ŠESTA
ALINEA DRUGEGA ODSTAVKA 185. ČLENA, 343. ČLEN
USTAVE SR SLOVENIJE IN NAVEDBE SKUPŠČIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI V DRUGIH ČLENIH IN
SICER V 361., 362. IN 364. ČLENU USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Amandma v celoti razveljavlja določbe ustave, ki
urejajo soodločanje skupščin samoupravnih interesnih
skupnosti s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti oziroma Skupščine SR Slovenije ter določbe, ki so povezane z njihovim položajem kot četrtim
zborom. Obenem amandma razveljavlja določbo, po
kateri samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in njen statut potrjuje organ družbenopolitične skupnosti. Amandma pomeni
izpeljavo rešitev glede samoupravnih interesnih skupnosti v XVIII amandmaju.
56 a) AMANDMA LVI a)
1. ČE PRORAČUN ALI AKT, S KATERIM SE DOLOČAJO
SREDSTVA ZA FINANCIRANJE Z ZAKONOM DOLOČENIH
SKUPNIH DRUŽBENIH POTEB, NI SPREJET DO DNEVA, KO
BI MORAL ZAČETI VELJATI, SE SREDSTVA ZA FINANCIRA23

NJE FUNKCIJ REPUBLIKE OZIROMA Z ZAKONOM DOLOČENIH SKUPNIH DRUŽBENIH POTREB ZAČASNO ZAGOTAVLJAJO NA TEMELJU PRORAČUNA OZIROMA AKTA IZ PREJŠNJEGA LETA V NJIHOVI REALNI VREDNOSTI.
2. S tem amandmajem se nadomesti deveti odstavek 362.
člena ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVIJO SE ČETRTI, PETI, ŠESTI, SEDMI IN OSMI
ODSTAVEK 362. ČLENA USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
S tem amandmajem se razveljavljajo določbe 362.
člena ustave o začasnih ukrepih. V praksi te določbe
niso bile uporabljene, praviloma pa bi prišle v poštev
le, če v Skupščini SR Slovenije ne bi bilo doseženo
soglasje o proračunu ali aktu, s katerim se določajo
sredstva za financiranje z zakonom določenih skupnih
družbenih potreb. Prav za te primere pa začasni ukrepi
niso ustrezni, marveč je potrebno zagotoviti avtomatizem v financiranju teh potreb, da bi se zagotovilo
nemoteno izvrševanje funkcij republike in opravljanje
dejavnosti oziroma zadev, ki so posebnega družbenega pomena. Zato je predvideno, da se v takem primeru
sredstva za financiranje teh potreb začasno zagotavljajo na temelju proračuna oziroma akta iz prejšnjega leta
v njihovi realni vrednosti, kar pomeni, da se s proračunom ali aktom iz prejšnjega leta določena sredstva
valorizirajo glede na stopnjo inflacije. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali je primerno, da se inflacija
vgrajuje z ustavo, vendar je inflacija realnost, ki jo je
treba upoštevati, in je zato taka rešitev v ustavi nujna.
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 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;
- obezno 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:
S tem 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.

58 AMANDMA LVIII
1. ZAKON ALI DRUG AKT LAHKO PREDLAGA VSAK DELEGAT OZIROMA SKUPINA DELEGATOV V SVOJEM ZBORU,
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, ODBOR ZBORA,
KOMISIJA SKUPŠČINE, SKUPNA KOMISIJA DVEH ALI VEC
ZBOROV IN OBČINSKA SKUPŠČINA.
ZAKON LAHKO PREDLAGA TUDI TRIDESET TISOČ VOLILCEV, ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE V ZVEZI S SOCIALNO
EKONOMSKIMI PRAVICAMI DELAVCEV IN GOSPODARSKA
ZBORNICA SLOVENIJE V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM.
2. S tem amandmajem se nadomesti in dopolnjuje prvi
odstavek 354. člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma določa pooblaščene predlagatelje zakonov ali drugih aktov v Skupščini SR Slovenije. Po tem
amandmaju niso več pooblaščeni predlagatelji skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ker se institut
četrtega zbora razveljavlja z amandmajem LVI. Kot novi
pooblaščeni predlagatelji pa so predvideni Zveza sindikatov Slovenije za zakone, ki urejajo socialno ekonom24

ske pravice delavcev in Gospodarska zbornica Slovenije za akte s področja gospodarstva. Predvideno pa je
tudi, da lahko zakon predlaga tudi trideset tisoč volilcev. Tak zakon bo Skupščina SR Slovenije obravnavala
na način, ki je predviden za obravnavo zakonov, kadar
jih predložijo drugi pooblaščeni predlagatelji.
59 AMANDMA LIX
1. Predsednik in podpredsednik Skupščine SR Slovenije in
predsedniki njenih zborov se volijo ZA ŠTIRI LETA IN SO
LAHKO IZVOLJENI ZA TO FUNKCIJO NAJVEČ DVAKRAT
ZAPOREDOMA.
2. Za predsednika izvršnega sveta JE LAHKO ista oseba
izvoljena NAJVEČ DVAKRAT ZAPOREDOMA.
3. Predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije voli Skupščina SR Slovenije izmed sodnikov na predlog Predsedstva
republike ZA ŠTIRI LETA in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo.
4. S 1. točko se nadomesti amandma III k ustavi SR Slovenije; z 2. točko se nadomesti prvi odstavek druge točke
amandmaja VI k ustavi SR Slovenije; s 3. točko se nadomesti
2. točka amandmaja VII k ustavi SR Slovenije.
Obrazložitev:
Amandma določa štiriletno mandatno dobo funkcionarjev Skupščine SR Slovenije z možnostjo, da so za
to funkcijo lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Enako velja tudi za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in za predsednika Ustavnega sodišča
SR Slovenije. S tako določbo so ti funkcionarji glede
mandatne dobe in možnosti ponovne izvolitve izenačeni z delegati v skupščini oziroma s člani izvršnega
sveta in sodniki Ustavnega sodišča.
59 a) AMANDMA LIX a)
1. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO USTANOVI DELOVNO TELO ZA OBRAVNAVANJE,
RAZISKOVANJE IN RAZJASNJEVANJE ZADEV ŠIRŠEGA
POMENA, ZLASTI ČE GRE ZA NEPOSREDNO ALI
POSREDNO RAVNANJE ALI UPORABO POOBLASTIL FUNKCIONARJEV ALI DRUGIH NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ.
2. S tem amandmajem se dopolni 37I. člen ustave SR
Slovenije.
Obrazložitev:
Zaradi razširitve možnosti opravljanja nadzorstvene
funkcije Skupščine SR Slovenije je predlagana nova
ustavna določba o posebnih delovnih telesih Skupščine SR Slovenije s preiskovalnimi pooblastili. Taka telesa bodo imela možnost zahtevati, da posamezniki pojasnijo svoja ravnanja, da se ugotovijo posamezna dejstva oziroma da se predložijo določena gradiva, ki so
pomembna za razjasnjevanje, raziskovanje in obravnavanje zadev širšega pomena, ne samo iz okvira dela
organov oziroma funkcionarjev, ki so Skupščini SR
Slovenije odgovorni, ampak tudi širše. Vendar pa ta
delovna telesa ne bodo imela preiskovalnih in drugih
sodnih funkcij, ki jih opredeljuje zakon o kazenskem
postopku v smislu ugotavljanja podlag za sodbo.
59 b) AMANDMA LIX b)
1. 0 imuniteti člana izvršnega sveta odloča SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 403.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Drugi odstavek 403. člena ustave SR Slovenije določa, da o imuniteti člana izvršnega sveta odloča svet.
Glede na to, da je Skupščina SR Slovenije najvišji
organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike
(334. člen ustave SR Slovenije), da je izvršni svet izvršilni organ Skupščine SR Slovenije in je njej odgovoren
(393. člen ustave SR Slovenije) in da predsednika in
člane Izvršnega sveta voli Skupščina SR Slovenije (394.
člen ustave SR Slovenije in amandma VI k ustavi SR
Slovenije), je s tem amandmajem opredeljena pristojporočevalec
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nost Skupščine SR Slovenije, da odloča o imuniteti
člana izvršnega sveta.
60 AMANDMA LX (vključen je v amandma LXI a)
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 oprav-Ijenem postopku kandidiranja
V SOCIALISTIČNI ZVEZI DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE.
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi odstavek 372.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
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 Socialistična zveza
delovnega ljudstva predlaga za kandidate tiste, ki dobijo določeno podporo delovnih ljudi in občanov. Načela
kandidacijskega postopka bo moral urediti zakon in
opredeliti, kaj se šteje za določeno podporo delovnih
ljudi in občanov.
61 a) AMANDMA LXI a)
1. PREDSEDSTVO REPUBLIKE OBRAVNAVA VPRAŠANJA
S PODROČJA LJUDSKE OBRAMBE, VARSTVA Z USTAVO
DOLOČENE UREDITVE, MEDNARODNIH ODNOSOV IN
DRUGA TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA. O TEH VPRAŠANJIH PREDSEDSTVO REPUBLIKE ZAVZEMA STALIŠČA,
O NJIH OBVEŠČA SKUPŠČIO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE IN JI LAHKO DAJE POBUDE IN PREDLOGE ZA
NJIHOVO REŠEVANJE.
2. 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 DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE
V OKVIRU SVOJIH NALOG NA PODROČJU LJUDSKE
OBRAMBE:«
3. Z UREDBO Z ZAKONSKO MOČJO, IZDANO MED VOJNO
ALI OB NEPOSREDNI VOJNI NEVARNOSTI, SE NE SME
PREDPISATI SMRTNA KAZEN.
4. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 376. člen ustave
SR Slovenije; z 2. točko se nadomesti uvodni stavek 381.
člena ustave SR Slovenije; s 3. točko se dopolni 1. točka 381.
člena ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVI SE 380. ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Za razliko od sedanje ustavne ureditve se z amandmajem na bolj splošen način ureja 'tisti del funkcij
Predsedstva republike, s katerimi se ta organ vključuje
v obravnavo in razreševanje temeljnih političnih vprašanj. O svojih stališčih Predsedstvo republike obvešča
Skupščino SR Slovenije, lahko pa ji tudi predlaga, kako
bi bilo mogoče in potrebno ta vprašanja reševati.
V skladu s tako opredeljeno funkcijo Predsedstva republike in položajem Skupščine SR Slovenije kot najvišjega organa oblasti v republiki, se tudi črta 380. člen
ustave SR Slovenije, ki je predvideval poseben postopek, kadar skupščina ne sprejme predloga Predsedstva republike za rešitev določenega vprašanja.
Razširjena sestava Predsedstva republike, v kateri
le-to opravlja določene funkcije med vojno ali ob
neposredni vojni nevarnosti, je nekoliko spremenjena.
V njej, razen predsednika Republiške konference SZDL
Slovenije, ni predsednikov republiških vodstev drugih
družbenopolitičnih organizacij v Sloveniji. Taka sestava je za razmere, v katerih deluje, operativnejša in
zagotavlja učinkovito uresničevanje funkcij Predsedporočevalec

stva republike v neposredni vojni nevarnosti ali v vojni.
Prepoved predpisovanja smrtne kazni v SR Sloveniji
se z amandmajem razširja tudi na čas neposredne
vojne nevarnosti ali vojne. V neposredni vojni nevarnosti ali v vojni lahko namreč Predsedstvo republike
izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi ureja vprašanja iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije, če se ta
ne more sestati. S tako uredbo, sprejeto za časa vojne,
se lahko izjemoma, dokler traja to stanje in če to
zahtevajo interesi obrambe države, suspendirajo posamezne določbe ustave SR Slovenije, ki se nanašajo na
posamezne svoboščine in pravice delovnih ljudi in
občanov. Amandma varuje človekovo življenje, kot najvišjo vrednoto, tudi v takih obdobjih.
62 AMANDMA LXM
1. PREDSEDSTVO REPUBLIKE SESTAVLJAJO PREDSEDNIK IN ŠTIRJE ČLANI.
2. PREDSEDNIK PREDSEDSTVA REPUBLIKE SE VOLI ZA
ŠTIRI-LETA IN JE LAHKO NAJVEČ DVAKRAT ZAPOREDOMA
IZVOLJEN ZA TO FUNKCIJO.
3. PREDSEDNIKA IN ČLANE PREDSEDSTVA REPUBLIKE
VOLIJO IN ODPOKLIČEJO DELOVNI LJUDJE IN OBČANI NA
PODLAGI SPLOŠNE VOLILNE PRAVICE Z NEPOSREDNIM IN
TAJNIM GLASOVANJEM PO POSTOPKU IN NA NAČIN, KI GA
DOLOČA ZAKON.
4. SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
LAHKO PREDLAGA ODPOKLIC PREDSEDNIKA, ČLANA ALI
PREDSEDSTVA REPUBLIKE V CELOTI, ČE UGOTOVI, DA PRI
OPRAVLJANJU SVOJE FUNKCIJE NISO DELOVALI
V SKLADU Z USTAVO IN ZAKONI. ZAČETEK POSTOPKA,
V KATEREM SE UGOTAVLJA, DA PREDSEDNIK, ČLAN ALI
PREDSEDSTVO REPUBLIKE V CELOTI PRI OPRAVLJANJU
SVOJE FUNKCIJE NISO DELOVALI V SKLADU Z USTAVO IN
ZAKONI, PREDLAGA ZBOR SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE Z DVETRETJINSKO VEČINO VSEH
DELEGATOV V ZBORU. PREDLOG ZA ODPOKLIC JE SPREJET, ČE ZANJ GLASUJETA DVE TRETJINI VSEH DELEGATOV
V VSEH ZBORIH SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE.
5. Predsedniku ali članu Predsedstva republike preneha
mandat, če je obsojen za kaznivo dejanje na kazen odvzema
prostosti ali če za trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje funkcije in ko so ti razlogi sporočeni Skupščini
socialistične republike Slovenije.
6. S 1. točko tega amandmaja se nadomesti 1. točka amandmaja IV. k ustavi SR Slovenije; z 2 . točko se nadomesti drugi
odstavek 2. točke amandmaja IV. k ustavi SR Slovenije; s 3.
točko se nadomesti tretji odstavek 383. člena; s 4. in 5. točko
se nadomesti 392. člen ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVIJO SE ČETRTI ODSTAVEK 2. TOČKE AMANDMAJA IV K USTAVI SR SLOVENIJE, 19. ALINEA 335. ČLENA, 1.
ALINEA 349. ČLENA IN PRVI ODSTAVEK 384. ČLENA USTAVE
SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Glavna značilnost amandmaja je, da uvaja neposredne, splošne in tajne volitve za predsednika in člane
Predsedstva republike, s čimer naj bi bil zagotovljen
kar najbolj demokratičen način in dejanski vpliv volivcev na izvolitev tega organa oziroma njegovega predsednika in članov.
Amandma uvaja tudi institucijo odpoklica predsednika in članov Predsedstva republike. Postopek in način
odpoklica bo urejal zakon, temeljil pa bo na enakih
načelih kot izvolitev, s tem, da bo zakon predpisal tudi
razloge za odpoklic in subjekte, ki lahko sprožijo postopek za odpoklic. Amandma pa vendarle daje zboru
Skupščine SR Slovenije pravico, da sproži postopek za
odpoklic predsednika, člana ali Predsedstva republike
v celoti v primeru, če se ugotovi, da ti pri opravljanju
svoje funkcije niso delovali v skladu z ustavo in zakoni.
O tem, ali se sproži postopek za odpoklic, v tem primeru končno odloča Skupščina SR Slovenije z dvetretjinsko večino glasov vseh delegatov v vseh zborih.
Amandma ohranja sedanjo določbo o prenehanju
mandata predsednika ali člana Predsedstva republike
v primerih, če je obsojen za kaznivo dejanje za kazen
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odvzema prostosti ali v primeru trajne izgube delovne
sposobnosti za opravljanje svoje funkcije.
63 AMANDMA LXIII
RAZVELJAVIJO SE 27.ALINEA 335.ČLENA, 2.ALINEA
350.ČLENA, 391 .ČLEN USTAVE SR SLOVENIJE IN AMANDMA
V K USTAVI SR SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Amandma ukinja Svet republike.
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.
2. S tem amandmajem se dopolni drugi odstavek 411 .člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Ta amandma povzema rešitev v 1. točki amandmaja
XLVI k ustavi SFRJ, po kateri lahko začne postopek
pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije organ Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je določen z njenim statutom.
66 AMANDMA LXVI
1. Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije odloča
o izrednih pravnih sredstvih ZOPER ODLOČBE REDNIH IN
SAMOUPRAVNIH SODIŠČ IN V DRUGIH primerih, ČE TAKO
določa zakon.
2. S tem amandmajem se nadomesti tretja alinea 429.člena
ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Po 4. podtočki 1. točke amandmaja XLV k ustavi
SFRJ Zvezno sodišče odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe rednih in samoupravnih sodišč, če
tako določa zvezni zakon. Zato se s tem amandmajem
spreminja tudi pristojnost Vrhovnega sodišča SR Slovenije v tretji alinei 429.člena 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 in v drugih primerih, če tako določa zakon.
67 AMANDMA LXVII
1. PREDLOG, DA 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 SPREMEMBO 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 SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA USTAVNA VPRAŠANJA
VSEM ZBOROM SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OSNUTEK
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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,
OSNUTEK SPREMEMB USTAVE ALI PREDLOG SPREMEMB
USTAVE OZIROMA POSAMEZNA VPRAŠANJA PREDLOŽIJO
DELOVNIM LJUDEM IN OBČANOM, DA SE O TEM NA REFERENDUMU VNAPREJ IZJAVIJO, ALI DA JIH POTRDIJO
POTEM, KO JIH JE SKUPŠČINA SPREJELA.
PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO
USTAVE, OSNUTEK SPREMEMB USTAVE ALI PREDLOG
SPREMEMB USTAVE, OZIROMA POSAMEZNA VPRAŠANJA,
MORA SKUPŠČINA SR SLOVENIJE DATI NA REFERENDUM,
ČE TO ZAHTEVA, V SKLADU Z ZAKONOM, ENA DVAJSETINA
OBČANOV V SR SLOVENIJI, KI IMAJO SPLOŠNO VOLILNO
PRAVICO.
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.
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 5.
točko tega amandmaja se nadomesti drugi odstavek 459.
člena ustave SR Slovenije.
Obrazložitev:
Med sedanje predlagatelje postopka za spremembo
ustave uvaja amandma tudi 30 delegatov Skupščine SR
Slovenije, kar naj zagotovi možnost formalnega predloga za začetek postopka ne samo institucijam, ampak
tudi delegatom. Amandma daje zborom skupščine
možnost, da v vsaki fazi ustavnih sprememb lahko
sklenejo, da se te spremembe dajo v odločitev na
referendumu, bodisi vnaprej ali potem, ko jih je skupščina že sprejela. Ta možnost naj zagotovi udeležbo
najširšega kroga občanov pri odločanju o ustavnih
spremembah oziroma potrditev ali zavrnitev v skupščini sprejetih predlogov. Amandma tudi omogoča, da se
o vsaki fazi ustavnih sprememb da na referendum
samo posamezno vprašanje iz celotnega sklopa ustavnih sprememb.
Ustavne spremembe pa je Skupščina SR Slovenije
v posamezni fazi dolžna dati na referendum, če to
zahteva ena dvajsetina volivcev v SR Sloveniji. Podrobnosti tega postopka bo uredil zakon.
68 AMANDMA LXVIII
V SEDEMNAJSTEM ODSTAVKU III.RAZDELKA TEMELJNIH
NAČEL, V TRETJEM IN OSMEM ODSTAVKU IV.RAZDELKA
TEMELJNIH NAČEL, V 12.ČLENU, V PRVEM ODSTAVKU
47.ČLENA, V DRUGEM IN ČETRTEM ODSTAVKU 87.ČLENA,
V PRVEM ODSTAVKU 123.ČLENA, V PRVEM ODSTAVKU
132.CLENA, V PRVEM ODSTAVKU 144.ČLENA, V TRETJEM
ODSTAVKU 183.ČLENA IN V PRVEM ODSTAVKU 188.ČLENA
USTAVE SR SLOVENIJE SE ČRTAJO BESEDE »TEMELJNE IN
DRUGE« OZIROMA »TEMELJNE ORGANIZACIJE IN DRUGE«
V RAZLIČNIH SKLONIH.
V DESETEM ODSTAVKU III.RAZDELKA TEMELJNIH
NAČEL, V PRVEM ODSTAVKU 3.ČLENA, V PRVEM
ODSTAVKU 16.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.«
poročevalec

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 rešitvami sprejetimi
z amandmaji k ustavi SFR Jugoslavije in predlaganimi
s temi amandmaji k ustavi SR Slovenije.
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ODPRTA VPRAŠANJA V ZVEZI S PRISTOJNOSTJO ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Komisija za ustavna vprašanja je razpravljala o odprtih
vprašanjih strukture skupščin družbenopolitičnih skupnosti
in Skupščine SR Slovenije ter o pristojnosti zborov Skupščine
SR Slovenije. Ugotovila je, da je potrebno strukturo skupščin
družbenopolitičnih skupnosti ohraniti, saj morajo po izrecni
določbi 144. člena ustave SFR Jugoslavije te skupščine
sestavljati zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti
oziroma zbor občin in družbenopolitični zbor. Tako se je
razprava osredotočila na vprašanje pristojnosti posameznih
zborov, upoštevaje tudi rešitve v zvezi z volitvami v posamezne zbore in predloge, da se zagotovi postopno uvajanje
splošnopolitičnega zbora v Skupščino SR Slovenije. Pri tem
je ugotovila, da je bil ob javni razpravi v strokovnih krogih
oblikovan tak predlog, ki pa je bil najpogosteje povezan
z obravnavo načina volitev Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. Temeljni poudarek iz teh razprav je bil, da
bi morali pri kandidiranju delegatov za ta zbor omogočiti, da
kandidirajo delegate zanj vse politične organizacije in zveze.
Obenem je ugotovila, da je Republiška konferenca SZDL
Slovenije menila, da bi bilo primerno v splošno politični zbor
razvijati Zbor občin Skupščine SR Slovenije.
V zvezi s temi vprašanji je bila opravljena obširna razprava,
v kateri so bila izražena številna stališča in predlogi ter
nasprotujoča si mnenja. Skupna pa je bila ugotovitev, da
kakršnekoli večje spremembe v pristojnosti zborov terjajo
preverjanje v dodatni razpravi pred sprejemom ustavnih
amandmajev, saj širša javnost s temi predlogi ni bila seznanjena, posamezni predlogi pa so take narave, da posegajo
v koncept Zbora združenega dela in Zbora občin in tudi
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. Tako
razpravo je smotrno po mnenju ustavne komisije opraviti
zlasti v občinah, pa tudi v sindikatu in gospodarski zbornici.
Hkrati je bilo opozorjeno, da vsako odlašanje odločitve prek
septembra 1989 onemogoča volitve splomladi prihodnjega
leta in terja podaljšanje mandata delegatov republiške skupšine, za kar ustavna komisija sama ne more prevzeti odgovornosti. Ob tem je bilo še poudarjeno, da bi v vsakem primeru na
septemberskih sejah zborov morali sprejeti vse druge amandmaje, saj sicer neposrdnih in tajnih volitev ne bo mogoče
opraviti niti v občinah, pa tudi vse druge sistemske spremembe terjajo ustrezno ustavno podlago za njihovo uresničitev.
Na podlagi razprave se je ustavna komisija odločila, da
ponudi v razpravo možni amandma, ki bi, če bi bil v razpravi
podprt, nadomestil sedanja amandmaja LV in LVII, ki ohranjata nespremenjene pristojnosti zborov Skupščine SR Slovenije in sta vključena v delovno besedilo predloga amandmajev
k ustavi SR Slovenije. Ta amandma glasi:
1. ZBOR OBČIN, ZBOR ZDRUŽENEGA DEL IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR OBRAVNAVAJO IN ODLOČAJO O VPRAŠANJIH IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ENAKOPRAVNO OZIROMA SKUPAJ,
ZBOR OBČIN PA TUDI SAMOSTOJNO.
ZBOR OBČIN SAMOSOTOJNO SPREJEMA ZAKONE IN
DRUGE SPLOŠNE AKTE, RAZEN TISTIH ZA KATERE JE V TEJ
USTAVI DOLOČENO, DA JIH SPREJEMA ENAKOPRAVNO
Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA OZIROMA Z DRUŽBENOPOLITIČNIM ZBOROM.
2. ZBOR OBČIN, ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOPOLITČNI ZBOR ODLOČAJO:
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- O RAZGLASITVI IZREDNIH RAZMER, UVEDBI POSEBNIH
UKREPOV IN O SOGLASJU ZA UPORABO OBOROŽENIH SIL
V MIRU ZA PREPREČITEV ALI ODPRAVO IZREDNIH RAZMER;
- o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti IN DELEGATOM V ZBORIH
SKUPŠČIN DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI.
3. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA ENAKOPRAVNO Z ZBOROM
OBČIN SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE, KI
SE NANAŠAJO NA:
- SISTEM DRUŽBENEGA PLANIRANJA;
- DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE;
- PROGRAME DOLGOROČNEGA RAZVOJA IN DRUŽBENI
PLAN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE TER AKTE
O TEKOČI DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI;
- SISTEM NA PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN
DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA
V GOSPODARSTVU;
- URESNIČEVANJE Z DRUŽBENIMI PLANI ZAČRTANE
POLITIKE;
- ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNO VARNOST;
- DRUŽBENO KONTROLO CEN PROIZVODOV IN STORITEV;
- DOLOČANJE IN FINANCIRANJE SPLOŠNIH IN SKUPNIH
DRUŽBENIH POTREB;
- REPUBLIŠKI PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN;
- REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE;
- JAVNA POSOJILA;
- MEDNARODNE ODNOSE, KI SO POMEMBNI ZA DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ;
- VARSTVO NARAVE IN ČLOVEKOVEGA OKOLJA;
- POGOJE IN NAČIN RABE TER RAZPOLAGANJA IN IZKORIŠČANJA PROSTORA, ZEMLJIŠČ IN STVARI V SPLOŠNI
RABI;
- DRUŽBENO VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV TER DRUŽBENE LASTNINE;
- DELOVNA RAZMERJA;
- VARSTVO PRI DELU;
- KOMPENZACIJE ORGANIZACIJAM;
- NARODNO BANKO SLOVENIJE, BANČNIŠTVO, KREDITNO IN BANČNO DEJAVNOST.
ZBOR OBČIN IN ZBOR ZDRUŽENEGA DELA ENAKOPRAVNO DAJATA SOGLASJE K ZVEZNIM AKTOM IN DRUGIM
SPLOŠNIM AKTOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN
POKRAJIN SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA PODLAGI SOGLASJA REPUBLIŠKIH IN POKRAJINSKIH SKUPŠČIN.
4. DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR ENAKOPRAVNO S PRISTOJNIMA ZBORAMA SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE
SPLOŠNE AKTE, KI SE NANAŠAJO NA:
- URESNIČEVANJE USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI IN
VARSTVO SVOBOŠČIN IN PRAVIC ČLOVEKA IN OBČANA;
- MEDNARODNE ODNOSE, LJUDSKO OBRAMBO V REPUBLIKI, DRŽAVNO VARNOST IN SISTEM DRUŽBENE SAMOZAŠČITE.
5. ZBOR OBČIN, ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR ENAKOPRAVNO:
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- ODLOČAJO O IMUNITETI PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
6. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTEJE 80 DELEGATOV, DRUŽBENOPOLITČNI ZBOR PA 50 DELEGATOV. V ZBORU OBČIN, KI
ŠTEJE 120 DELEGATOV IMA VSAKA OBČINA PO ENEGA
DELEGATA, PREOSTALI DELEGATI PA SE IZVOLIJO PO
PRAVILU, DA SE VOLI EN DELEGAT NA PRIBLIŽNO ENAKO
ŠTEVILO VOLILCEV.
7. S 1.točko se nadomesti 340.člen; s 1.alineo 2.točke se
dopolni 1.točka 341 .člena; z 2.alineo 2.točke se nadomest
3.alinea 1.točke 341 .člena; s 4. točko se nadomestita 344.in
345. člen; s 5.točko se dopolni 350.člen; s 6. točko se nadomesti drugi odstavek 338. člena ustave SR Slovenije.
RAZVELJAVIJO SE 343., 346. IN 348. ČLEN USTAVE SR
SLOVENIJE.
Obrazložitev:
Amandma sledi predlogu RK SZDL Slovenije, da bi
bil zbor občin splošno pristojni zbor oziroma da bi prek
njega uresničili predloge za postopno uvajanja splošno političnega zbora v Skupščini SR Slovenije. Zato je
predlagano, da zbor občin obravnava vse zadeve iz
pristojnosti Skupščine SR Slovenije in tako odloča tudi
samostojno. Pri tem je ohranjeno enakopravno odločanje zbora združenega dela pri zadevah s področja
družbenoekonomskega razvoja in gospodarstva sicer
ter pri dajanju soglasja k aktom iz pristojnosti Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki imajo materialne posledice. Zbor združenega dela tako ni več zbor, ki
odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti Skupščine SR
Slovenije. Pristojnosti družbenopolitičnega zbora so
zožene, prav tako pa ni več predvideno sodelovanje
tega zbora pri sprejemanju nekaterih odločitev, ki se
nanašajo na vprašanja temeljnih ciljev in osnovnih
razmerij družbenoekonomskega razvoja. Amandma izrecno ne našteva samostojne pristojnosti zbora občin.
Torej so vse zadeve, ki niso naštete v predloženem
amandmaju v izključni pristojnosti zbora občin. Tako
naj bi zbor občin postopno prerasel v splošno politični
zbor.
Taki rešitvi ustreza tudi drugačna številčna sestava
zborov. Zato je v točki 6. predvideno, da zbor občin
šteje 120 delegatov, tako da ima vsaka občina po
enega delegata, preostali delegati pa se izvolijo po
pravilu, da se voli en delegat na približno enako število
volilcev. Zbor združenega dela naj bi imel SO delegatov, hkrati pa se ohranja dosedanje število delegatov
v družbenopolitičnem zboru /50/.
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Poleg tega amandma v 2. in 5. točki določa nove
pristojnosti, o katerih zbori Skupščine SR Slovenije
odločajo enakopravno. Te nove pristojnosti so posledica rešitev v drugih amandmajih. Gre za vprašanja razglasitve izrednih razmer, uvedbe posebnih ukrepov in
dajanja soglasja k uporabi oboroženih sil v miru v zvezi
z izrednimi razmerami in za odločanje o imuniteti predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
Odprta vprašanja:
Odločitev za uvedbo splošnega zbora bistveno posega v odnose med zbori in spreminja funkcioniranje
Skupščine SR Slovenije. Hkrati spreminja dosedanji
položaj Zbora združenega dela. Spreminja pa tudi dosedanji značaj Zbora občin, ki izhaja iz tega, da odloča
o vprašanjih, ki so pomembna za delovne ljudi in občane v občini. S povečevanjem števila delegatov v Zboru
občin, ki je sicer logična posledica oblikovanja Zbora
občin kot zbora, ki obravnava vsa vprašanja, bodo
posamezna območja v SR Sloveniji volila večje število
delegatov glede na večje število volilcev v teh območjih.
Poleg teh vprašanj je potrebno tudi oceniti, ali je
primerno razvijati Zbor občin v splošno pristojni zbor.
Prav gotovo je rešitev ustrezna, saj izhaja iz temeljnih
ciljev, da bi bili v enem zboru predstavljeni tako delegati delovnih ljudi in občanov in delegati, ki jih poleg njih
podpirajo tudi posamezne družbenopolitične organizacije in novi politični subjekti. Po drugi strani pa
predlog ni preverjen z vidika občin, ki so do sedaj imele
po enega delegata v Zboru občin, vključno s posebnimi
družbenopolitičnimi skupnostmi.
Ob tem se postavlja tudi vprašanje, kateri zbor v občini razvijati v splošno politični zbor. Ustrezno temu
predlogu bi bilo, da se v to smer razvije zbor krajevnih
skupnosti, o čemer je tudi potrebno razpravljati in
sprejeti odločitve.
Ta vprašanja niso bila doslej celovito strokovno proučena. Oceniti velja, ali usmeritev za enodomno ali
dvodomno skupščino po novi ustavi resnično terja
uresničitev nekaterih elementov splošno pristojnega
zbora že z amandmaji.
V ustavni komisiji pa so bili tudi posamični predlogi,
naj se v splošno politični zbor razvija družbenopolitični
zbor, ki bi mu bilo potrebno v skladu s tem dati vse
pristojnosti, ali pa obstoječe bistveno povečati, vključno z materialnimi odločitvami ter povečati tudi njegovo
številčno sestavo tako, da bi postal najštevilčnejši zbor.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za ustavna vprašanja
DELOVNI PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA
za izvedbo amandmajev IX - LXVIII k ustavi Socialistične
republike Slovenije

Pošiljam vam delovni predlog ustavnega zakona za
izvedbo amandmajev IX do LXVIII k ustavi SR Slovenije, ki
ga je določila na 18. seji, dne 23. 6. 1989 Komisija za
ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije.
Predlagam, da zbori obravnavajo delovni prediogtistavnega zakona za izvedbo amandmajev hkrati z delovnim
predlogom amandmajev k ustavi SR Slovenije na svojih
sejah, dne 26. 7. 1989.
1. člen
Ustavni amandmaji IX - LXVIII k ustavi Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: amandmaji) se uporabjajo od dneva, ko jih razglasi Skupščina Socialistične
republike Slovenije na skupni seji vseh zborov, če ni glede
uporabe njihovih posameznih določb v tem zakonu drugače
določeno.
2. člen
Republiški zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, se z njimi
uskladijo do 31.12.1990.
3. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti uskladijo svoje
samoupravne splošne akte z amandmaji najkasneje šest
mesecev po uskladitvi republiških zakonov.
Varianta k 3. členu:
Samoupravne organizacije in skupnosti uskladijo svoje
samoupravne splošne akte z amandmaji do 30.6.1991.
4. člen
Določbe amandmajev XXXIII in XXXIV, ki se nanašajo na
oblikovanje delegacij in izvolitev članov delegacij in delegatov za zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti se uporabljajo od volitev v letu 1990.

5. člen
Statut mesta in statuti občin na območju mesta se uskladijo
z amandmajem XXXVIII do 31.12.1990.
6.člen
Določbe amandmajev, ki se nanašajo na sestavo Skupščine
SR Slovenije, delovno področje zborov Skupščine SR Slovenije in na mandatno dobo funkcionarjev v Skupščini SR
Slovenije se uporabljajo od volitev v letu 1990.
7. člen
Določbe amandmaja LXII, ki se nanašajo na sestavo Predsedstva Socialistične republike Slovenije se uporabljajo od
volitev predsednika in članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije v letu 1990.
8. člen
Določba amandmaja LXIII, ki se nanaša na prenehanje
določb ustave Socialistične republike Slovenije o Svetu republike se uporabljajo od 1.1.1991.
9. člen
Določba amandmaja LIX, ki se nanaša na trajanje mandata
predsednika Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije se uporablja od izteka mandata predsednika ustavnega
sodišča, ki opravlja to funkcijo na dan razglasitve tega zakona.
10. člen
Določbe amandmaja XLV se uporabljajo od uskladitve
zakonov, ki urejajo volitve sodnikov rednih sodišč (var.dodatek:, občanov, ki sodelujejo pri sojenju v rednem sodišču) ter
imenovanje javnih tožilcev in njihovih namestnikov, s tem
amandmajem.
11. člen
Ta zakon se razglasi in začne veljati hkrati z ustavnimi
amandmaji.

Obrazložitev:
V skladu z drugim odstavkom 435. člena ustave SR Slovenije se lahko posamezne ustavne določbe razčlenijo ali dopolnijo z ustavnim zakonom. Predloženi ustavni zakon v skladu
z navedeno ustavno določbo opredeljuje obveze posameznih
subjektov glede usklajevanja z ustavnimi amandmaji k ustavi
SR Slovenije oziroma določa drugačne roke za začetek uporabe posameznih ustavnih amandmajev od siceršnjega pravila, da začne ustava (ter tudi ustavni amandmaji) veljati
z dnem razglasitve. Pri določbah ustavnega zakona (členi
4,6,7 in 8), ki posebej opredeljujejo začetek uporabe nekaterih
ustavnih amandmajev - zlasti tistih, ki se nanašajo že na
volitve v prihodnjem letu - gre za podobne rešitve, kot jih že
ima ustavni zakon k amandmajem k ustavi SFRJ, z izjemo 7.
člena, ki se nanaša na volitve predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije. V členih, kjer ustavni zakon predvideva
roke za uskladitev aktov z ustavnimi amandmaji (gre za uskladitev zakonov, statutov in samoupravnih splošnih aktov - 2.,
3. in 5. člen ustavnega zakona), pa so predvideni posebni roki,
ki naj zagotovijo, da se bodo v predvidenem času uskladitve
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realno lahko izpeljale. Z 9. oziroma 10. členom ustavnega
zakona pa se želi pri organih, ki so zadolženi za ustavnost in
zakonitost, zagotoviti usklajen prehod na uporabo, v ustavnih
amandmajih predvidenih rešitev. Ustavni zakon poleg navedenih določb vsebuje tudi dve klasični pravno-tehnični
določbi (1. in 11.člen), ki opredeljujeta veljavnost in uporabo
ustavnega zakona. S 5.členom je določen rok, v katerem
morajo občine na območju mesta uskladiti statute zaradi
prenosa nekaterih izvirnih pristojnosti občin na mesto (planiranje družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urbanistično urejanje ter zadovoljevanje komunalnih potreb).
V zvezi z določbo 4.člena ustavnega zakona je potrebno
opozoriti, da bi bilo v primeru zamika sprejetje ustavnih
amandmajev, potrebno v ustavnem zakonu s posebno
določbo podaljšati mandate delegatov v skupščinah ter njihovih izvršilnih organov. Zamik sprejetja ustavnih amandmajev
bi namreč časovno zamaknil tudi sprejem volilne zakonodaje
in izpeljavo volilnih postopkov.
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UNIVERZA EDVARDA KARDELJA
V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA SOCIOLOGIJO,
POLITIČNE VEDE IN NOVINARSTVO
RAZISKOVALNI INŠTITUT, CJMMK
SLOVENSKO JAVNO MNENJE 1989
STALIŠČA O USTAVNIH DOPOLNILIH
PREGLED REZULTATOV
Skladno s prevzeto obvezo podajamo v tej obliki strnjen
prikaz osnovnih ugotovitev na osnovi raziskave slovenskega javnega mnenja 1989 - Stališča o ustavnih dopolnilih (SJM89 - USTAVA), ki smo jo v maju letos izvedli po
naročilu Skupščine SR Slovenije. Ker je raziskava potekla
znotraj ustaljenih okvirov in metodologije raziskav SJM se
v njeni vsebinski zasnovi nismo omejili zgolj na odprta
vprašanja in dileme okoli ustavnih sprememb in poteka
javne razprave o njih, temveč smo posegli globlje v problematiko razumevanja in vrednotenja prvinskih osnov
sistema in tako dopolnili empirično gradivo, ki lahko prispeva k razreševanju dilem okoli dopolnil sedanje slovenske ustave, še posebej pa k izoblikovanju izhodišč za novo
bodočo slovensko ustavo.
Tako kot raziskave v zadnjih letih tudi SJM89 — USTAVA
jasno potrjuje trend v preobražanju politične zavesti Slovencev iz začetka 80-tih let v nakazovanju alternativnih
oziroma izvirnih rešitev ključnih družbeno sistemskih
postavk oziroma izhodov iz krize ter v usmerjenosti
k takozvanim novim vrednotam. Spremembe v politični
zavesti ljudi se izražajo predvsem v odnosu do sistema
oblasti, moči in politike, v nakazovanju nujnosti izhodov iz
dogmatskega političnega monolitizma ter v izrazitem zavzemanju za pluralizem in demokracijo. Tudi letošnja raziskava v celoti potrjuje veljavnost ugotovitev zapisanih
v pismu predsedniku Skupščine SRS ob zaključku raziskave SJM 1988 z dne 10. 6. 1988. Že v prejšnjih raziskavah
smo opozorili, da se slovenska politična javnost oblikuje
kot samosvoj družbeni subjekt, ki ni več enostransko
obvladovan po tradicionalnih političnih socializatorjih.
Pomembno vlogo pri tem so v prvi polovici osemdesetih
let odigrala predvsem nova družbena gibanja, v zadnjih
letih publicistika, tisk, in druga sredstva množičnega
obveščanja, v zadnjem času pa še posebej politične zveze
in druga interesna grupiranja. K dinamiki ustavne razprave
in osveščenosti slovenske politične javnosti okoli ustavnih
dilem so brez dvoma pomembno prispevale snujoče se
politične zveze, Zveza mladine, Odbor za človekove pravice ter Zbor za ustavo.
Osnovne ugotovitve iz raziskave lahko povzemamo takole:
1. Seznanjenost z Ustavo, predlogi dopolnil in vključenost v ustavno razpravo
Vsak četrti Slovenec je »kdaj bral« veljavno slovensko
ustavo. Seveda je »bralcev« slovenske ustave bistveno
manj med nekvalificiranimi, neizobraženimi, med nečlani
ZK, pa tudi med tistimi občani, ki zavračajo nove politične
zveze, medtem ko je bistveno več poznavalcev Ustave med
izobraženci, uslužbenci, člani ZK, med ljudmi, ki simpatizirajo z novimi političnimi zvezami itd. Primerjava s podatki
iz lanske raziskave o branju zvezne ustave kaže, da je bila
v preteklosti motiviranost za seznanjanje s slovensko
ustavo kar znatno manjša kot za jugoslovansko ustavo.
Očitno je, da je slovenska ustava v očeh ljudi bila dokument drugotnega pomena, da je nastala kot prevod in
izpeljanka iz zvezne ustave, da je po njej oblikovana kot
apriorni izbor sistemskih ciljev in vizij - in ne kot izraz
prevladujočih vrednot ljudi.
O tem, da trenutno poteka javna razprava o dopolnilih
slovenske ustave je seznanjenih 4/5 občanov. Večina ljudi
svoje vedenje o poteku javne razprave črpa iz sredstev
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množičnega obveščanja, še posebej iz televizijskih oddaj,
iz radiJekih oddaj ter iz Dela, Večera in Dnevnika. Le
majheWdel vseh (1/6) jih je pasivno prisostvoval kakemu
sestanku, diskusiji ali predavanju o ustavnih spremembah
in še manj (3,2%) jih navaja, da so v teh razpravah tudi
aktivno sodelovali.
Seznanjenost s ponujenimi ustavnimi dopolnili kaže
tudi podatek, da polovica anketiranih oseb ne ve za
ustavna dopolnila oziroma jih ni videla, medtem ko jih
slaba polovica navaja, da so dopolnila deloma prebrali ali
pa le delno pregledali. Le 4,0% vseh anketirancev navaja,
da so ustavna dopolnila prebrali. Med bralci in poznavalci
ustavnih dopolnil jih je velika večina takih, ki tožijo nad
njihovo (delno) nerazumljivostjo. Le 8,5% anketirancev je
odgovorilo, da so ustavna dopolnila v celoti razumeli.
Glede na kompliciranost ustavnega teksta, ki je predmet
spreminjanja pa tudi ponujene osnutke sprememb je delež
tistih, ki navajajo, da so ustavna dopolnila razumeli presenetljivo visok.
2. Potrebnosti in okviri spreminjanja Ustav
Večina anketirancev meni, da je potrebno spremeniti
veljavno slovensko in jugoslovansko ustavo. Odklonilno
stališče v zvezi s tem izreka le 1/10 anketirancev. Zaporedje pri oblikovanju nove slovenske in zvezne ustave
določa visoko vrednotenje nacionalne suverenosti. Večina
(56,0%) anketiranih namreč meni, da naj najprej vsaka
republika oblikuje svojo Ustavo ter določi svoje interese in
se šele nato dogovarja z drugimi republikami o skupnih
interesih v zvezni državi, medtem ko se bistveno manjši
delež anketirancev (11,8%) odloča za doslej uveljavljeno
zaporedje, ko je bila najprej pripravljena jugoslovanska
ustava, nato pa so na njeni osnovi republiške ustave določale svoje posebnosti (11,8%).
Dilemo okoli dometa sprememb oziroma dopolnil sedanje slovenske Ustave večina anketiranih (64,0%) razreši
s stališči, »da naj bo v spremembe vključenih čim več
določb, ki jih zahtevajo ljudje« oziroma, »da naj se v spremembah izrazi vrednota nacionalne suverenosti ne glede
na to, ali je to povsem v skladu z zvezno ustavo ali ne«. Za
zgolj formalno uskladitev slovenske z zvezno ustavo se
opredeljuje neznaten delež anketirancev (3,1%).
V nakazanem zaporedju nastajanja in sprejemanja slovenske republiške in zvezne ustave je izražena zahteva po
zagotavljanju nacionalne suverenosti kot ene temeljnih
vrednot. Slovensko javno mnenje torej utrjuje zahtevo po
radikalnejših spremembah slovenske ustave že v tej fazi.
3. Stališča o »temeljnih načelih«
Raziskava kaže, da se v zvezi z družbenim in političnim
sistemom kot prevladujoča uveljavljajo naslednja vrednotenja oziroma stališča:
— težnja za samoodločbo, za nacionalno suverenost,
torej za obvladovanje oziroma premoč pri določanju
usode lastnega naroda;
— razumevanje ustavnega načela o samoodločbi,
vključno s pravico do odcepitve kot realne in ne le kot
abstraktne, neuresničljive pravice;
— krepitev občutka nacionalne identitete;
— uveljavljanje spoznanja o možnostih obstanka in razvoja slovenskega naroda tudi izven okvirov Jugoslavije;
— idejni, kulturni, politični, strankarski ter lastninski
pluralizem;
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- spoštovanje osnovnih človekovih pravic; svoboda
misli in izražanja;
- priznavanje identitete in osnovnih narodovih pravic
pripadnikom vseh narodov, vključno z Albanci;
- svoboda političnega, vključno strankarskega organiziranja; odprava definirane monopolne pozicije družbenopolitičnih organizacij: opustitev ustavne definicije avantgardne vloge zveze komunistov, zahteva po prenovi politične vloge socialistične zveze; zahteva po reformi sindikata itd.
Visoko vrednotenje pluralizma se v ekonomskem izseku
izraža skozi zahtevo po izenačenosti pogojev uveljavljanja
vseh oblik lastnine: državne, družbene, zasebne, zadružne
in skupinske. Izražena je zahteva za odpravo vseh ovir, ki
preprečujejo uveljavitev kmeta kot individualnega producenta za tržišče (odprava agromaksimuma, odprava
monopolnih posrednikov, pravice gospodarjenja z gozdovi).
Vsa navedena vrednotenja in stališča so v slovenski
populaciji prevladujoča (od 50 do 90%). Ob tem se zdi
utemeljena zahteva po bistveni reviziji oziroma izločitvi
tistih temeljnih načel, ki niso v nasprotju le s prevladujočim vrednotenjem ljudi, temveč tudi v nasprotju z že uvedenimi spremembami v sistemu in ponujenimi predlogi
ustavnih dopolnil. Pri tem gre za načelno razrešitev
temeljne dileme aH naj Ustava v izhodiščih izrazi prevladujoča vrednotenja, stališča in interese ljudi, ali od ljudi
neodvisne, apriorne ideološke postavke oziroma sistemske cilje, ki so usmerjeni v obvladovanje interesov in
vrednotenj ljudi.
4. Volitve, stališča o skupščinskem sistemu
Kljub 15-letnemu delovanju večina ljudi obstoječega
skupščinskega sistema od ravni občine do federacije ne
pozna in torej ne razume. Informiranost o sestavi republiške skupščine se za posamezne zbore giblje v obsegu od
25 - 36%. Naš skupščinski sistem seveda še zdaleč ne
dosega stopnje transparentnosti, značilne za zahodnoevropske parlamentarne sisteme, ki so v izhodišču grajeni
na splošnem zastopstvu in neposrednih volitvah.
Kljub spremembam v volilnem sistemu in vpeljavi delegatskega sistema je predstava ljudi o volitvah nerazdružno
povezana z neposrednostjo. Predstava o neposrednosti
volitev vključuje tudi zahtevo po aktivni vlogi občanov
v fazi kandidiranja. Podatki iz raziskave tudi kažejo, da je
zahteva za prenovo koncepta socialistične zveze utemeljena. Odgovor na vprašanje, kakšno vlogo bi sedanje
zveze oziroma bodoče stranke pri nas mogle imeti v volilnih procesih v bodoče, kaže poiskati v raziskavi volilnih
procesov v evropskih demokratičnih sistemih.
Da je neposrednost volitev v povezavi z razumevanjem
demokratičnosti političnega sistema kaže tudi zahteva za
neposredno voljenje članov predsedstva republike.
Dodajmo še, da je predsedstvo republike uveljavljena
institucija, saj se za njegovo popolno odpravo oziroma
ukinitev zavzema le 1,1% ankatirancev. Dobra tretjina vseh
ankatirancev se zavzema za ohranitev sedanje sestave
predsedstva, oziroma tretjina za to, da naj predsedstvo
ostane, vendar z nekaj manj člani, medtem ko se 1/6
anketirancev zavzema za ukinitev kolektivnega predsedstva in njegovo nadomestitev z individualnim predsednikom SR Slovenije.
Skladno s prevladujočo težnjo po demokratizaciji vseh
sfer odločanja je razumljivo, da se v zvezi s postopkom za
sprejemanje dopolnil slovenske ustave večina anketirancev odloča za referendumsko pot odločanja. Tako se
dobra tretjina vseh odloča za referendum o celoti predlaganih sprememb Ustave, nekaj manj je tistih, ki se zavzemajo za referendumsko odločanje o izbranih bistvenih
vprašanjih dopolnil, medtem ko je le slaba šestina (14,3%)
anketirancev menila, da referendum ni potreben, da naj
o dopolnilih slovenske ustave odloči sama Skupščina
SRS.
5. Človekove pravice
Posebno poglavje raziskave smo posvetili človekovim
pravicam. Ustavni utemeljitvi človekovih pravic ljudje pripisujejo velik pomen. To se še posebej kaže v stališčih
o neustrezni oziroma nezadostni varovanosti temeljnih

človekovih pravic, ko gre za svobodo političnega združevanja in organiziranja, svoboda misli in izražanja, pravice
do zasebnosti, družinskega življenja, nedotakljivosti stanovanja in tajnosti dopisovanja itd. Glede na pomen, ki jim
ga ljudje pripisujejo, so posebne ustavne zaščite vredne
pravice kot: pravica do narodne samoodločbe, vključno
s pravico do odcepitve, osnovne nacionalne pravice, svoboda idejne in politične opredelitve, pravica do političnega in ekonomskega soodločanja, pravica do samoupravljanja, pravice narodnostnih in etničnih manjšin itd.
Anketiranci se izrekajo za zagotovitev ustavno opredeljenega sodnega varstva nedotakljivosti stanovanja in tajnosti pisem, za ustavno opredelitev svobode izpovedovanja vere, za popolno prepoved smrtne kazni (51,6%) oziroma za odpravo smrtne kazni v miru (24,9%), za ustavno
opredelitev pravice do delovanja političnih združenj in
političnega organiziranja (58,4%).
Velika večina anketirancev se izreka tudi za ustavno
opredelitev zaščite ekonomske suverenosti s sprejetjem
dolobče, ki bo republiko Slovenijo zaščitila pred sprejemom odločitev v zvezni skupščini, ki bi bile v škodo
slovenski suverenosti (77,2%).
V prizadevanju za zagotovitev ustreznega pravnega varstva osnovnih človekovih pravic je tudi zavzemanje za
sprejetje ustavne določbe, ki omogoča ustanavljanje
posebnih skupščinskih preiskovalnih odborov za ugotavljanje neustreznih ravnanj ali zlorabe pooblastil nosilcev
javnih funkcij (72,5%).
Orientacija k novim vrednotam se kaže tudi v stališčih
do represije kot sredstva političnega sistema. Ljudje
v celoti zavračajo grožnjo s fizično močjo države, ki se
uveljavlja kot grožnja z vojaško silo ali pa kot uporaba
vojaške sile (76,6% neprimerno - 4,8% primerno) ter skozi
grožnjo z uporabo policijske prisile ali uporabo neposredne policijske prisile (52,0% neprimerno - 12,0% primerno). Socialno legitimnost pa ohranja legalen odvzem
prostosti na osnovi pravnomočne sodne odločbe (46,6%
primerno, 19,5% neprimerno) ter ekonomska prisila oziroma denarno, gmotno kaznovanje (50,0% primerno
- 23,0% neprimerno).
Zavest o potrebi zaščite osnovnih človekovih pravic je
izraz sorazmerno razvite politične kulture ljudi ter relativne demokratizacije sistema.
6. Razumevanje vloge države, samoupravne interesne
skupnosti občine in racionalen sistem upravljanja
Vprašanje odnosa do zvezne države, federacije v tej
raziskavi nismo celovito preučii, ilustrira pa ga nekaj izbranih indikacij: Odnos do federacije opredeljuje visoka stopnja nacionalne samoosveščenosti ter vrednotenje nacionalne oziroma republiške suverenosti. To se denimo
kaže v večinskem (90,7%) zavzemanju za spoštovanje razlik med republikami in pokrajinama kot pravilom v urejanju odnosov znotraj federacije, ko si vsaka republika oziroma narod oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in
pokrajin v njihovem razvoju. Nadalje, kaže se v večinskem
zavzemanju za ustavno zagotovitev ekonomske suverenosti, v zahtevi za ustavno (republiško) utemeljitev varovalnih ukrepov pred škodljivimi posledicami odločitev, sprejetih na zvezni ravni, v zahtevi za zmanjšanje državnega
proračuna, še posebej zmanjšanja sredstev za vojsko itd.
Pogledi ljudi na funkcioniranje federacije in na odnose
med republiko in federacijo sovpadajo s koncepcijo asimetrične federacije. To se kaže tudi v težnji po zmanjševanju obsega zveznih pristojnosti, po zmanjševanju obsega
zveznih intervencij, tako ekonomskih kot tudi političnih,
vključno z zavračanjem (policijske, vojaške) represije kot
oblike pritiska in prakse. Razumevanje zvezne države je
torej izrazito restriktivno. To, denimo, ilustrira večinsko
(64,8%) zavzemanje za to, da naj Slovenija z novo Ustavo
določi, katere zadeve bo prenesla na jugoslovanske
državne organe, pa tudi močno (46,5%) zavzemanje za
uveljavitev konfederalističnega koncepta zvezne države
v bodoči ustavni ureditvi Jugoslavije.
Skladno z visokim vrednotenjem nacionalne suverenosti in zavzemanjem za racionalizacijo institucionalnega
sistema se oblikujejo stališča o republiški državnosti ter
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o odgovornosti republike za zagotovitev osnovnih pogojev
obstoja in razvoja vseh temeljnih področij življenja in
gospodarstva do družbenih dejavnosti. Tako je denimo
republiška država skupaj s podjetji odgovorna za zagotovitev socialne varnosti delavcev, ki so kot tehnološki oziroma ekonomski višek izgubili zaposlitev; država je odgovorna za zagotovitev pogojev enovitega sistema izobraževanja in zdravstva v republiki; republiška država je odgovorna za normalno funkcioniranje sistema pokojninskega
zavarovanja itd. Seveda pa v razumevanju ljudi odgovornost države ni omejena zgolj na področje družbenih dejavnosti, zagotavljanja kvalitete življenja, temveč je država
neposredno soodgovorna za usklajen razvoj na področju
energetike, prometa itd. Lahko rečemo, da javno mnenje
zagotavlja množično podporo vsakršni ustavni opredelitvi
vloge republiške državnosti ter reforme njenega administrativnega aparata v smeri moderno organizirane visoko
strokovne in avtonomne javne uprave.
Velika večina anketirancev se zavzema za reformo
sistema upravljanja družbenih dejavnosti ter za bistveno
zmanjšanje števila samoupravnih interesnih skupnosti na
posameznih področjih (38,5%) oziroma za rigorozno spremembo sistema upravljanja na teh področjih in za odpravo
samoupravnih interesnih skupnosti ter prenos dela njihovih pristojnosti na ustrezno strokovno vodene republiške
sklade (28,3%) oziroma na ustrezne državne upravne
organe (7,8%). Ljudje odklanjajo te upravljalne sisteme
predvsem zaradi njihove razdrobljenosti in kompliciranosti, zaradi očitne hiperinstitucionalizacije tega področja,
zaradi naglega naraščanja števila administrativnih delovnih mest itd.
Po mnenju ljudi je tudi komunalni sistem pri nas potreben reforme. Delno protislovnost v gledanjih na občino,
v razumevanju njenega samoupravnega bistva in njene
vloge kot osnovne državno izvršilne ravni se kažejo
v naslednjih prevladujočih stališčih in gledanjih:
- zahteva za enotno postavitev davčnega in inšpekcijskega sistesma za vso republiko (84,3%)
- zahteva za zmanjšanje vpliva občine na gospodarjenje in razvoj podjetij na njenem območju (70,0%)
- skrb občine za prostorski razvoj in stanovanjsko
izgradnjo (68,3%) ob hkratnem zavzemanju za prenos
reševanja temeljnih vprašanj urejanja prostora, stanovanjNAROČNIK:
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A. DRUŽBENA KRIZA IN REFORMA
A1. ALI BI BILE GOSPODARSKE IN POLITIČNE RAZMERE
V JUGOSLAVIJI DANES BOLJŠE, ČE BI ŠE ŽIVEL PREDSEDNIK
TITO?
1 - mnogo boljše
17.6
2 - malo boljše
30.4
32

ske izgradnje in varstva človekovega okolja v pristojnosti
republike (52,0%)
- zavzemanje za majhno samoupravno občino, ki skrbi
za zadovoljevanje potreb občanov v neposrednem življenjskem okolju (62,1%) s težnjo po ločitvi lokalno samoupravne vloge od izvrševanja republiških in zveznih zakonskih predpisov (50,8%), vendar ob hkratnem zavzemanju,
da občina še naprej na svojem območju zagotavlja izvrševanje vseh funkcij oblasti in upravljanja družbenih zadev
(60,7%).
Pregled podatkov torej pokaže, da je v razumevnaju ljudi
osrednja točka racionalnega družbenega upravljanja
republiška država. Čeprav se ljudje zavzemajo za deregulacijo in zmanjševanje državnega proračuna, pa se hkrati
zavzemajo za to, da republika zagotovi več sredstev za
urejanje problemov varstva okolja, za zdravstvo, izobraževanje in druga področja družbenih dejavnosti, terjajo pa
zmanjševanje porabe denarja za vojsko in obrambo, za
programe pomoči nerazvitim in za domača podjetja z izgubami.
7. Zaključne pripombe
Z raziskavo smo posegli tudi v področje političnega
organiziranja ter poglede ljudi na vlogo sedanjih družbenopolitičnih organizacij in novonastajajočih političnih
interesnih grupiranj, skupin in zvez. Raziskovali smo tudi
stališča Slovencev o mednacionalnih odnosih ter delovanje slovenskega političnega vodstva ob tem; posebej smo
opazovali odnos Slovencev do situacije na Kosovu in
drugo. Slovensko politično vodstvo v svojem prizadevanju
za zagotovitev samostojnega razvoja in narodne suverenosti uživa v javnem mnenju izjemno visoko podporo
(70,6%). V zvezi s stališči Slovencev do razmer na Kosovu
pa velja opozoriti na izrazito protirepresivno razpoloženje,
odklanjanje izrednih ukrepov ter zavračanje sodelovanja
slovenskih miličnikov ter vojakov pri obvladovanju razmer
na Kosovu.
Ob koncu tega kratkega povzetka osnovnih ugotovitev
iz raziskave predlagamo, da vodstvo Skupščine zagotovi
vpogled v sumarno poročilo iz raziskave vsem članom
ustavne komisije. Na iniciativo ustavne komisije ali njenih
posameznih članov lahko pripravimo v kratkem času
podrobne prikaze in analize posameznih vprašanj iz raziskave.
3 - enake
4 - nekaj slabše
5 - mnogo slabše
6 - ne vem, neodločen

29.0
4.8
2.3
16.0

A2. ALI ZAUPATE SEDANJI JUGOSLOVANSKI VLADI (ZVEZNEMU
IZVRŠNEMU SVETU) POD PREDSEDSTVOM ANTEJA MARKOVIČA, DA BO REŠILA JUGOSLAVIJO IZ KRIZE, ALI JI NE ZAUPATE?
1 - zaupa
51.1
2 - ne zaupa
22.9
3 - ne ve, neodločen
26.0
A3. ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: VLADA NAJ
ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z NIŽJIMI IN
VIŠJIMI DOHODKI?
36.2
1 — popolnoma soglašam
24.6
2 - v glavnem soglašam
13.0
3 - nisem niti za, niti proti
13.7
4 - v glavnem ne soglašam
12.5
5 - sploh ne soglašam
A4. ALI SODITE, DA SO DAVKI IN PRISPEVKI OD PLAČ IN NA
DOHODKE, KI JIH SEDAJ PLAČUJETE VI IN OSEBE, KI ŽIVIJO
Z VAMI . .
29.8
1 - mnogo previsoki
47.1
2 - previsoki
13.2
3 - približno pravi
1.1
4 - prenizk
0.3
5 - mnogo prenizki
5.3
6 - ne vem
3.1
7 - vprašanje se ne nanaša name
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A5. ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČITI MED ZADRŽEVANJEM
VISOKE INFLACIJE IN MED ZADRŽEVANJEM RASTI NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?
54.6
1 - zadrževati inflacijo
21.5
2 - zadrževati rast nazaposlenosti
23.9
3 - ne vem, neodločen
A6. KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO
VARNOST DELAVCEV, KI OSTANEJO BREZ ZAPOSLITVE KOT
»TEHNOLOŠKI VIŠEK« OB MODERNIZACIJI PODJETIJ?
4.0
1 - odpuščeni delavci, vsak sam zase
26.7
2 - podjetje, ki jih je odpustilo
51.6
3 - podjetje, skupaj z republiko Slovenijo
8.5
4 - samo republika Slovenija
9.2
5 - ne vem, neodločen
A7. KAJ MENITE, ALI IMA DRŽAVA PRI NAS:
1 - mnogo preveč moči
2 - preveč moči
3 - približno pravo mero moči
4 - premalo moči
5 - mnogo premalo moči
6 - ne vem

20.6
27.0
9.5
21.5
4.1
17.3

A8. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN
DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI.
KATERA OD SPODNJIH NAVEDB POVAŠI OCENI NAJBOLJ
USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU,
V SLOVENIJI? (primerjava: SJM88 - A7)
1 - angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi
premagali težave
16.7
2 - zaupanje, da bomo kmalu vse uredili
9.2
3 - upanje in strah obenem
27.5
4 - brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost
7.7
5 - prevladuje strah in zaskrbljenost
30.5
6 - kaj drugega
0.8
7 - ne ve, ne more oceniti
7.6
A9. V JUGOSLAVIJI VEDNO BOLJ PRIHAJAJO V OSPREDJE RAZLIČNI POGLEDI O NAČINU UREJANJA RAZMER NA PODROČJU
GOSPODARSTVA, POLITIKE, KULTURE... KAJ SODITE, PO
KAKŠNI POTI JE TREBA PROBLEME REŠEVATI?
1 - le z dialogom in s soočanjem različnih pogledov je mogoče
priti do skupne rešitve problemov
66.7
2 - različni pogledi ustvarjajo zmedo,
treba jih je poenotiti
14.9
3 - probleme je mogoče urediti le z državnimi ukrepi
in prisilo
3.0
4 - le vojska lahko reši probleme in napravi pri nas red
1.4
5 - drug
2.3
6 - ne ve, neodločen
11.7
A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI
POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI
OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO
IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE
Z NAŠTE- TIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (primerjava: SJM88 - A26)
popol- v glav- neod- v glav- sploh
noma nem ločen nem se ne
se
se ne ve
se strinja
strinja strinja
ne
strinja
a) Jugoslavija naj postane
članica EGS.
b) Ukiniti je treba prispevke
in fond za nerazvite; pomoč
nerazvitim naj poteka preko
bank v obliki posojil in skupnih vlaganj.
c) Spoštovanje razlik med republi- kami in pokrajinami
naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje
svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih
republik in pokrajin v njihovem razvoju.
poročevalec

67.1

17.8

12.4

1.5

1.2

62.2

21.7

10.3

4.1

1.6

75.2

15.7

7.0

1.4

0.7

d) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna,
družbena, zadružna, delničarska,privatna.
e) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo.
f) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti
dohodka oz. ekonomskega
napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino.

60.9

21.5

13.2

2.8

1.5

65.3

20.2

9.7

3.6

1.1

65.0

20.0

11.6

2.6

0.8

A11. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI
PRAVA? (primerjava: SJM88 - A27)
1 - vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu
režimu
5.6
2 - obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu
18.6
3 - nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacije, s pravico do spontanega političnega
gibanja
54.2
4 - ne ve, neodločen
21.6
A12. ALI IMA PO VAŠI SODBI SOCIALIZEM V SVETU PERSPEKTIVO, ALI NE?
1 - da, razvijal se bo
24.6
2 - ne, ne bo se razvijal
42.5
3 - ne ve, neodločen 32.8
B. STALIŠČA V ZVEZI S SPREMEMBAMI SLOVENSKE USTAVE
B1. ALI STE KDAJ BRALI SEDANJO SLOVENSKO USTAVO?
1 - da
25.1
2 - ne
74.9
B2. ALI VESTE, DA TRENUTNO POTEKA JAVNA RAZPRAVA
0 DOPOLNILIH (AMANDMAJIH) SLOVENSKE USTAVE?
1 - da
78.8
2-ne
21.2
B3. ALI STE MORDA V ZADNJEM ČASU BILI NA KAŠNEM
SESTANKU, ZBOROVANJU, KJER SE JE GOVORILO O SPREMEMBI USTAVE? (če da) ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI
V RAZPRAVI?
1 - ne, ni bil, ne ve za spremembe ustave
79.7
2 - da, bil je, toda ni sodeloval v razpravi
17.1
3 - da, bil je in sodeloval je v razpravi
3.2
B4. ALI STE MORDA PREBRALI - V CELOTI ALI DELOMA
- PREDLAGANA DOPOLNILA (AMANDMAJE) USTAVE, KI SO
BILA OBJAVLJENA KONCEM APRILA V DELU IN V DRUGIH ČASOPISIH?
1 - ne ve za spremembe ustave
26.3
2 - prebral v celoti
4.0
3 - prebral deloma
25.7
4 - ni prebral, le delno pregledal
19.2
5 - sploh ni pregledal
24.8
(če je prebral, pregledal)
B5. ALI STE JIH RAZUMELI?
1 - da, razumel v celoti
2 - da, deloma razumel
3 - sploh ni razumel
4 - ni bral

8.5
31.2
3.0
57.3

B6. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO ALI NEPOTREBNO
V TEM ČASU SPREMINJATI SLOVENSKO USTAVO?
1 - je potrebno
60.2
2 - ni potrebno
11.5
3 - ne ve, neodločen
28.3
B7. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA
V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT
DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?
1 — večjo kot doslej
66.6
2 - manjšo kot doslej
2.0
3 - enako kot doslej
13.0
4 - ne ve, neodločen
18.4
33

B8. V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI SE VSE BOU
UVELJAVLJA MNENJE, DA JE POTREBNO PRIPRAVITI NOVO
JUGOSLOVANSKO USTAVO? KAJ VI MISLITE O TEM?
1 — da, pripraviti je potrebno novo ustavo
64.7
2 — ne, nova ustava ni potrebna
10.8
3 - ne ve, neodločen
24.5
B9. PO KAKŠNI POTI BI MORALI PRITI DO NOVE JUGOSLOVANSKE USTAVE?
1 - tako, da bi vsaka republika oblikovala svojo ustavo in določila
svoje interese in se nato dogovarjala z drugimi o skupnih interesih
v zvezni državi
56.1
2 - tako, da bi se republike in pokrajine dogovorile za skupne
temelje jugoslovanske in republiške ustave
16.1
3 - tako, da bi na ravni federacije pripravili enotno ustavo, nato pa
bi republike v teh okvirih določale svoje posebnosti
11.8
4 - drugače
1.2
5 - ne ve, neodločen
14.9
B10. O TEM, KAJ NAJ VKLJUČUJEJO NOVA DOPOLNILA K SLOVENSKI USTAVI, SO POGLEDI IN STALIŠČA RAZLIČNA. NAVEDLI
VAM BOMO NEKATERA, VI PA IZBERITE TISTO, KI JE NAJBLIŽJE
VAŠEMU MNENJU:
1 - opravi se naj le formalna uskladitev s sprejetimi dopolnili
zvezne ustave
3.1
2 - dopolnila naj vključijo čim več izvirnih in novih rešitev, toda
ne v nasprotju z zvezno ustavo
16.5
3 - poleg uskladitve z zveznimi naj slovenska dopolnila vsebujejo
čim več določb, ki jih zahtevajo ljudje
36.9
4 - dopolnila naj vključijo vse, kar je v korist slovenski suverenosti, ne glede na to, ali je v skladu z zvezno ustavo ali ne
27.1
5 - kaj drugega
1.0
6 - ne vem, neopredeljen
15.4
B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ
OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI
NE?
popol v glav- neod- v glav- sploh
noma nem ločen nem ne sog.
soglaša sogla. ne ve ne sog.
a) v slovensko ustavo je potrebno posebej zapisati pravico slovenskega naroda do
samoodločbe,
vključno
s pravico do odcepitve in
združitve
b) Slovenska ustava naj še
v bodoče ohrani določbo
o vodilni vlogi Zveze komunistov
c) v celoti je potrebno odpraviti omejitve lastnine kmetov
nad obdelovalno zemljo
- agrarni maksimum
d) kmetje - lastniki gozdov
naj samostojno gospodarijo
z gozdovi in prodajajo les
e) v ustavnih dopolnilih je potrebno določiti, da je SR Slovenija gospodarsko suverena
in da prispeva za Federacijo
in nerazvite sama - po presoji svojih možnosti
f) ne glede na predlagana dopolnila je potrebno takoj pričeti s pripravami nove slovenske ustave, ki bo v celoti
izrazila voljo in interese Slovencev
g) Zdravljica naj bo z ustavo
določe na za slovensko himno
h) družbena, zasebna in zadru- žna lastnina naj bodo
z ustavo v vseh pogledih izenačene
i) odpraviti je potrebno vse
omejitve glede velikosti zasebnega podjetja in števila
zaposlenih
34

64.5

17.2

13.0

3.1

2.3

15.4

19.2

22.0

19.8

23.6

57.9

18.3

11.8

5.9

6.1

46.7

21.5

12.6

13.1

6.1

69.7

17.8

9.7

2.0

0.9

63.5

18.8

15.3

1.7

0.6

56.6

18.6

19.1

2.8

2.8

61.8

20.7

13.7

2.1

1.7

62.0

21.9

11.9

2.5

1-7

j) Volitve na vseh ravneh naj
bodo neposredne
k) Samoupravne interesne
skupnosti na področju kulture, zdravstva itd. naj se bolj
racionalno organizirajo na
ravni republike Slovenije
I) Samoupravne skupnosti je
treba odpraviti, njihove naloge pa naj prevzamejo ustrezni državni organi
m) Ustava naj dopusti ustanavljanje političnih strank
n) Narodnostim v Sloveniji
(Italijani, Madžari) bi v ustavi
morali zagotoviti še večjo
zaščito kot doslej

75.6

15.0

8.0

0.7

0.7

64.8

18.6

14.1

1.6

0.9

30.5

19.0

31.3

10.9

8.3

46.5

20.8

21.0

6.6

5.1

27.4

28.9

28.3

10.2

5.2

B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA
O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI
VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE
Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?
strinja ne stri- ne ve
TRDITVE:
se nja se neod.
a) občine naj bodo manjše in naj bodo pred
vsem samoupravne skupnosti občanov za
zadovoljevanje potreb v neposrednem življenjskem okolju
b) občina naj še naprej na svojem območju
zagotavlja izvrševanje vseh funkcij oblasti
in upravljanja družbenih zadev
c) vpliv občine na gospodarjenje in razvoj
podjetij naj se bistveno zmanjša
d) v občini je treba ločiti lokalno samoupravo od izvrševanja republiških in zveznih zakonskih predpisov
e) občina naj samostojno skrbi za prostorski razvoj in stanovanjsko izgradnjo
f) temeljna vprašanja urejanja prostora, stanovanjska izgradnja in varstvo človekovega
okolja naj bodo v pristojnosti republike
g) davčna politika in inšpekcijski nadzor naj
bosta enotno organizirana v vsej Sloveniji

62.1

17.9

20.0

60.7

16.8

22.5

70.0

10.9

19.1

50.8

12.5

36.7

68.3

14.0

17.7

52.0

26.4

21.6

84.3

4.0

11.7

B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O VLOGI OBČIN PRI
NAS, VI PA POVEJTE, S KATERIM OD NJIH SE NAJBOLJ STRINJATE?
1 - sedanje občine delajo kar dobro,
naj ostane tako kot je
16.2
2 - vpliv sedanjih občin na razvoj gospodarstva je prevelik,
potrebno ga je odpraviti
25.9
3 - občine naj skrbijo le za krajevne potrebe (komunalno gospodarstvo, urbanizem, čisto okolje in podobno), za ostalo naj skrbi
republika
37.2
4 - drugo
2.2
5 - ne vem, neopredeljen
18.5
B14. ALI VESTE, KATERI ZBORI SESTAVLJAJO SKUPŠČINO SR
SLOVENIJE? (pri vsakem zboru je naveden delež anketirancev, ki
so vedeli za ta zbor)
- Zbor občin
25.3
- Zbor združenega dela
30.4
- Družbenopolitični zbor
35.9
8 - navaja drugo
2.1
9 - ne ve
56.9
(če je navedel DPZ)
B15. KAJ SODITE O DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU V SKUPŠČINI SRS V PRIHODNJE:
1 - ostane naj takšen kot doslej
7.9
2 - treba bi ga bilo odpraviti
3.4
3 - namesto njega naj bi oblikovali splošen zbor na temelju
neposredne volilne pravice
24.4
4 - ne vem, ni navedel DPZ
64.3
B16. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KAKO NAJ POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA DELEGATE V SKUPŠČINE IN DRUGE
DRŽAVNE FUNKCIJE?
1 - kot doslej naj kandidate postavlja SDZDL ob sodelovanju
Zveze komunistov, Sindikata . ..
12.6
poročevalec

2 - kandidate naj postavljajo sami občani na zborih volilcev 02.
delavci v podjetjih
55.4
3 - vsaka organizacija oz. zveza jih postavlja sama in skrbi za
agitiranje do volitev
17.2
4 - kaj drugega
2.2
5 - ne ve
12.5
B17. USTAVNA DOPOLNILA PREDVIDEVAJO NEPOSREDNE
VOLITVE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR KRAJEVNIH
SKUPNOSTI V OBČINSKI SKUPŠČINI, DAJEJO PA TUDI MOŽNOST, DA SE S STATUTOM OBČINE OHRANI SEDANJI DELEGATSKI NAČIN VOLITEV. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?
1 - volitve na vseh ravneh naj bodo neposredne
76.3
2 - v občini lahko s statutom določijo dosedanji delegatski način
volitev
8.3
3 - ne vem, neodločen
15.3
B18. KAJ SODITE O PREDSEDSTVU SR SLOVENIJE? ALI .
1 - naj ostane tako kot sedaj
2 - naj ostane, vendar naj ima manj članov
3 - naj se ukine, imejmo le predsednika SR Slovenije
4 - tak organ sploh ni potreben,ukine naj se v celoti
5-ne vem

..
34.0
37.5
15.6
1.1
11.8

B19. KDO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU VOLIL PREDSEDNIKA OZ.
ČLANE PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE?
1 - volili naj bi ga ljudje neposredno
86.8
2 - volila naj bi ga republiška skupščina
4.4
3 - volile naj bi ga občinske skupščine
4.0
4 - ne vem
4.9
B20. VLOGO IN DEJAVNOST SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI LJUDJE RAZLIČNO PRESOJAJO IN KOMENTIRAJO.
KAKŠNO JE VAŠE MNENJE, ALI NAJ BI VSE . . .
1 - ostalo tako kot doslej
7.8
2 - predvsem bi morali zmanjšati število samoupravnih interesnih
skupnosti
38.5
3 - sploh bi jih bilo treba odpraviti, namesto njih pa naj bi
ustanovili sklade brez množic delegatov in sestankov
28.3
4 - ukinili, njihove naloge naj bi prevzeli državni upravni organi
7.8
5 - drugo
1.6
6 - ne vem, neopredeljen
16.0
B21. KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE ZAGOTAVLJALE PRAVICE
LJUDI DO IZOBRAŽEVANJA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZAVAROVANJA)?
1 - obseg pravic naj bo odvisen zgolj od zmogljivosti posamezne
občine
5.8
2 - razlike med občinami naj izravnava republiški solidarnostni
sklad
13.6
3 - obseg pravic naj bo enak za vse ljudi v Sloveniji, torej
zagotavlja naj jih republika
72.9
4 - ne vem, neopredeljen
7.6
B22. ALI SODITE, DA BI V POSTOPKU SPREJEMANJA DOPOLNIL
SLOVENSKE USTAVE MORALA SLOVENSKA SKUPŠČINA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NE BI BILO POTREBNO? (če da) ALI
REFERENDUM ZA VSE SPREMEMBE, ALI LE OB BISTVENIH
ODPRTIH VPRAŠANJIH?
1 - da, referendum o celoti sprememb
34.7
2 - da, vendar le o nekaterih bistvenih vprašanjih
28.3
3 - ne, odloči naj Skupščina SRS
14.3
4 - neodločen, ne ve
22.6
(če je za referendum)
B23. ZAKAJ SE ZAVZEMATE ZA REFERENDUM? KAJ BI POMENIL?
(vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; odgovore smo izpisali in
pri- pravili naslednjo klasifikacijo, po kateri smo šifrirali vse
odgovore)
1 - voljo ljudstva, demokratičnost, možnost odločanja vseh, večji
vpliv ljudi ipd.
35.9
2 - samostojno in svobodno odločanje, odločanje brez pritiskov
3.0
3 - vsak naj se opredeli in pove svoje mnenje, videle bi se razlike,
nesoglasja
2.5
4 - zaradi pomembnosti vprašanj naj odločajo vsi
1.8
5 - edina normalna pot, najbolj pošteno, objektivno
1.4
6 - nezaupanje skupščini (politiki, vodstvu), kritika odločanja
v skupščini (politike, vodstva)
1.0
7 - odločitev bo imela večjo moč (legitimnost) v odnosih do
federacije oz. drugih republik;
0.7
poročevalec

argument slovenskega političnega vodstva pri zastopanju stališč
republike v federaciji ipd.
8 - drugo
8.9
9 - ni za referendum, neodločen, ne ve, brez odgovora
44.7
B24. ALI SO PRI NAS V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, DOVOLJ
VAROVANE IN ZAŠČITENE SLEDEČE OSNOVNE ČLOVEKOVE
PRAVICE - ALI SO PREMALO VAROVANE?
popol- pre- del. da pretež- sploh
noma težno del, ne no niso niso
a) svoboda političnega združevanja in or-'
ganiziranja
9.2
b) zasebnost, družinsko življenje, nedotakljivost stanovanja
in tajnost dopisovanja
16.8
c) svoboda misli in izražanja
13.5
d) svoboda veroizpovedi
32.3

22.7

26.4

18.5

ne
ve

12.3

10.9

29.8

21.9

15.0

7.6

8.9

23.7

26.9

18.1

10.9

6.9

31.9

17.3

7.8

3.9

6.8

B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO
NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?
brez majhen srednji velik
pomena pomen pomen pomen
a) svoboda in pravica
do združevanja
c) svoboda in pravica
do zborovanja
c) pravica do peticije
d) svoboda veroizpovedi
e) svoboda do idejne
ali politične opredelitve
f) pravica do stavke
g) nacionalne pravice
h) pravice do narodne
samoodločbe, vključno do odcepitve
i) pravice narodnostnih in etničnih manjšin
j) pravice do političnega in ekonomskega soodločanja
k) pravica do samoupravljanja

zelo
velik
pomen

b. o.

6.6

14.2

31.0

32.3

15.1

0.8

7.6
9.8

15.0
13.9

35.0
34.4

29.6
27.8

11.9
12.6

0.9
1.5

8.8

11.0

28.7

32.3

18.5

0.7

6.0
11.4
4.0

9.0
11.1
6.3

27.9
28.7
21.4

34.6
31.2
32.8

21.6
16.8
34.4

0.9
0.8
1.0

6.7

6.6

21.4

29.9

34.3

1.2

5.8

8.0

27.3

34.9

22.8

1.1

5.0

9.3

25.0

33.7

26.0

1.1

8.4

9.8

26.0

32.3

22.5

1.0

B26. BESEDILO USTAVE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH DO NEDOTAKLJIVOSTI STANOVANJA IN TAJNOSTI PISEM NAJ BI DOPOLNILI ŠE Z DOLOČBO, DA JE OMEJEVANJE TE PRAVICE MOGOČE
LE NA OSNOVI SKLEPA SODIŠČA, NE PA DRUGIH ORGANOV
PREGONA. ALI BI SE VI OSEBNO ZAVZELI ZA TAKŠNO SPREMEMBO, ALI NE?
1 - da, zavzel bi se
76.7
2- ne bi se zavzel
5.7
3 - ne vem, se ne morem odločiti
17.6
B27. V USTAVNIH DOPOLNILIH STA PREDLAGANI GLEDE VERSKE SVOBODE DVE RAZLIČICI. PRVA SE GLASI: IZPOVEDOVANJE VERE JE SVOBODNO. DRUGA RAZLIČICA PA SE GLASI:
IZPOVEDOVANJE VERE, ZASEBNO ALI JAVNO, POSAMIČNO
ALI V SKUPNOSTI Z DRUGIMI JE SVOBODNO. ZA KATERO
RAZLIČICO BI SE ZAVZELI VI OSEBNO?
1 - za prvo, krajšo
60.9
2 - za drugo, daljšo
26.5
3 - se ne morem odločiti, ne vem
12.6
B28. V USTAVNIH DOPOLNILIH STA GLEDE SMRTNE KAZNI
PREDLAGANI DVE RAZLIČICI. PO PRVI NAJ BI SE SMRTNA
KAZEN UKINILA TAKO V MIRU KOT V VOJNI, PO DRUGI PA NAJ
BO IZREKANJE SMRTNE KAZNI DOVOUENO V VOJNEM ČASU.
ZA KATERO OD RAZLIČIC BI SE ZAVZELI VI?
1 - za prvo, za popolno prepoved smrtne kazni
51.6
2 - za drugo, smrtna kazen naj bo prepovedana v miru, se pa
lahko izreče v vojni
24.9
35

17.6
' 5.9

3 - se ne morem opredeliti
4 - ne vem

B29. OBSTAJA MNENJE, DA NAJ BI USTAVA IZRECNO ZAJAMČILA SVOBODO POLITIČNEGA ZDRUŽEVANJA IN DA BI
V DOPOLNILA VKLJUČILI BESEDILO: ZAJAMČENA JE PRAVICA
DO DELOVANJA POLITIČNIH ZDRUŽENJ IN ORGANIZACIJ. ALI
BI SE VI ZAVZELI ZA VKLJUČITEV TEGA NOVEGA BESEDILA, ALI
NE?
1 - zavzel bi se
58.4
2 - ne bi se zavzel
8.1
3-neodločen
19.7
4-ne vem
13.7
B30. ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU SMOTRNO VKLJUČITI
V USTAVNA DOPOLNILA K SLOVENSKI USTAVI POSEBNO
DOLOČBO, KI BI REPUBLIKO SLOVENIJO ZAŠČITILA PRED
SPREJEMOM ODLOČITEV V ZVEZNI SKUPŠČINI, KI BI BILE
V ŠKODO SLOVENSKI SUVERENOSTI - ALI TO NI POTREBNO?
1 - da
77.2
2 - ne
7.1
3 - ne vem
15.7
B31. OBSTAJA TUDI MNENJE, DA NAJ BI V USTAVNA DOPOLNILA VKLJUČILI DOLOČBO O USTANAVUANJU POSEBNIH
SKUPŠČINSKIH PREISKOVALNIH ODBOROV ZA PREISKOVANJE
NEUSTREZNIH RAVNANJ ALI ZLORABE POOBLASTIL NOSILCEV
JAVNIH FUNKCIJ. ALI BI SE VI ZAVZELI ZA TAKO USTAVNO
DOLOČBO - ALI NE?
1 - da
72.5
2 - ne
7.4
3 - ne vem
20.0
B32. DRŽAVA IN DRUGE JAVNE USTANOVE IMAJO MNOŽICO
INFORMACIJ O POSAMEZNIKIH, KI BI SE LAHKO ZELO HITRO
ZBRALE S POMOČJO RAČUNALNI KOV. ALI VIDITE V TEM:
1 - zelo resno ogrožanje zasebnosti
20.2
2 - precej resno ogrožanje zasebnosti
26.6
3 - nobene resne grožnje zasebnosti
21.8
4 - sploh nobene grožnje zasebnosti
10.2
5 - ne vem,neodločen
21.2
B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI
ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA
BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ.
PRISPEVKE.
republika bi morala dajati:
kot nekaj veliko
veliko nekaj
več več doslej manj manj
a) za varstvo okolja 43.1 34.1 15.0 2.0 0.7
b) za zdravstvo
43.6 33.2 16.4 2.6 0.6
c) za policijo in odkrivanje kaznivih de8.5 16.9 41.1 13.5 11.0
janj
1.9 0.6
d) za izobraževanje 38.1 36.3 19.0
e) za vojsko in
obrambo
4.0 8.4 26.5 23.3 32.1
24.3 34.7 31.3 4.0 1.3
f) za pokojnine
g) za podporo neza10.7 24.8 34.4 10.9 11.5
poslenim
h) za kulturo in
15.5 33.4 35.2 6.6 3.6
umetnost
i) za nerazvite
2.6 6.5 18.2 21.8 44.4
j) za podjetja z izgu7.7 22.3 16.2 40.9
bami
2.3

ne
ve
5.1
3.4
9.0
4.2
5.7
4.5
7.8
5.6
6.5
10.5

B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRSNI
SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO
STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:
močno do neke niti pri- do neke močno
mere odsvepripomere poro.,
ročam pripo- niti od- odsve- tujem
ročam svetu. tujem
a) zakonska kontrola plač in zaslužkov
b) zakonska kontrola cen
36

17.7

28.6

21.4

13.7

18.6

37.7

28.7

13.2

10.9

9.5

c) zmanjšanje izdatkov
države
(proračuna)
d)
finansiranje
programov zaposlovanja
e) manj zakonskih
predpisov za gospodarstvo
f) podpiranje industrije pri razvoju
novih proizvodov
in tehnologije
g) zaščita industrije pred uvozom
proizvodov iz tujine
h) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna
mesta
i) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi
tako ustvarili nova
delovna mesta

58.6

22.7

13.2

3.2

2.3

33.9

42.3

20.1

2.6

1.1

47.4

30.5

16.1

3.9

2.0

63.0

24.9

10.5

1.2

0.5

18.7

22.0

21.0

17.9

20.4

19.4

25.4

20.1

15.5

19.6

27.0

31.2

21.8

10.8

9.1

B35. SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA NAM POVESTE, KOLIKO
VPLIVA NAJ BI IMELA DRŽAVA, REPUBLIKA - SEVEDA NA
RAČUN TRŽNE SAMOSTOJNOSTI PODJETIJ - NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
ne
prete.
del nobevem
vpliv vpliva
nega
vpliva
a) preskrba z električno energijo 39.9
36.3
10.4
13.4
b) železarne
24.0
41.2
18.2
16.6
c) banke in zavarovalništvo
25.3
36.1
22.0
16.6
d) železnice
30.9
41.8
12.2
15.2
B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE 00 NAŠTETIH STVARI NAJ
BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?
ne
v vsakem delno v glav- v nobevem
nem nem pri.
primeru odgoodgo- vorna neod- odgo.
govor.
vorna
a) zagotoviti delovno
mesto za vsakogar, ki
hoče delati
62.7
24.3
5.1
4.1
3.8
b) nadzorovati cene
51.8
24.1
9.5
1 0.2
4.4
c) kontrolirati tisk
24.8
28.6
15.6
23.6
7.5
d) zagotoviti zdravstve2.7
1.8
0.7
79.9
15.0
no oskrbo za bolne
e) zagotoviti upokojencem in starim ljudem
primeren
življenjski
2.6
1.6
0.6
79.9
15.3
standard
f) pomagati industriji,
4.6
4.1
2.0
63.6
25.8
da si zagotovi razvoj
g) zagotoviti nezaposlenim primeren živ5.8
ljenjski standard
40<5
40.2
7.8
5.6
h) znižati razlike med
7.0
revnimi in bogatimi
48.5
23.8
9.6
11.1
i) imenovanje ravnate17.7
Ijev šol
14.2
16.5
15.9
35.6
B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI
POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE
SLOVENIJE?
(možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori)
- razlagam predstavnikov ustavne komisije in Socialistične zveze 35.6
- komentarjem kritičnih družboslovcev, pravnikov in drugih strokovnjakov
- stališčem predstavnikov novih zvez (demokratične, socialnodemokratske, kmečke ipd.)
39.1
- stališčem predstavnikov Zveze komunistov
17.7
- mnenjem posameznih občanov
42.2
7 - komu drugemu
1"
poročevalec

8 - nikomur posebej; ne vem komu
9 - ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih

11.6
14.0

B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE?
(možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori)
- v dnevniku Delo 31.3 - v dnevnikih Večer, Dnevnik
23.2
- v drugih časopisih in revijah
12.7
- prek radia Ljubljana in drugih radijskih postaj
38.4
- prek TV Ljubljana in drugih televizijskih postaj
61.3
- v pogovorih (družina, prijatelji, znanci, sodelavci)
21.9
- na sestankih, predavanjih, v podjetju, občini, KS ipd.
9.5
8 - drugje
0.5
9 - nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo
15.1
C. ČLOVEKOVE PRAVICE
C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER
POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE
OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO
V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA - IN KATERA SO NEPRIMERNA?
v celo- nepri- včasih primer- v četi nepri- merno primer.
no
loti
merno
včasih
prinemerno
primer.
a) grožnja ali uporaba vojaške sile
47.8
b) grožnja ali uporaba policijske prisile
28.6
c) odvzem prostosti na podlagi sodne odločitve
9.5
d) ekonomska prisila, denarna kazen, odvzem gmotne
koristi
10.5
e) vzgoja, prostovoljno prepričevanje
9.6

28.8

18.6

4.0

0.8

23.4

36.0

9.9

2.1

10.0

33.9

34.4

12.2

12.5

37.1

29.1

10.9

10.3

30.4

35.5

14.3

C2. DENIMO, DA JE NEK ČASOPIS DOBIL ZAUPNE DOKUMENTE
0 OBRAMBNIH NAČRTIH IN DA JIH ŽELI OBJAVITI.
1 - ali bi časopis smel objaviti te dokumente
27.3
2 - ali naj bi država imela pravico preprečiti objavo
44.1
3 - ne vem
28.5
C3. KAJ PA ČE GRE ZA ZAUPNE VLADNE DOKUMENTE O NAČRTOVANIH GOSPODARSKIH UKREPIH?
1 - ali bi časopis smel objaviti te dokumente
46.0
2 - ali naj bi vlada imela pravico preprečiti objavo
28.4
25.6
C4. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI BI VI REKLI, DA JE TREBA
ZAKONE UPOŠTEVATI BREZ IZJEME, ALI PA OBSTOJAJO DOLOČENE IZJEMNE SITUACIJE, V KATERIH BI MORAL ČLOVEK RAVNATI PO SVOJI VESTI, PA ČEPRAV BI PRI TEM PREKRŠIL ZAKONE?
1 - zakone je treba ubogati brez izjeme
29.4
2 - v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest
58.9
3 - ne vem
11.7
C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV
PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE
ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI
DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO
VAŠEM MNENJU DOVOUENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE
v vsak. dovo- ne do- v nobe.
prime.
liti voliti prime.
dovoli.
dovoli.
a) zahtevati ugotavljanje odgovornosti v pristojnih organih
b) organizirati javna zborovanja, da bi protestirali proti
oblasti
c) objaviti letake proti oblastem
poročevalec

ne
vem

51.4

29.6

4.6

0.9

13.5

17.5

39.6

21.9

5.9

15.2

6.7

22.6

40.6

12.0

18.0

d) organizirati protestne pohode in demonstracije
e) zasesti prostore državnih
in političnih organov in za
nekaj dni onemogočiti njihovo delo
f) močno poškodovati zgradbe organov oblasti
g) organizirati v celi republiki
štrajk delavcev proti vladi

10.3

35.8

28.8

9.4

15.7

2.6

8.5

44.2

26.9

17.7

0.5

1.2

38.5

51.2

8.6

5.9

19.3

31.9

26.0

17.0

C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT
SKRAJNE. POMISLITE NA UUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI
OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE
LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM
DOVOUENE NAŠTETE DEJAVNOSTI.
v vsak. dovo- ne do-v nobe.
prime.
liti voliti prime.
dovoli.
dovoli.
a) prirediti javna zborovanja,
na katerih lahko izrazijo svoje nazore
b) poučevati mladostnike in
jih navajati na svoje nazore
c) objaviti knjige, v katerih
izražajo svoje nazore
d) objavljati članke v časopisih
e) ustanoviti politično stranko

ne
vem

21.7

35.1

19.5

10.8

12.8

9.8

25.6

31.6

17.5

15.4

14.7

41.8

19.1

9.6

14.8

16.4

45.0

16.6

7.7

14.3

12.9

33.2

20.0

11.6

22.3

C7. DENIMO, DA JE POLICIJA DOBILA ANONIMNO BESEDILO DA
NEK MOŠKI, KI JE BIL ŽE VEČKRAT KAZNOVAN PRIPRAVUA
VLOM V NEKO SKLADIŠČE. POVEJTE NAM, PROSIM, ALI BI
SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?
v vsak. dovo- ne do- v nobe.
prime.
liti voliti prime.
dovoli.
dovoli.
a) policijsko ga nadzorovati,
mu slediti
b) prisluškovati njegovim telefonskim pogovorom
c) odpirati njegova pisma
d) pripreti ga preko noči in ga
zasliševati

ne
vem

45.5

37.1

7.7

5.0

4.7

24.3
17.0

29.3
22.0

27.3
34.9

11.4
16.3

7.7
9.9

18.8

26.9

28.0

17.7

8.5

C8. SEDAJ PA PREDPOSTAVIMO, DA JE POLICIJA DOBILA OBVESTILO O NEKOM, KI PREJ ŠE NI BIL KAZNOVAN. ALI BI SMELA
POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?
v vsak. dovo- ne do- v nob.
prime.
liti voliti prime,
dovoli.
dovoli.
a) policijsko ga nadzorovati,
mu slediti
b) prisluškovati njegovim telefonskim pogovorom
c) odpirati njegova pisma
d) pripreti ga preko noči in ga
zasliševati

ne
vem

22.8

34.8

21.9

13.6

6.9

10.9
7.1

19.8
13.2

37.6
43.2

23.1
27.6

8.7
8.9

7.9

16.5

36.7

29.8

9.1

C9. TUDI SODIŠČA SE LAHKO MOTUO. KAJ JE PO VAŠI OCENI
SLABŠE:
1 - obsoditi nedolžno osebo, ali
68.9
2 - oprostiti krivo osebo
13.0
3 - ne vem,neodločen
18.1
C10. ALI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJEM ČASU SLOVENSKA
SODIŠČA V SVOJIH ODLOČITVAH POLITIČNO BOU NEODVISNA KOT
JE BILO TO POPREJ?
1 - so bolj neodvisna
19.7
2 - še bolj so odvisna
10.7
3 - nič se ni spremenilo
31.1
4 - neopredeljen, ne vem
38.5
37

i
D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE
D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE
Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:
ne
ne
goslašam sog- vem
lašam
a) javnost ima le malo vpliva na to,kar počnejo politiki
b) običajen državljan ne more nič doseči,kadar se pogovarja z oblastmi
c) običajen državljan ima znaten vpliv na
politiko
d) običajen državljan lahko veliko pove
o občinski politiki
e) ljudje, kot sem jaz, lahko o politiki veliko
povedo
f) povprečen državljan ima velik vpliv na
odločitve oblasti
g) oblast se na splošno odziva na javno
mnenje
h) običajno se zanimam za občinske volitve
i) z aktivno udeležbo v političnem in družbenem življenju lahko lju dje usmerjajo svetovna politična dogajanja
j) če gledamo v celoti, postaja svet vse boljši

81.1

8.7

10.1

77.4

11.9

10.8

13.3

76.6

10.1

36.3

46.3

17.4

22.9

61.0

16.1

6.9

82.8

10.3

20.9
50.9

62.3
37.8

16.9
11.3

28.8
20.3

49.1
61.9

22.1
17.8

D2. KATERI OD SPODNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA VAŠI
ZAMISLI O SZDL IN O DRUGIH POLITIČNIH ORGANIZACIJAH
V DEMOKRATIČNI DRUŽBI? (primerjava: SJM88 - E13)
1 - SZDL kot enotna organizacija z vodilno vlogo komunistov 5.0
2 - SZDL kot organizacija vseh občanov, vendar le, če se komunisti odpovejo monopolu odločanja
14.3
3 - SZDL kot organizacija enakopravnih skupin: komunistov,
kristjanov,kulturnikov in različnih družbenih gibanj
41.7
4 - SZDL ni potrebna, če poleg zveze komunistov delujejo še
druge samostojne politične stranke
11.4
5 - politične organizacije v demokratični družbi niso potrebne 2.8
6 - ne ve, neodločen, drugo
24.9
D3. V ZADNJEM LETU JE PRIŠLO DO USTANOVITEV VRSTE
NOVIH POLITIČNIH ZVEZ, KOT NA PRIMER SLOVENSKE DEMOKRATIČNE ZVEZE, SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE, SLOVENSKE
SOCIALDEMOKRATSKE ZVEZE, SLOVENSKEGA KRŠČANSKO
SOCIALNEGA GIBANJA IN DRUGIH. ALI ODOBRAVATE ALI NE
ODOBRAVATE USTANAVITEV TAKIH NOVIH SAMO- STOJNIH
POLITIČNIH ORGANIZACIJ?
1 - v celoti odobrava
33.6
2 - v glavnem odobrava
34.8
3 —neodločen
21.6
4 - v glavnem ne odobrava
6.1
5 - sploh ne odobrava
3.9
D4. KATERI OD NAVEDENIH ORGANIZACIJ PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN ZA PRIHODNJI RAZVOJ SLOVENIJE?
1 - Slovenski demokratični zvezi
5.9
2 - Slovenski kmečki zvezi
8.2
3 - Slovenski socialno demokratski zvezi
5.4
4 - Slovenskemu krščansko socialnemu gibanju
1.1
5 - vse so pomembne za razvoj
40.0
6 - nobeni ne pripisujem posebnega pomena za razvoj
23.1
7-ne vem
16.3
✓
D5. OBSTAJAJO POBUDE, DA NAJ BI PRIŠLO DO USTANOVITVE
NEODVISNIH SINDIKATOV PO VOLJI DELAVCEV IN DO UKINITVE
SEDANJEGA SINDIKATA. KAJ MISLITE O TEM?
1 - sindikati naj ostanejo takšni, kot so sedaj
4.3
2 - sedanje sindikate je treba le izboljšati
29.1
3 - delavci naj sami ustanavljajo sindikate glede na svoje potrebe
53.5
4 - neopredeljen, ne vem
13.1
D6. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE
LJUDI?
(primerjava: SJM88 - E7)
1 - povsem je skladna
4.7
2 - deloma je skladna
43.5
3 - ni skladna
34.7
4 - ne ve, neodločen
17.2
38

D7 ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (CK,PREDSEDSTVA)
Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO PRED LETI, ALI BI
REKLI:
(primerjava: SJM88 - E10)
1 - da je politika vodstva sedaj bolj skladna z interesi ljudi 41.7
2 - da ni bistvenih sprememb
23.0
3 - daje politika vodstva sedaj manj skladna z interesi ljudi 17.1
4 - ne ve, neodločen
18.2
D8 KAKŠEN JE PO VAŠEM MNENJU POMEN ZVEZE KOMUNISTOV ZA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE?
(primerjava: SJM88 - E4)
1 - nikakršen
15.5
2 - majhen
26.5
3 - srednji
29.2
4 - velik
10-5
5-zelo velik
2.6
6 - ne ve, ne more odgovoriti
15.7
D9. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV
DANES MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?
(primerjava: SJM88 - E6)
0.7
1 - zelo velik ugled
2.4
2 - velik ugled
22.2
3 - srednji ugled
27.6
4 - majhen ugled
17.5
5 - zelo majhen ugled
19.0
6 - sploh nima ugleda
10.6
7 - ne ve, neodločen
D10 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?
(primerjava: SJM88 - E5)
po- v glav. ne ve, v glav. sploh
polnose neod- se ne se ne
TRDITVE
ma se strinja ločen stri- strinja
nja
strinja
a) ZK je politična organizacija, ki je izpolnila svojo vlogo
v družbi v določenem obdobju, danes pa je preži vela in ni
več potrebe za njeno delova22.9 30.4 27.4 15.3
4.0
nje.
b) ZK bi morala biti le ena od
političnih strank, vsak posameznik pa bi sam presodil, za
katero politično stranko bi se
48.8 26.3 18.0
4.7
2.2
odločil.
c) ZK mora biti edina politič
7.6 19.3 26.7 41.6
4.9
na sila v naši družbi.
d) ZK mora energično vzeti
v svoje roke reševanje vseh
perečih družbenih in poli13.6 18.3 21.5 20.9 25.6
tičnih problemov.
D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK
SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE,
ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE, (primerjava: SJM88
po- v glav. ne ve, v glav. sploh
TRDITVE
polnose neod- se ne se ne
ma se strinja ločen stri- stristrinja
nja
nja
a) ZK naj se dokončno odreče monopolu odločanja
1.4
4.6
49.4 24.0 20.6
o druž- benih zadevah
b)ZK naj se odreče v ustavi
zapisani vodilni in us merje41.4 27.0 23.3
6.2
2.2
valni vlogi v družbi
c) ZK naj oblikuje jasen program družbenih sprememb
5.6
2.8
za preseganje družbene krize 41.1 30.7 19.8
d) ZK naj izloči vse tiste, ki so
1.0
0.7
vanjo vstopili iz koristoljubja 75.5 12.2 10.6
e) ZK naj na novo opredeli
bistvene sestavine sociali46.0 24.6 23.7
3.7
2.3
stične družbe
poročevalec

f) ZK naj podpre ustanavljanje političnih zvez in družbenih gibanj
g) ZK naj se odločno zavzame za suvereno in avtonomno republiko Slovenijo v okviru jugoslovanske federacije
h) ZK naj podpre vsa prizadevanja za razjasnitev vseh napak, storjenih v povojnem
razvoju
i) ZK naj se odreče nereligioznosti kot kriteriju za vstop
vZK
j) ZK naj se zavzame za razširitev obsega človekovih pravic
k) ZK naj da pobudo za javno
pojasnitev vseh političnih
obračunov v začetku 70-tih
let, zaradi katerih je bil odstrajen tudi S. Kavčič

46.3

22.6

22.7

5.3

3.1

63.7

18.6

14.8

1.7

1.3

63.5

20.0

14.2

1.7

0.7

43.0

21.2

25.6

5.5

4.7

65.6

20.0

12.7

1.0

0.7

55.6

18.4

23.1

1.9

0.9

E. MEDNACIONALNI ODNOSI
E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN
NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIK TEH NARODOV IN NARODNOSTI:
najtes- v prija- v do- v do- da bi izogi- ne ve
neje, s teljskih brih brih se čim bal bi neodporoko stikih sosedde- manj se jih ločen
skih lovnih družil
od- odnosih nosih
a) Slovenci
SJM80
SJM81/82
SJM89
b) Hrvati
SJM80
SJM81/82
SJM89
c) Srbi
SJM80
SJM81/82
SJM89
d) Makedonci
SJM80
SJM81/82
SJM89
e) Črnogorci
SJM80
SJM81/82
SJM89
f) Muslimani
SJM80
SJM81/82
SJM89
g) Albanci
SJM80
SJM81/82
SJM89
h) Italijani
SJM80
SJM81/82
SJM89
i) Madžari
SJM80
SJM81/82
SJM89

39.5
43.2
59.2

35.0
31.0
22.9

12.3
13.5
9.7

7.0
7.3
6.0

0.0
0.0
0.1

0.0
0.0

5.4
4.5
2.2

9.6
8.9
17.3

50.0
44.6
45.0

20.0
24.0
22.1

11.2
11.8
11.2

1.5
1.4
0.7

0.5
0.8
0.3

6.8
7.0
3.4

8..1
7.7
0.0

51.1
43.4
34.8

19.0
23.7
20.4

11.6
12.6
17.7

1.7
2.0
6.7

0.6
0.9
4.7

7.4
9.1
5.7

7.1 ,51.2
7.0 41.3
9.0 36.4

18.9
23.6
22.8

11.7
13.7
18.2

1.9
2.6
5.1

0.6
1.0
2.6

8.3
10.2
5.8

7.1
6.8
8.9

49.9
41.4
35.1

19.1
23.8
22.4

11.3
12.7
18.4

2.4
2.9
6.0

0.6
1.2
2.8

9.2
10.5
6.3

5.5
4.9
7.9

46.3
36.7
33.6

18.6
23.0
22.1

11.2
12.8
18.5

4.6
5.2
6.3

1.3
2.7
3.8

12.1
13.7
7.7

5.0
3.9
7.5

43.8
29.3
32.3

19.8
22.4
22.8

11.2
10.7
17.7

5.5
8.2
7.7

1.8
8.5
4.6

12.5
16.2
7.5

6.0
4.7
10.0

43.6
32.6
35.4

22.4
28.7
27.3

10.9
11.2
16.0

4.2
4.1
3.1

1.1
2.5
1.5

11.3
15.7
6.8

5.8
4.7
9.3

43.1
32.2
35.0

22.5
28.6
27.8

11.1
10.9
16.0

4.2
3.6
3.4

1.0
2.5
1.4

11.9
16.9
7.2

E2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN
NARODNOSTMI, KI ŽIVUO V JUGOSLAVIJI. SLOVENIJI?
(primerjava: SJM88 - C15)
zelo dobri
dobri
a) v Sloveniji
10.8 51.4
b)v Jugoslaviji
0.5
9.0
poročevalec

niti dobri slabi zelo ne ve
niti slabi
slabi
27.8
6.0
1.3
2.6
24.8 42.5 18.8
4.3

E3. IN KAJ MISLITE, KAKŠNI BODO ODNOSI MED NAŠIMI
NARODI V PRIHODNOSTI?
(primerjava: SJM88 - C16)
1-odnosi se bodo izboljšali
17.9
2 - odnosi se bodo poslabšali
36.6
3 - odnosi bodo ostali nespremenjeni
18.5
4 - ne ve, neodločen
27.1
E4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH
OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI
NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO, (primerjava: SJM88 - C20)
rang 1 rang 2 rang 3
1 - z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama
2 - z razvitimi zahodnoevropskimi deželami
(ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska)
3 - z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.)
4 - z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki,
Latinski Ameriki
5 - s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran)
6 - s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na
drugih kontinentih

26.0

13.7

19.7

53.7

26.9

10.0

0.8

2.7

6.1

0.8
13.3

3.2
40.6

4.2
23.7

4.0

9.1

28.2

E5. PRI USMERJANJU RAZVOJA V SLOVENIJI SE POSTAVUA
VPRAŠANJE, ALI NAJ . . .
(primerjava: SJM88 - A13)
1 - razvijamo predvsem tiste gospodarske dejavnosti, v katerih
lahko dosežemo največ, na ostalih področjih pa se čimbolj povežemo z gospodarstvom drugih republik
47.3
2 - razvijamo vse gospodarske dejavnosti sami v Sloveniji
tako, da pokrijemo osnovne potrebe ljudi in nismo odvisni od
drugih
38.7
3 - ne ve, neodločen
14.0
E6. KAKO NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO- GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN
MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI? (primerjava:
SJM88 - A14)
1 - manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj
nadaljni razvoj
21.8
2 - to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti
pa skrb razvitih republik
6.8
3 - manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska
skupnost pa naj jim pri tem pomaga
43.0
4 - skrb za razvoj je predvsem obveza podjetij iz razvitih in
nerazvitih okolij, ki so zainteresirana za skupna vlaganja
18.7
5 - ne ve, neodločen
9.7
E7. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOU
SAMOSTOJNA, ALI NI? (primerjava: SJM88 - C17)
1 - še preveč je samostojna
1.5
2 - dovolj je samostojna
24.4
3 - premalo je samostojna
47.5
4 - sploh ni samostojna
7.4
5 - ne ve, neodločen
19.2
E8. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ
TUDI SLOVENSKEGA - DO SAMOODLOČBE, VKUUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DAJE TO: (primerjava: SJM88
C21)
1 - neodtuljiva pravica, ki še vedno velja
35.1
2 - pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJA
jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo
10.0
3 - pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 34.1
4 - drugo, ne ve, neodločen
20.7
E9. KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO
MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA? (primerjava: SJM88 - C18)
1 - ne bi imela nobene možnosti razvoja
8.1
2 - odprle bi se ji nove možnosti razvoja
71.6
3 - ne ve, neodločen
20.3
39

E10. ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAZMERE
SMISELNO ALI NESMISELNO RAZPRAVLJANJE O ODCEPITVI
SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE? (primerjava: SJM88 - C22)
1-je smiselno
46.7
2 <-• neodločen, ne ve
25.2
3 - ni smiselno
28.0
E11. ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU, DA
SI PRIZADEVA ZAGOTOVITI NADALJNI SAMOSTOJNI RAZVOJ
SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?
1 - zaupa
70.6
2-ne zaupa
10.5
3 - ne ve, neodločen
18.8
E12. KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE
SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA
Z OBTOŽBO NACIONALIZMA?
1 - uprl bi se, ne glede na posledice
17.8
2 - bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval
54.3
3 - ne bi mi bilo vseeno, a ne bi nasprotoval
11.3
4 - odobraval bi tako zamenjavo
0.9
5 - ne vem, neodločen
15.6
E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN
MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI
SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.
popol- pretež- ne ve, pretež- sploh
noma no se neod- no se se ne
ne strin.
se strin. ločen
strin.
strinja
a) uveljavila se bo polna suverenost narodov in samo9.6
17.0 27.1 31.2 15.2
stojnost republik
b) slej ko prej bo Jugoslavija
7.5 17.8 33.4 20.5 20.7
kot država razpadla
11.0 16.7 38.0 18.2 16.1
c) Slovenija se bo odcepila
d) konflikti se bodo počasi
10.7 30.4 28.0 20.2 10.6
umirili
e) vojska bo izsilila uvedbo iz
4.4 13.9 34.5 22.5 24.6
rednega stanja v vsej državi
f) konfliktno stanje negotovosti se bo zadrževalo še
v bodoče
16.3 38.6 28.5 12.3
4.3
E14. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV
PREDSEDSTVA SFRJ O UVEDBI POSEBNIH UKREPOV TER
IZREDNEGA STANJA NA KOSOVU, KI ŠE TRAJA?
12.1
1 - odobravam
18.4
2 - delno odobravam
50.5
3 - ne odobravam
14.7
4 - se ne morem odločiti
4.4
5 - nič ne vem o tem
E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM,
KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI
STRINJATE - ALI NE?
popol- pretež- ne ve, pretež- sploh
noma no se neod- no se se ne
se strin. ločen
ne strin.
strin.
strin.
a) to je kontrarevolucija, Albanci hočejo doseči odcepitevev od Jugoslavije in njeno
razbitje
b) to je posledica gospodarske zaostalosti,socialnih problemov in neustreznega gospodarskega razvoja
c) to je izbruh tradicionalnega sovraštva med Srbi in Albanci
d) to je upor Albancev proti
omejitvi njihove avtonomije
z novo srbsko ustavo
e) to je posledica preganjanja Srbov in Črnogorcev
s strani Albancev
f) to je rezultat politike srbskega vodstva za uveljavitev
velike Srbije
40
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4.0
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E16. KAJ MENITE O DRAMATIČNI GLADOVNI STAVKI ALBANSKIH RUDARJEV V STAROTRŠKEM RUDNIKU?
1 - šlo je za množičen spontan protest Albancev proti omejevanju
njihovih avtonomnih pravic ter zamenjavam njihovih voditeljev 2.4
2 - z njimi so manipulirali kosovski albanski politiki
16.0
3 - zadeva je nejasna
38.7
4-kaj drugega
1.3
5-ne vem
11.6
E17. ALI LAHKO - PO VAŠEM MNENJU - ČISTKE, ZAMENJAVE,
ZAPIRANJA IN DRUGE OBLIKE IZVAJANJA PRISILE NAD
ALBANSKIM! POLITIKI IN INTELEKTUALCI PRISPEVAJO
K UREJANJU KOSOVSKIH RAZMER?
1 - to bo razmere izboljšalo
4.2
2 - to bo probleme zaostrilo
30.3
3 - to je le začasna rešitev, nemiri bodo izbruhniliv še ostrejši
obliki
42.9
4 - neopredeljen
11.5
5 - ne vem
11.1
E18. SLOVENSKI MILIČNIKI SODELUJEJO V ZDRUŽENEM
ODREDU POLICIJE NA KOSOVU. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE
ODOBRAVATE?
1 - odobravam
10.8
2 - niti odobravam, niti zavračam
22.5
3 - zavračam
58.5
4 - ne vem
8.2
E19. ALI ODOBRAVATE ALI ZAVRAČATE SODELOVANJE VOJNIH OBVEZNIKOV IZ SLOVENIJE PRI VZDRŽEVANJU IZREDNEGA STANJA NA KOSOVU?
1 - odobravam
8.0
2 - niti odobravam, niti zavračam
17.1
3 - zavračam
67.9
4 - ne vem
7.0
E20. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ZNANO POLITIČNO ZBOROVANJE V CANKARJEVEM DOMU IN HKRATNO
MNOŽIČNO PODPISOVANJE IZJAVE ZA MIR IN SOŽITJE MED
NARODI OB DOGODKIH NA KOSOVU (STAVKA STAROTRŠKIH
RUDARJEV IN DEMONSTRACIJE)?
1 - v celoti odobravam
49.2
2 - delno odobravam
25.2
3 - ne odobravam
7.6
4 - sem neopredeljen
8.1
5 - ne vem
9.9
(če ne odobrava)
E21. ZAKAJ NE ODOBRAVATE?
(vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; odgovore smo izpisali in
nato šifrirali po naslednji klasifikaciji)
1 — aktivno stališče
3.6
2 - pasivno stališče
2.6
3 - drugo
0.2
9 - odobrava, neopredeljen, ne ve
93.6
F. DRUGA VPRAŠANJA
F1. ALI NAM LAHKO NEVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA
ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED
LJUDMI NAJVEČJI UGLED?
ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?
(Vprašanji sta bili postavljeni kot odprti; vsak anketiranec je torej
navedel največ štiri osebe; rezultati kažejo, kolikšen delež anketirancev je v tem izboru štirih oseb izbral konkretno osebo)
(primerjava: SJM88 - E2)
66.5
1 - Janez Stanovnik
57.0
2 - Milan Kučan
52.1
3 - Jože Smole
35.5
4 - Janez Drnovšek
10.3
5 - Igor Bavčar
3.5
6 - Marko Bule
4.7
7 - Ciril Zlobec
1.3
8 - Štefan Korošec
1.0
9 - Dimitrij Rupel
1.6
10 - Ivan Oman
1.9
11 - Dušan Šinigoj
3.2
12-Jože Školč
2.1
13 - Branko Greganovič
3.8
14 - Janez Janša
1.1
15 - Stane Dolanc
1.4
16 - Franc Šetinc
0.8
17 - Mojca Drčar-Murko
poročevalec

18
99
00

Miran Potrč
drugi
ni navedel nikogar

4.2
6.9
10.8

F2. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE
SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?
(Vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; vsak anketiranec je torej
navedel največ dve osebe; rezultati kažejo, kolikšen delež anketirancev je v tem izboru dveh oseb izbral konkretnega politika)
1 - Slobodan Miloševič
60.7
2 - Stane Dolanc
4.8
3 - Miroslav Šolovič
4.4
4 - Stipe Šuvar
0.6
5 - Raif Dizdarevič
1.4
6 - Mihalj Kertes
1.3
7 - Branko Mikulič
0.8
8 - Radmilovič
0.4
9 - Janez Stanovnik
0.9
10 - Rahman Morina
1.1
11 - Trifunovič
0.4
99 - drugi
6.0
00 - ni navedel nikogar
35.4
F3. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?
(primerjava: SJM88 - F1)
1 - prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi ne
glede na to, ali je to velikim silam všeč, ali ne
43.3
2 - biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se
velikim silam ne zamerimo
16.4
3 - skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si
vsak ureja tako, kot more in želi
19.8
4 - prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok
5.8
5 - ne ve, neodločen
14.7
F4. JESENI BO V BEOGRADU KONFERENCA NEUVRŠČENIH
DRŽAV. KAJ SODITE, ALI IMA TA DOGODEK KAK POMEN ZA
PRIHODNOST JUGOSLAVIJE IN NJEN MEDNARODNI UGLED?
1 - sploh ni pomemben
20.3
2 - ima majhen pomen
24.5
3 — ima srednji pomen
19.5
4 - ima dokaj velik pomen
16.3
5 - je izjemno pomemben
4.1
6 - ne ve, neodločen
15.3
F5. NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE
DOPUŠČA SLUŽENJA VOJSKE V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM
JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH,
PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE IN
PODOBNO, ALI PA VZTRAJATI, DA SLUŽIJO VOJAŠKI ROK
V OBOROŽENIH SILAH?
(primerjava: SJM88 - D11)
1 - treba jim je omogočiti tako (civilno) Služenje
64.9
2 - treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah
21.8
3 - ne ve, neodločen
13.3
F6. NOVI ZVEZNI ZAKON OMOGOČA TISTIM, KI IZ VERSKIH
RAZLOGOV NOČEJO NOSITI OROŽJA, SLUŽENJE VOJAŠKEGA
ROKA 24 MESECEV BREZ OROŽJA. KAJ MISLITE, ALI POMENI
NOVA UREDITEV:
1 - izboljšanje, ker se tako upošteva ugovor vesti
36.5
2 - ne pomeni nobenega izboljšanja, saj se vsak mlad fant, ki se
za to odloči, sam »obsodi« na dodatno leto vojašnice
42.6
3 - ne ve, neopredeljen
20.9
F7. ALI SODITE,DA BI BILO ZA NAŠO OBRAMBO KORISTNO ALI
ŠKODLJIVO,čE BI VEČINA VOJAŠKIH OBVEZNIKOV
S PODROČJA SLOVENIJE SLUŽILA VOJAŠKI ROK V ENOTAH NA
OZEMLJU SLOVENIJE?
(primerjava: SJM88 - D7) '
1 - to bi bilo koristno za obrambo
70.5
2-to bi bilo škodljivo za obrambo
8.9
3 - ne ve, neodločen
20.5
F8. ALI MISLITE, DA NAŠA DRUŽBA DAJE PREMALO, RAVNO
PRAV ALI PREVEČ DENARJA ZA OBOROŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE JLA?
(primerjava: SJM88 - D6)
1 - preveč
63.6
2 - ravno prav
18.4
3 - premalo
2.7
4 - ne ve, neodločen
15.3
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F9. PONOVNO SE POJAVLJAJO MNENJA IN TRDITVE, DA MED
SLOVENCI OBSTOJA PROTIARMADNO RAZPOLOŽENJE, KI ŽELI
RUŠITI NJEN UGLED IN S TEM OSLABITI T.l. SPLOŠNO LJUDSKO OBRAMBO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO. KAJ MISLITE
0 TEH TRDITVAH?
1 - sploh niso točne
65.0
2 - trditve so deloma točne
15.2
3 - v celoti so točne
1.6
4 - ne vem, neodločen
18.1
F10. NEKATERI SMATRAJO, DA OBSTAJAJO REALNE MOŽNOSTI, DA BI V ŠE BOU ZAOSTRENIH KRIZNIH RAZMERAH
V JUGOSLAVIJI JLA PREVZELA OBLAST. ALI JE TO VERJETNO
ALI NE?
1 - zelo verjetno
11.5
2 - verjetno
36 0
3 - ni verjetno
,
24.7
4 - sploh ni verjetno
7.4
5 - ne vem, neodločen
20.4
F11. O IZIDU VOLITEV ČLANA PREDSEDSTVA SFRJ (BULC,
DRNOVŠEK) SO RAZLIČNE RAZLAGE. NAVAJAMO VAM NEKATERE, VI PA POVEJTE, KATERA OD NJIH JE ZA VAS NAJBOLJ
SPREJEMLJIVA!
1 - Drnovšek je dobil, ker je imel boljši program
22S
2 - Bule je izgubil, ker pripada generaciji politikov, ki nas je
pripeljala v krizo
20.8
3 - ljudje so naveličani obrazov starih politikov, zato so volili
Drnovška
19.4
4 - izbran je bil mlajši kandidat
24.6
5 - Bulca želijo ljudje obdržati v Sloveniji
1.3
6-kaj drugega
1.3
7 - neopredeljen, ne vem
9.8
F12. JE VELIKO POBUD GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA
POSTALA BOU SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM
BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE,
ALI NE:
sploh v glav- neod- v glav- popolse ne nem ločen nem se noma
strinja se ne
strinja
se
strinja
strinja

___
a) najprej naj se z referendumom sprejme nova slovenska ustavain šele nato nova
jugoslovanska
6.2
9.7 20.8 26.6 36.7
b) z novo ustavo naj Slovenija odloči, katere zadeve bo
preneslana jugoslovanske
državne organe
5.8
9.1 20.4 29.6 35.2
c) za prihodnost Jugoslavije
bi bila boljša konfederativna
(zveza držav) kot sedanja federativna (zvezna država)
ureditev
6.2
9.0 38.3 20.1 26.4
F13. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ
V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOU OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI
STRINJATE, ALI NE STRINJATE.
SUVERENOST
OGROŽA, OVIRA
a) Slovensko politično vodstvo je preveč popustljivo in
omahljivo
b) imamo prevelike ekonomske obveznosti do zveze in
nerazvitih
c) zvezni organi avtoritativno
zavračajo pomembne slovenske predloge
d) napadanje slovenskega
političnega pluralizma in demokratizacije izven Slovenije
e) alternativne politične zveze in gibanja rušijo slovensko enotnost
f) politična razcepljenost
v Sloveniji vodi do uvedbe izrednih razmer v Sloveniji

sploh v glav- neod- v glav- popolse ne nem ločen nem se noma
strinja se ne
strinja
se
strinja
strinja
8.5

21.8

20.7

31.2

17.8

2.4

5.7

12.4

32.3

47.3

2.0

6.3

19.1

31.8

40.8

3.4

6.9

23.1

30.2

36.4

20.1

22.0

29.9

17.3

10.7

27.0

22.2

29.8

13.4

7.6
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F14. ALI JE BILA PO VAŠEM MNENJU ODLOČITEV J. JANŠE, DA
SE NI PROSTOVOLJNO PRIGLASIL NA PRESTAJANJE ZAPORNE
KAZNI, PRAVILNA, ALI NEPRAVILNA?
1 - pravilna
43.4
2 - nepravilna
23.5
3 - neopredeljen
18.2
4-ne vem
15.0
F15. ODBOR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE JE OB OBSODBI J.
JANŠE IN TOVARIŠEV IN ZARADI ZAHTEV PO NJIHOVEM
ODHODU V ZAPOR POZIVAL SLOVENSKO JAVNOST K PROTESTOM IN K »DRŽAVLJANSKI NEPOKORŠČINI«. ALI JE RAVNANJE
ODBORA ZA VAS SPREJEMLJIVO ALI NESPREJEMLJIVO?
1 - sprejemljivo
37.3
2 - nesprejemljivo
26.6
3 - neopredeljen
20.2
4-ne vem
15.9
F16. ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O NEDAVNIH ZBOROVANJIH
V LJUBLJANI IN MARIBORU POD GESLOM »SVOBODA ČETVERICE - NAŠA SVOBODA«? (če da) KAJ MISLITE O POLICIJSKI
PREPOVEDI TEH JAVNIH ZBOROVANJ?
1 - nič nisem slišal o tem
19.8
2 - soglašam s prepovedjo
13.0
3 - ne soglašam s prepovedjo
44.2
4 - ne morem se odločiti
23.0
(če je slišal)
F17. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z ZAHTEVAMI, KI SO
JIH SPREJELI NA TEH ZBOROVANJIH GLEDE OBSOJENE
ČETVERICE (J.B.T.Z)?
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1 - soglašam
2 - ne soglašam
3 - nič nisem slišal o tem, ne vem

44.5
12.6
42.8

F18. NA ZADNJEM ZBOROVANJU NA TRGU OSVOBODITVE
V LJUBLJANI (8.MAJA) JE BILA PREBRANA »MAJNIŠKA DEKLARACIJA« O SUVERENOSTI SLOVENSKEGA NARODA. ALI
SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NJENO VSEBINO?
1 - soglašam
38.6
2-ne soglašam
4.8
3 - neopredeljen
22.6
4 - nič ne vem o zborovanju, o »deklaraciji«
33.9
F19. MED SLOVENSKIM POLITIČNIM VODSTVOM IN ODBOROM
ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC JE PRIŠLO V ZADNJEM
ČASU DO SPOROV IN POLEMIK. NA ČIGAVI STRANI STE VI?
1 - podpiram slovensko politično vodstvo
22.1
2 - podpiram Odbor
15.3
3 - podpiram vodstvo in Odbor
24.4
4 - neopredeljen
22.2
5 - ne vem, za kaj gre; nič ne vem o tem
15.9
F20. ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKO POLITIČNO VODSTVO ZARADI PRISILNEGA PRIVODA J.JANŠE V ZAPOR IZGUBILO NA UGLEDU ALI NE?
1-da, izgubilo je ugled
42.2
2 - ne, ni izgubilo ugleda
20.6
3 - to ni vplivalo na ugled vodstva
16.8
4 - neopredeljen, ne vem
20.3
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