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Uvod

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je eden najpomembnej{ih dokumentov v
zgodovini slovenskega naroda. Na eni strani pomeni utrditev in nadgradnjo slovenske
dr`avne suverenosti, ki jo je 25. junija 1991 slovenska skup{~ina vzpostavila s sprejet-
jem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, na
drugi strani pa pomeni zagotovitev temeljev demokrati~nega politi~nega sistema, s
poudarkom na varstvu ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in. Ob deseti obletnici
sprejema ustave je ob tem mogo~e tudi ugotoviti, da ostaja v ~asu bolj ali manj te`avnih
procesov izgrajevanja nove politi~ne, ekonomske, pravne, socialne in druga~ne uredi-
tve prav ustava klju~ni garant politi~ne in pravne stabilnosti, zato se je ob tej priliki {e
posebej primerno ozreti tudi nazaj, v ~as njenega nastajanja. To je bil ~as velikih poli-
ti~nih vizij, pri~akovanj in dejanj ter hkrati ~as strahu pred nepredvidljivimi odzivi ta-
kratne jugoslovanske oblasti in njenega represivnega aparata na slovensko plebiscitar-
no odlo~itev za samostojno Slovenijo. V tem negotovem ~asu je ustavna komisija takrat-
ne slovenske skup{~ine sestavljala besedilo bodo~e ustave, ki je kasneje pomenila
“osebno izkaznico”, s katero je Slovenija samostojno vstopila v svet mednarodnih od-
nosov ter uredila pravne in politi~ne temelje so`itja svojih dr`avljanov.

Pri~ujo~i izbor gradiv komisije za ustavna vpra{anja je prvi ve~ji korak v smeri za-
gotovitve celovitega in sistemati~nega pregleda dokumentov in gradiv, ki so bila tako
ali druga~e izoblikovana v procesu nastajanja nove slovenske ustave, oziroma so ta pro-
ces pogojevala, usmerjala in sooblikovala. Izbor zajema predvsem prete`ni del magne-
togramov Komisije Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja iz obdobja
1990 - 1991, iz katerih je razvidna razprava komisije o posameznih vsebinskih sklopih
ustavnega besedila, hkrati pa so v izbor vklju~ena tudi besedila Ustave Republike Slo-
venije (Ur.l.RS, {t.33/91-I) ter tistih ustavnih osnutkov in predlogov, ki so predstavljali
klju~ne formalne podlage in mejnike v ustavni razpravi. Pri~ujo~i izbor torej ne zajema
razprav ter dokumentov in gradiv iz ustavne razprave, ki je v obdobju 1990 in 1991 pri-
vedla do sprejetja t.i. “osamosvojitvenih” ustavnih amandmajev k ustavi iz leta 1974 (us-
tavni amandmaji XCVI do XCVIII, Ur.l.RS, {t.35/90, ter ustavni amandma XCIX, Ur.l.RS,
{t. 7/91), do sprejetja Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republi-
ke Slovenije (Ur.l.RS, {t.1/91-I) in njenih spremnih aktov ter kasneje, v letu 1992, do uza-
konitve volilnega sistema, prav tako pa tudi ne zajema razprav in gradiv iz kasnej{ega
obdobja, ko je bila nova slovenska ustava dvakrat spremenjena oziroma dopolnjena
(spremembi oziroma dopolnitvi 68. in 80. ~lena ustave, Ur.l.RS, {t. 42/97 in Ur.l.RS,
{t.66/2000). Kljub temu, da bo tako v prihodnjih letih potrebno {e veliko dela, da bo
zbirka “Nastajanje slovenske ustave” dokon~no zaokro`ena, da bo torej zajela {e preo-
stala gradiva in dokumente, ki so bistveno vplivali na omenjeni proces nastajanja usta-
ve, pa je treba ob tem hkrati ponovno poudariti, da je pri~ujo~a zbirka vsekakor klju~ni
korak na tej zahtevni poti.
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Zbiranje gradiv in njihovo smiselno razvr{~anje po ustavni sistematiki je bilo pove-
zano z ve~ te`avami. Ker se arhivska gradiva ustavne komisije iz let 1990 - 1991 niso
ohranila v elektronski obliki, je bilo treba vse arhivirane magnetograme, na katerih so
zabele`ene razprave te komisije, ponovno vnesti (prepisati) v elektronsko obliko, nato
temeljito preveriti natan~nost zapisov ter le-te nenazadnje sistemati~no razvrstiti po
vsebinskih sklopih, v katere so v logi~nem sosledju vklju~ena tudi razli~na ustavna be-
sedila (delovni in formalni osnutki in predlogi ustave). Pri prebiranju posameznih raz-
prav ustavne komisije je treba ob tem upo{tevati, da je ta pogosto razpravljala tudi o
parcialnih delovnih gradivih, ki so bila predlo`ena v razpravo “ad hoc”, s strani posa-
meznih podskupin ustavne komisije, strokovnjakov ali ~lanov komisije, pri ~emer se
nekatera od teh gradiv niso ohranila. Poleg tega se nekatere seje posameznih podsku-
pin ustavne komisije ter nekaterih koordinacijskih in drugih delovnih sestankov, na ka-
terih so ob~asno delali ~lani komisije, niso redno snemale ali stenografirale, zato o njih
ni ustreznih zapisov. Kljub vsemu temu in nekaterim drugim spremljajo~im te`avam pri
sestavljanju pri~ujo~ega izbora gradiv, pa je mogo~e re~i, da gre pri tem izboru za ob-
se`en avtenti~ni prikaz {tevilnih klju~nih delov ustavne razprave in temeljnih stopenj
na poti oblikovanja besedila ustave.

Zaradi zagotovitve avtenti~nosti besedila, upo{tevaje tudi njegov velik obseg in re-
lativno {irok krog razpravljavcev, ki so bili udele`eni v razpravi v ustavni komisiji, so v
izboru predstavljeni neredigirani oziroma nelektorirani zapisi (magnetogrami) ustavne
komisije, tj. tak{ni, kot so originalno shranjeni v arhivu dr`avnega zbora. Tudi oblikova-
nje besedila je tak{no, da v ~im ve~ji meri sledi izvirni obliki ustavnih aktov in zapisov
razprav ustavne komisije. Na ta na~in se sicer {e posebej pri zapisih razprav ustavne ko-
misije pojavljajo {tevilna jezikovna neskladja oziroma nepravilnosti, vendar pa le-teh
po eni strani ni dopustno spreminjati brez avtorizacije razpravljavcev (kar bi bila glede
na mo`no dinamiko urejanja gradiv zaenkrat nerealna zahteva), po drugi strani pa bi
korenitej{a redakcija in avtorizacija besedila utegnila marsikje celo bolj ali manj spre-
meniti ali zamegliti avtenti~ne razprave in njihova sporo~ila. Pri~ujo~i izbor ustavnih
razprav in gradiv se je zato v dilemi med zahtevo po ~im ve~ji jezikovni in oblikovni do-
vr{enosti besedila ter zahtevo po ~im ve~ji verodostojnosti predstavitve zgodovinskih
gradiv, nagnil v prid slednji.

Urednika in njuni sodelavci so pri~ujo~i izbor gradiv pripravili ob vsestranski pod-
pori generalnih sekretarjev dr`avnega zbora Jo`ice Veli{~ek in Bogdana Bi{~ka ter s po-
mo~jo slu`b dr`avnega zbora - informacijsko-dokumentacijskega sektorja z operater-
skim servisom in tiskarno ter oddelka za informiranje. Obema generalnima sekretarje-
ma ter vsem delavcem omenjenih slu`b, ki so pripomogli k izdaji pri~ujo~ega dela, se
urednika za podporo in pomo~ pri delu najlep{e zahvaljujeva in upava, da se bo projekt
“Nastajanje slovenske ustave” v prihodnjih letih uspe{no nadaljeval in dograjeval!

Dr. Miro Cerar

Gorazd Pereni~



15

Uredni{ko pojasnilo
V pri~ujo~em izboru gradiv so dobesedni zapisi razprav Komisije Skup{~ine Re-

publike Slovenije za ustavna vpra{anja predstavljeni v neavtorizirani ter neredigirani
oziroma nelektorirani obliki. Ti zapisi so sistematizirani glede na vsebino in zaporedje
ustavnih dolo~b, na katere se nana{ajo. Izbor gradiv zajema obdobje 1990-1991 in {e ni
popoln.

Razprave Komisije za ustavna vpra{anja so raz~lenjena po posameznih vsebinskih
sklopih. Na nekaterih mestih se te razprave nana{ajo na razli~na "ad hoc" delovna
gradiva, ki so bila komisiji predlo`ena s strani njenih posameznih podskupin, razli~nih
strokovnjakov, ~lanov komisije in drugih, pri ~emer se nekatera od teh gradiv niso
ohranila.
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Odlok o ustanovitvi Komisije Skup{~ine Republike Slovenije za
ustavna vpra{anja (1991)

Na podlagi 335., 369., 438. ~lena ustave Republike Slovenije, amandmaja LXXXVIII
in drugega odstavka 1. to~ke amandmaja LXXII k ustavi Republike Slovenije ter 145.,
168. in 259. ~lena poslovnika v zvezi s 1. ~lenom za~asnega poslovnika Skup{~ine Re-
publike Slovenije je Skup{~ina Republike Slovenije na sejah Dru`benopoliti~nega zbo-
ra, Zbora ob~in in Zbora zdru`enega dela dne 13. junija 1990 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi, nalogah, sestavi in {tevilu ~lanov

Komisije Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja

I

Ustanovi se Komisija Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja.
Komisija za ustavna vpra{anja:
- spremlja uresni~evanje ustave;

- obravnava predloge poobla{~enih predlagateljev za za~etek postopka za
spremembo ustave;

- obravnava pobude za spremembo ustave in predlaga zborom za~etek postop-
ka za spremembo ustave;

- pripravi in predlaga zborom Skup{~ine Republike Slovenije osnutek in pred-
log besedila sprememb ustave Republike Slovenije;

- sodeluje pri pripravi sprememb ustave SFRJ in pripravi predlog stali{~
Skup{~ine Republike Slovenije;

- sodeluje pri vodenju javne razprave in zbira predloge in pripombe iz javne
razprave o spremembah ustave;

- obravnava ocene in predloge o stanju ustavnosti in zakonitosti v republiki;

- obravnava na~elna vpra{anja ustavne narave in opravlja druge zadeve v skla-
du s sklepi zborov Skup{~ine Republike Slovenije.

II

Komisijo za ustavna vpra{anja sestavlja 25 ~lanov delegatov, ki se izvolijo izmed
delegatov Zbora zdru`enega dela, Zbora ob~in in Dru`benopoliti~nega zbora Skup{~i-
ne Republike Slovenije.

Komisija ima predsednika in dva podpredsednika.
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V komisiji mora biti zagotovljena ustrezna zastopanost delegatov iz vseh treh zbo-
rov in sorazmerna zastopanost politi~nih strank v Skup{~ini Republike Slovenije tako,
da so v komisiji iz vsakega zbora najmanj trije ~lani. V komisiji sta zastopana tudi pred-
stavnika mad`arske in italijanske narodnosti.

Komisija lahko po predhodnem mnenju Komisije Skup{~ine Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za stalno ali ob~asno pritegne k delu
znanstvene in strokovne delavce. Znanstveni in strokovni delavci sodelujejo pri obrav-
navi vseh zadev v komisiji, nimajo pa pravice glasovanja.

Komisija lahko imenuje strokovne in druge o`je delovne skupine ter posameznike
za pripravo strokovnih gradiv za komisijo.

Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja slu`ba komisije in strokovna
slu`ba Skup{~ine Republike Slovenije.

Sekretar komisije se imenuje izmed strokovnih delavcev slu`b Skup{~ine Republi-
ke Slovenije.

III

Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 020-02/89-1
Ljubljana, dne 13. junija 1990

Skup{~ina
Republike Slovenije

Predsednik
Dr. France Bu~ar, l.r.
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Sestava Komisije Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{a-
nja in temeljne faze nastajanja slovenske ustave (1990-1991)

Komisija Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja je pri~ela z delom
19.6.1990 in je do sprejema Ustave Republike Slovenije delala v naslednji sestavi:

Predsednik: dr. France Bu~ar

Podpredsednika: Miran Potr~, Vitodrag Pukl

^lani: Tone Anderli~, Danilo Ba{in, Roberto Battelli, Ivan Bizjak, Ludvik Gumi-
lar, Franco Juri (od 27.11. 1991 dalje Borut Pahor), Ciril Kole{nik, Bo{tjan Kova~i~,
Darja Lavti`ar Bebler, Andrej Magajna, Mojmir Ocvirk, Tone Per{ak, dr. Rajko Pirnat,
dr. Ciril Ribi~i~, dr. Primo` Rode, Vilijem Sekere{, Danijel Starman, dr. Leo [e{erko, dr.
Ludvik Toplak, Zdravko Zabukovec, dr. Franc Zago`en, Zvone @agar.

Po ustanovitvi Komisije za ustavna vpra{anja so bile temeljne faze nastajanja slo-
venske ustave v obdobju 1990-1991 naslednje:

• 25. junija 1990 je novoizvoljeno Predsedstvo Republike Slovenije oblikovalo Pred-
log, da se za~ne postopek za sprejem ustave Republike Slovenije.

• 18. julija 1990 je Skup{~ina Republike Slovenije sprejela Sklep o za~etku postopka
za sprejem Ustave Republike Slovenije (Ur.l.RS, {t. 29/90). V skladu s tem sklepom
je ustavna komisija 24. 7. 1990 imenovala Strokovno skupino za pripravo delovne-
ga osnutka nove slovenske ustave v sestavi: dr. Franc Grad, dr. Tine Hribar, dr. Pe-
ter Jambrek, mag. Tone Jerov{ek, mag. Matev` Krivic, dr. Anton Pereni~ in dr. Lojze
Ude. Strokovni tajnik skupine je bil Miro Cerar ml., njen koordinator pa dr. Peter
Jambrek. Skupina je v mesecu avgustu v Hotelu Grad Podvin izdelalaDelovni os-
nutek Ustave Republike Slovenije ter ga 31.8.1990 izro~ila predsedniku
skup{~ine, dr. Francetu Bu~arju.

• Besedilo, ki ga je oblikovala skupina strokovnjakov, je zatem Komisija za ustavna
vpra{anja v nekaterih ~lenih preoblikovala, nato pa je na njen predlog Skup{~ina Re-
publike Slovenije 12. 10. 1990 sprejela sklep, s katerim je dala Osnutek Ustave Re-
publike Slovenije v javno razpravo. Javna razprava se je uradno zaklju~ila 30.
11.1990, dejansko pa je trajala mnogo dlje (posamezne pobude javnosti je Komisija za
ustavna vpra{anja sprejemala in obravnavala celo vse do dolo~itve predloga ustave).

• Dne 12. 12. 1991 sta bila v Poro~evalcu Skup{~ine Republike Slovenije objavljena
Predlog Ustave Republike Slovenije in Predlog Ustavnega zakona za izved-
bo Ustave Republike Slovenije. Dne 19.12.1991 je Komisija za ustavna vpra{anja
opravila zadnjo redakcijo predloga obeh navedenih aktov (redakcijski popravki so
objavljeni v Poro~evalcu Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 1/92).

• Na podlagi predlogov ustave in ustavnega zakona za njeno izvedbo sta bila dne 23.
12. 1991 sprejeta Ustava Republike Slovenije in Ustavni zakon za izvedbo
Ustave Republike Slovenije (Ur.l.RS, {t. 33/91-I).
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Izhajajo~ iz
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter
temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in, temeljne in trajne pravice slovenskega

naroda do samoodlo~be, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v ve~stoletnem
boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo
dr`avnost,

sprejema Skup{~ina Republike Slovenije

USTAVO
REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Slovenija je demokrati~na republika.

2. ~len

Slovenija je pravna in socialna dr`ava.

3. ~len

Slovenija je dr`ava vseh svojih dr`avljank in dr`avljanov, ki temelji na trajni in
neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Dr`avljanke in dr`avljani jo izvr{ujejo neposredno
in z volitvami, po na~elu delitve oblasti na zakonodajno, izvr{ilno in sodno.

4. ~len

Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva dr`ava.

5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine. Varuje in
zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Skrbi za avtohto-
ne slovenske narodnemanj{ine v sosednjih dr`avah, za slovenske izseljence in zdomce, ter
pospe{uje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne
dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.
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Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Sloveniji posebne pravice
in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti dolo~a zakon.

6. ~len

Grb Slovenije ima obliko {~ita. V sredini {~ita je na modri podlagi lik Triglava v beli
barvi, pod njim sta dve valoviti modri ~rti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v
obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate {esterokrake zvezde. [~it je
ob stranicah rde~e obrobljen. Grb se oblikuje po dolo~enem geometrijskem in barvnem
pravilu.

Zastava Slovenije je belo-modro-rde~a slovenska narodna zastava z grbom Slove-
nije. Razmerje med {irino in dol`ino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po
vrstnem redu: bela, modra, rde~a. Vsaka barva zavzema po {irini tretjino prostora zasta-
ve. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z dru-
go pa v modro.

Himna Slovenije je Zdravljica.
Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon.

7. ~len

Dr`ava in verske skupnosti so lo~ene.
Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

9. ~len

V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.

10. ~len

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijan-
ska ali mad`arska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.

12. ~len

Dr`avljanstvo Slovenije ureja zakon.
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13. ~len

Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotov-
ljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo dr`av-
ljani Slovenije.

II. ^LOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBO[^INE

14. ~len
(enakost pred zakonom)

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake ~lovekove pravice in temeljne svo-
bo{~ine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politi~no ali drugo prepri~anje,
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, dru`beni polo`aj ali katerokoli drugo osebno oko-
li{~ino.

Vsi so pred zakonom enaki.

15. ~len
(uresni~evanje in omejevanje pravic)

^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine se uresni~ujejo neposredno na podlagi
ustave.

Z zakonom je mogo~e predpisati na~in uresni~evanja ~lovekovih pravic in temelj-
nih svobo{~in, kadar tako dolo~a ustava, ali ~e je to nujno zaradi same narave posamez-
ne pravice ali svobo{~ine.

^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine so omejene samo s pravicami drugih in
v primerih, ki jih dolo~a ta ustava.

Zagotovljeni sta sodno varstvo ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in ter pravi-
ca do odprave posledic njihove kr{itve.

Nobene ~lovekove pravice ali temeljne svobo{~ine, urejene v pravnih aktih, ki ve-
ljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo
priznava v manj{i meri.

16. ~len
(za~asna razveljavitev in omejitev pravic)

S to ustavo dolo~ene ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine je izjemoma do-
pustno za~asno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. ^lovekove pravice
in temeljne svobo{~ine se smejo razveljaviti ali omejiti le za ~as trajanja vojnega ali
izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi
ne povzro~ajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu,
jeziku, veri, politi~nem ali drugem prepri~anju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi,
dru`benem polo`aju ali katerikoli drugi osebni okoli{~ini.
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Dolo~ba prej{njega odstavka ne dopu{~a nobenega za~asnega razveljavljanja ali
omejevanja pravic, dolo~enih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. ~lenu.

17. ~len
(nedotakljivost ~lovekovega `ivljenja)

^lovekovo `ivljenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

18. ~len
(prepoved mu~enja)

Nih~e ne sme biti podvr`enmu~enju, ne~love{kemu ali poni`ujo~emu kaznovanju
ali ravnanju. Na ~loveku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene posku-
se brez njegove svobodne privolitve.

19. ~len
(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga dolo~a

zakon.
Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga

razume, takoj obve{~en o razlogih za odvzem prostosti. V ~im kraj{em ~asu mu mora
biti tudi pisno sporo~eno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. Takoj mora biti pou~en o
tem, da ni dol`an ni~esar izjaviti, da ima pravico do takoj{nje pravne pomo~i zagovorni-
ka, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dol`an o
odvzemu prostosti obvestiti njegove bli`nje.

20. ~len
(odreditev in trajanje pripora)

Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pri-
preti samo na podlagi odlo~be sodi{~a, kadar je to neogibno potrebno za potek kazen-
skega postopka ali za varnost ljudi.

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vro~ena pisna,
obrazlo`ena odlo~ba. Proti tej odlo~bi ima priprti pravico do prito`be, o kateri mora so-
di{~e odlo~iti v 48 urah. Pripor sme trajati samo toliko ~asa, dokler so za to dani zakon-
ski razlogi, vendar najve~ tri mesece od dneva odvzema prostosti. Vrhovno sodi{~e sme
pripor podalj{ati {e za nadaljnje tri mesece.

^e do izteka teh rokov obto`nica ni vlo`ena, se obdol`enec izpusti.
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21. ~len
(varstvo ~lovekove osebnosti in dostojanstva)

Zagotovljeno je spo{tovanje ~lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v ka-
zenskem in v vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in
izvr{evanjem kazni.

Prepovedno je vsakr{no nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena,
ter vsakr{no izsiljevanje priznanj in izjav.

22. ~len
(enako varstvo pravic)

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred so-
di{~em in pred drugimi dr`avnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odlo~ajo o njegovih pravicah, dol`nostih ali pravnih interesih.

23. ~len
(pravica do sodnega varstva)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dol`nostih ter o obto`bah proti nje-
mu brez nepotrebnega odla{anja odlo~a neodvisno, nepristransko in z zakonom usta-
novljeno sodi{~e.

Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej dolo~enih z zakonom
in s sodnim redom.

24. ~len
(javnost sojenja)

Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme dolo~a zakon.

25. ~len
(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zagotovljena pravica do prito`be ali drugega pravnega sredstva proti
odlo~bam sodi{~ in drugih dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil, s katerimi ti odlo~ajo o njegovih pravicah, dol`nostih ali pravnih
interesih.

26. ~len
(pravica do povra~ila {kode)

Vsakdo ima pravico do povra~ila {kode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem slu`be ali
kak{ne druge dejavnosti dr`avnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih
pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako slu`bo ali de-
javnost opravlja.
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O{kodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra~ilo tudi nepo-
sredno od tistega, ki mu je {kodo povzro~il.

27. ~len
(domneva nedol`nosti)

Kdor je obdol`en kaznivega ravnanja, velja za nedol`nega, dokler njegova krivda
ni ugotovljena s pravnomo~no sodbo.

28. ~len
(na~elo zakonitosti v kazenskem pravu)

Nih~e ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon dolo~il, da je kaznivo, in
ni zanj predpisal kazni, {e preden je bilo dejanje storjeno.

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal
ob storitvi dejanja, razen ~e je novi zakon za storilca milej{i.

29. ~len
(pravna jamstva v kazenskem postopku)

Vsakomur, ki je obdol`en kaznivega dejanja, morajo biti ob popolni enakopravno-
sti zagotovljene tudi naslednje pravice:
• da ima primeren ~as in mo`nosti za pripravo svoje obrambe;
• da se mu sodi v njegovi navzo~nosti in da se brani sam ali z zagovornikom;
• da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist;
• da ni dol`an izpovedati zoper sebe ali svoje bli`nje, ali priznati krivdo.

30. ~len
(pravica do rehabilitacije in od{kodnine)

Kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemeljeno
odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve {kode, in druge pravice po zakonu.

31. ~len
(prepoved ponovnega sojenja o isti stvari)

Nih~e ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero
je bil kazenski postopek zoper njega pravnomo~no ustavljen, ali je bila obto`ba zoper
njega pravnomo~no zavrnjena, ali je bil s pravnomo~no sodbo opro{~en ali obsojen.

32. ~len
(svoboda gibanja)

Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivali{~e, da zapusti dr`avo
in se vanjo kadarkoli vrne.
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Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, ~e je to potrebno, da bi se za-
gotovil potek kazenskega postopka, da bi se prepre~ilo {irjenje nalezljivih bolezni, se
zavaroval javni red, ali ~e to zahtevajo interesi obrambe dr`ave.

Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v dr`avo in ~as bivanja v njej.

33. ~len
(pravica do zasebne lastnine in dedovanja)

Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.

34. ~len
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

35. ~len
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)

Zagotovljena je nedotakljivost ~lovekove telesne in du{evne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic.

36. ~len
(nedotakljivost stanovanja)

Stanovanje je nedotakljivo.

Nih~e ne sme brez odlo~be sodi{~a proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje
ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.

Pri preiskavi ima pravico biti navzo~ tisti, ~igar stanovanje ali prostori se preiskuje-
jo, ali njegov zastopnik.

Preiskava se sme opraviti samo v navzo~nosti dveh pri~.

Pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, sme uradna oseba brez odlo~be sodi{~a vstopiti v
tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzo~nosti pri~ opraviti preiskavo,
~e je to neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali
da se zavarujejo ljudje in premo`enje.

37. ~len
(varstvo tajnosti pisem in drugih ob~il)

Zagotovljena je tajnost pisem in drugih ob~il.

Samo zakon lahko predpi{e, da se na podlagi odlo~be sodi{~a za dolo~en ~as ne
upo{teva varstvo tajnosti pisem in drugih ob~il in nedotakljivost ~lovekove zasebnosti,
~e je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost dr`ave.
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38. ~len
(varstvo osebnih podatkov)

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih po-
datkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja.

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podat-
kov dolo~a zakon.

Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nana{ajo nanj,
in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.

39. ~len
(svoboda izra`anja)

Zagotovljena je svoboda izra`anja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in dru-
gih oblik javnega obve{~anja in izra`anja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in {i-
ri vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna~aja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.

40. ~len
(pravica do popravka in odgovora)

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta
pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena
pravica do odgovora na objavljeno informacijo.

41. ~len
(svoboda vesti)

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem `ivljenju je
svobodno.

Nih~e se ni dol`an opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepri~anja.
Star{i imajo pravico, da v skladu s svojim prepri~anjem zagotavljajo svojim otro-

kom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora
biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in dru-
ge opredelitve ali prepri~anja.

42. ~len
(pravica do zbiranja in zdru`evanja)

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.
Vsakdo ima pravico, da se svobodno zdru`uje z drugimi.
Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ~e to zahteva varnost dr`ave ali javna

varnost ter varstvo pred {irjenjem nalezljivih bolezni.
Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije nemorejo biti ~lani politi~nih strank.
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43. ~len
(volilna pravica)

Volilna pravica je splo{na in enaka.
Vsak dr`avljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.
Zakon lahko dolo~i, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravi-

co tujci.

44. ~len
(sodelovanje pri upravljanju javnih zadev)

Vsak dr`avljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

45. ~len
(pravica do peticije)

Vsak dr`avljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splo{nega
pomena.

46. ~len
(pravica do ugovora vesti)

Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih dolo~i zakon, ~e se s tem ne omejujejo
pravice in svobo{~ine drugih oseb.

47. ~len
(izro~itev)

Dr`avljana Slovenije ni dovoljeno izro~iti tuji dr`avi. Tujca je dovoljeno izro~iti
samo v primerih, predvidenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.

48. ~len
(pribe`ali{~e)

V mejah zakona je priznana pravica pribe`ali{~a tujim dr`avljanom in osebam brez
dr`avljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za ~lovekove pravice in temeljne
svobo{~ine.

49. ~len
(svoboda dela)

Zagotovljena je svoboda dela.
Vsakdo prosto izbira zaposlitev.
Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.
Prisilno delo je prepovedano.
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50. ~len
(pravica do socialne varnosti)

Dr`avljani imajo pod pogoji, dolo~enimi z zakonom, pravico do socialne varnosti.

Dr`ava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno za-
varovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

Vojnim veteranom in `rtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v
skladu z zakonom.

51. ~len
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

Zakon dolo~a pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.

Nikogar ni mogo~e prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.

52. ~len
(pravice invalidov)

Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo.

Otroci z motnjami v telesnem ali du{evnem razvoju ter druge huje prizadete osebe
imajo pravico do izobra`evanja in usposabljanja za dejavno `ivljenje v dru`bi.

Izobra`evanje in usposabljanje iz prej{njega odstavka se financira iz javnih
sredstev.

53. ~len
(zakonska zveza in dru`ina)

Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim
dr`avnim organom.

Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v dru`ini in v zunajzakonski skupnosti
ureja zakon.

Dr`ava varuje dru`ino, materinstvo, o~etovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za
to varstvo potrebne razmere.

54. ~len
(pravice in dol`nosti star{ev)

Star{i imajo pravico in dol`nost vzdr`evati, izobra`evati in vzgajati svoje otroke. Ta
pravica in dol`nost se star{em lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi
varovanja otrokovih koristi dolo~a zakon.

Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.
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55. ~len
(svobodno odlo~anje o rojstvih otrok)

Odlo~anje o rojstvih svojih otrok je svobodno.
Dr`ava zagotavlja mo`nosti za uresni~evanje te svobo{~ine in ustvarja razmere, ki

omogo~ajo star{em, da se odlo~ajo za rojstva svojih otrok.

56. ~len
(pravice otrok)

Otroci u`ivajo posebno varstvo in skrb. ^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine
u`ivajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.

Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim,
du{evnim ali drugim izkori{~anjem in zlorabljanjem. Tak{no varstvo ureja zakon.

Otroci in mladoletniki, za katere star{i ne skrbijo, ki nimajo star{ev ali so brez us-
trezne dru`inske oskrbe, u`ivajo posebno varstvo dr`ave. Njihov polo`aj ureja zakon.

57. ~len
(izobrazba in {olanje)

Izobra`evanje je svobodno.
Osnovno{olsko izobra`evanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.
Dr`ava ustvarja mo`nosti, da si dr`avljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.

58. ~len
(avtonomnost univerze in drugih visokih {ol)

Dr`avne univerze in dr`avne visoke {ole so avtonomne.
Na~in njihovega financiranja ureja zakon.

59. ~len
(svoboda znanosti in umetnosti)

Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetni{kega ustvarjanja.

60. ~len
(pravice iz ustvarjalnosti)

Zagotovljeno je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetni{ke, znans-
tvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti.

61. ~len
(izra`anje narodne pripadnosti)

Vsakdo ima pravico, da svobodno izra`a pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izra`a svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.
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62. ~len
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave)

Vsakdo ima pravico, da pri uresni~evanju svojih pravic in dol`nosti ter v postopkih
pred dr`avnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno slu`bo, uporablja svoj jezik in pi-
savo na na~in, ki ga dolo~i zakon.

63. ~len
(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja

k nasilju in vojni)

Protiustavno je vsakr{no spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenako-
pravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovra{tva in
nestrpnosti.

Protiustavno je vsakr{no spodbujanje k nasilju in vojni.

64. ~len
(posebne pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji)

Avtohtoni italijanski in mad`arski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je za-
gotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju javnega obve{~anja in
zalo`ni{tva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico
do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in
izobra`evanja. Zakon dolo~a obmo~ja, na katerih je dvojezi~no {olstvo obvezno. Na-
rodnima skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose
s svojima mati~nima narodoma in njunima dr`avama. Dr`ava gmotno in moralno pod-
pira uveljavljanje teh pravic.

Na obmo~jih, kjer ti skupnosti `ivita, ustanovijo njuni pripadniki za uresni~evanje
svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko dr`ava pooblasti
samoupravne narodne skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz dr`avne pristojnosti
ter zagotavlja sredstva za njihovo uresni~evanje.

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavni{kih organih lokalne sa-
mouprave in v dr`avnem zboru.

Zakon ureja polo`aj in na~in uresni~evanja pravic italijanske oziroma mad`arske
narodne skupnosti na obmo~jih, kjer `ivita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupno-
sti za uresni~evanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti
uresni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripad-
nikov so zagotovljene ne glede na {tevilo pripadnikov teh skupnosti.

Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti, ki zadevajo uresni~evanje v ustavi dolo~enih
pravic in polo`aja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja pred-
stavnikov narodnih skupnosti.
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65. ~len
(polo`aj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji)

Polo`aj in posebne pravice romske skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, ureja zakon.

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

66. ~len
(varstvo dela)

Dr`ava ustvarja mo`nosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko
varstvo.

67. ~len
(lastnina)

Zakon dolo~a na~in pridobivanja in u`ivanja lastnine tako, da je zagotovljena nje-
na gospodarska, socialna in ekolo{ka funkcija.

Zakon dolo~a na~in in pogoje dedovanja.

68. ~len
(lastninska pravica tujcev)

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.

Na zemlji{~ih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob
pogoju vzajemnosti.

69. ~len
(razlastitev)

Lastninska pravica na nepremi~nini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti od{kodnini pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

70. ~len
(javno dobro in naravna bogastva)

Na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.

Zakon dolo~a pogoje, pod katerimi se smejo izkori{~ati naravna bogastva.

Zakon lahko dolo~i, da smejo naravna bogastva izkori{~ati tudi tuje osebe, in do-
lo~i pogoje za izkori{~anje.
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71. ~len
(varstvo zemlji{~)

Zakon dolo~a zaradi smotrnega izkori{~anja posebne pogoje za uporabo zemlji{~.
Zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~.
Dr`ava skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih

in hribovitih obmo~jih.

72. ~len
(zdravo `ivljenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega `ivljenjskega okolja.
Dr`ava skrbi za zdravo `ivljenjsko okolje. V ta namen zakon dolo~a pogoje in na~i-

ne za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
Zakon dolo~a, ob katerih pogojih in v kak{nem obsegu je povzro~itelj {kode v `iv-

ljenjskem okolju dol`an poravnati {kodo.
Varstvo `ivali pred mu~enjem ureja zakon.

73. ~len
(varovanje naravne in kulturne dedi{~ine)

Vsakdo je dol`an v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter
kulturne spomenike.

Dr`ava in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dedi{~ine.

74. ~len
(podjetni{tvo)

Gospodarska pobuda je svobodna.
Zakon dolo~a pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarska de-

javnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo.
Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom

omejujejo konkurenco.

75. ~len
(soodlo~anje)

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na
na~in in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

76. ~len
(sindikalna svoboda)

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter v~lanjevanje vanje je svobodno.
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77. ~len
(pravica do stavke)

Delavci imajo pravico do stavke.
^e to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upo{tevajo~ vrsto in naravo

dejavnosti, z zakonom omeji.

78. ~len
(primerno stanovanje)

Dr`ava ustvarja mo`nosti, da si dr`avljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

79. ~len
(v Sloveniji zaposleni tujci)

V Sloveniji zaposleni tujci in ~lani njihovih dru`in imajo posebne pravice, dolo~ene
z zakonom.

IV. DR@AVNA UREDITEV

a) Dr`avni zbor

80. ~len
(sestava in volitve)

Dr`avni zbor sestavljajo poslanci dr`avljanov Slovenije in {teje 90 poslancev.
Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
V dr`avni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in mad`arske narodne

skupnosti.
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov

vseh poslancev.

81. ~len
(mandatna doba dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor se voli za {tiri leta.
^e bi se mandatna doba dr`avnega zbora iztekla med vojno ali v ~asu trajanja

izrednega stanja, preneha njegov mandat {est mesecev po prenehanju vojne ali izred-
nega stanja, lahko pa tudi prej, ~e sam tako sklene.

Volitve v dr`avni zbor razpi{e predsednik republike. Nov dr`avni zbor se izvoli naj-
prej dva meseca in najkasneje 15 dni pred potekom {tirih let od prve seje prej{njega
dr`avnega zbora. ^e se dr`avni zbor razpusti, se izvoli nov najkasneje dva meseca po
razpustu prej{njega. Mandatna doba prej{njega dr`avnega zbora se kon~a s prvo sejo
novega dr`avnega zbora, ki jo skli~e predsednik republike najkasneje 20 dni po njegovi
izvolitvi.
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82. ~len
(poslanci)

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakr{nakoli navodila.
Zakon dolo~a, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdru`ljivost funkcije po-

slanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi.
Dr`avni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odlo~itvi dr`avnega zbora je v skla-

du z zakonom mogo~a prito`ba na ustavno sodi{~e.

83. ~len
(poslanska imuniteta)

Poslanec dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izre-
kel na sejah dr`avnega zbora ali njegovih delovnih teles.

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se sklicuje na imuniteto, ne sme
za~eti kazenski postopek brez dovoljenja dr`avnega zbora, razen ~e je bil zaloten pri
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.

Dr`avni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je
bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prej{njega odstavka.

84. ~len
(predsednik dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z ve~ino glasov vseh poslancev.

85. ~len
(zasedanja dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih sejah.
Redne in izredne seje sklicuje predsednik dr`avnega zbora; izredno sejo mora skli-

cati, ~e to zahteva najmanj ~etrtina poslancev dr`avnega zbora ali predsednik
republike.

86. ~len
(odlo~anje)

Dr`avni zbor sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina poslancev. Dr`avni zbor sprejema
zakone in druge odlo~itve ter ratificira mednarodne pogodbe z ve~ino opredeljenih
glasov navzo~ih poslancev, kadar ni z ustavo ali z zakonom dolo~ena druga~na ve~ina.

87. ~len
(zakonska pristojnost dr`avnega zbora)

Pravice in obveznosti dr`avljanov ter drugih oseb lahko dr`avni zbor dolo~a samo
z zakonom.
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88. ~len
(zakonska iniciativa)

Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predlo`i tudi najmanj
pet tiso~ volilcev.

89. ~len
(zakonodajni postopek)

Dr`avni zbor sprejema zakone v ve~faznem postopku, ~e ni s poslovnikom dru-
ga~e dolo~eno.

90. ~len
(zakonodajni referendum)

Dr`avni zbor lahko o vpra{anjih, ki se urejajo z zakonom, razpi{e referendum.
Dr`avni zbor je vezan na izid referenduma.

Dr`avni zbor lahko razpi{e referendum iz prej{njega odstavka na svojo pobudo,
mora pa ga razpisati, ~e to zahteva najmanj tretjina poslancev, dr`avni svet ali {tirideset
tiso~ volilcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi dr`avljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina volilcev, ki so glasovali.
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino

glasov navzo~ih poslancev.

91. ~len
(razglasitev zakona)

Zakone razgla{a predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu.
Dr`avni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in {e pred njegovo razglasi-

tvijo zahteva, da dr`avni zbor o njem {e enkrat odlo~a. Pri ponovnem odlo~anju mora
za sprejem zakona glasovati ve~ina vseh poslancev, razen ~e ustava za sprejem obrav-
navanega zakona predvideva ve~je {tevilo glasov. Ponovna odlo~itev dr`avnega zbora
je dokon~na.

92. ~len
(vojno in izredno stanje)

Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splo{na nevarnost ogro`a obstoj dr`ave.
O razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odlo~a na
predlog vlade dr`avni zbor.

Dr`avni zbor odlo~i o uporabi obrambnih sil.
Kadar se dr`avni zbor ne more sestati, odlo~a o zadevah iz prvega in drugega od-

stavka predsednik republike. Odlo~itve mora dati v potrditev dr`avnemu zboru takoj,
ko se ta sestane.
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93. ~len
(parlamentarna preiskava)

Dr`avni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti
na zahtevo tretjine poslancev dr`avnega zbora ali na zahtevo dr`avnega sveta. V ta na-
men imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preu~evanja smiselno enaka
pooblastila kakor pravosodni organi.

94. ~len
(poslovnik dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor ima poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih
poslancev.

95. ~len
(nagrajevanje poslancev)

Poslanci dr`avnega zbora dobivajo pla~o ali nadomestilo, ki sta dolo~eni z
zakonom.

b) Dr`avni svet

96. ~len
(sestava)

Dr`avni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov. Dr`avni svet ima 40 ~lanov.

Sestavljajo ga:
• {tirje predstavniki delodajalcev;
• {tirje predstavniki delojemalcev;
• {tirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
• {est predstavnikov negospodarskih dejavnosti;
• dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.

Organizacijo dr`avnega sveta ureja zakon.

97. ~len
(pristojnosti dr`avnega sveta)

Dr`avni svet lahko:
• predlaga dr`avnemu zboru sprejem zakonov;
• daje dr`avnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;
• zahteva, da dr`avni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem {e enkrat odlo~a;
• zahteva razpis referenduma iz drugega odstavka 90. ~lena;
• zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. ~lena.

Na zahtevo dr`avnega zboramora dr`avni svet izre~i mnenje o posamezni zadevi.
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98. ~len
(volitve)

Volitve v dr`avni svet ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~i-
no glasov vseh poslancev.

^lani dr`avnega sveta se volijo za dobo petih let.

99. ~len
(odlo~anje)

Dr`avni svet sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov.
Dr`avni svet odlo~a z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih ~lanov. Zahtevo za raz-

pis referenduma sprejme dr`avni svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.

100. ~len
(nezdru`ljivost funkcije in imuniteta)

^lan dr`avnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v dr`avnem zboru.
^lani dr`avnega sveta u`ivajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti odlo~a

dr`avni svet.

101. ~len
(poslovnik dr`avnega sveta)

Dr`avni svet ima poslovnik, ki ga sprejme z ve~ino glasov vseh ~lanov.

c) Predsednik republike

102. ~len
(funkcija predsednika republike)

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik nje-
nih obrambnih sil.

103. ~len
(volitve predsednika republike)

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splo{nih in tajnih volitvah.
Za predsednika republike je kandidat izvoljen z ve~ino veljavnih glasov.
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar najve~ dvakrat zapore-

doma. ^e se mandatna doba predsednika republike izte~e med vojno ali med trajanjem
izrednega stanja, mu mandat preneha {est mesecev po prenehanju vojnega ali izredne-
ga stanja.

Za predsednika republike je lahko izvoljen le dr`avljan Slovenije.
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Volitve za predsednika republike razpi{e predsednik dr`avnega zbora. Predsednik
republike mora biti izvoljen najkasneje 15 dni pred potekommandatne dobe prej{njega
predsednika.

104. ~len
(prisega predsednika republike)

Pred nastopom funkcije izre~e predsednik republike pred dr`avnim zborom na-
slednjo prisego:

'Prisegam, da bom spo{toval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z
vsemi svojimi mo~mi deloval(a) za blaginjo Slovenije.'

105. ~len
(nezdru`ljivost funkcije predsednika republike)

Funkcija predsednika republike je nezdru`ljiva z opravljanjem druge javne funkci-
je ali poklica.

106. ~len
(nadome{~anje predsednika republike)

V primeru trajnega zadr`ka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove
funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike za~asno
opravlja predsednik dr`avnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega
predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prej{njega.

Predsednik dr`avnega zbora za~asno opravlja funkcijo predsednika republike tudi
med zadr`anostjo predsednika republike.

107. ~len
(pristojnosti predsednika republike)

Predsednik republike:
• razpisuje volitve v dr`avni zbor;
• razgla{a zakone;
• imenuje dr`avne funkcionarje, kadar je to dolo~eno z zakonom;
• postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike in sprejema poveril-

na pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
• izdaja listine o ratifikaciji;
• odlo~a o pomilostitvah;
• podeljuje odlikovanja in ~astne naslove;
• opravlja druge zadeve, dolo~ene s to ustavo.

Na zahtevo dr`avnega zbora mora predsednik republike izre~i mnenje o posamez-
nem vpra{anju.
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108. ~len
(uredbe z zakonsko mo~jo)

Kadar se dr`avni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko pred-
sednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko mo~jo.

Z uredbo z zakonsko mo~jo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice in te-
meljne svobo{~ine, kakor to dolo~a 16. ~len te ustave.

Predsednik republike mora uredbe z zakonsko mo~jo predlo`iti v potrditev dr`av-
nemu zboru takoj, ko se ta sestane.

109. ~len
(odgovornost predsednika republike)

^e predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije kr{i ustavo ali huje kr{i za-
kon, ga dr`avni zbor lahko obto`i pred ustavnim sodi{~em. Le-to ugotovi utemeljenost
obto`be ali obto`enega oprosti, z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh sodnikov pa lahko
odlo~i o odvzemu funkcije. Potem ko ustavno sodi{~e dobi sklep dr`avnega zbora o
obto`bi, lahko odlo~i, da predsednik republike do odlo~itve o obto`bi za~asno ne
more opravljati svoje funkcije.

~) Vlada

110. ~len
(sestava vlade)

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru
svojih pristojnosti samostojni in odgovorni dr`avnemu zboru.

111. ~len
(volitve predsednika vlade)

Predsednik republike po posvetovanju z vodji poslanskih skupin predlo`i dr`av-
nemu zboru kandidata za predsednika vlade.

Predsednika vlade voli dr`avni zbor z ve~ino glasov vseh poslancev, ~e ni s to usta-
vo druga~e dolo~eno. Glasovanje je tajno.

^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, lahko predsednik republike po po-
novnih posvetovanjih v {tirinajstih dneh predlo`i drugega ali ponovno istega kandida-
ta, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset
poslancev. ^e je bilo v tem roku vlo`enih ve~ predlogov, se glasuje o vsakem posebej,
in sicer najprej o kandidatu predsednika republike, ~e ta ni izvoljen, pa {e o drugih kan-
didatih po vrstnem redu vlo`itve predlogov.

^e ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti dr`avni zbor in raz-
pi{e nove volitve, razen ~e dr`avni zbor v osemin{tiridesetih urah z ve~ino opredeljenih
glasov navzo~ih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade, kjer
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zado{~a za izvolitev ve~ina opredeljenih glasov navzo~ih poslancev. Na ponovnih voli-
tvah se glasuje o posameznih kandidatih po vrstnem redu {tevila glasov, dobljenih pri
prej{njih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev vlo`enih kandidaturah, med katerimi
ima prednost morebitni kandidat predsednika republike.

^e tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, predsed-
nik republike razpusti dr`avni zbor in razpi{e volitve.

112. ~len
(imenovanje ministrov)

Ministre imenuje in razre{uje dr`avni zbor na predlog predsednika vlade.
Predlagani minister se mora pred imenovanjem predstaviti pristojni komisiji dr`av-

nega zbora in odgovarjati na njena vpra{anja.

113. ~len
(prisega vlade)

Predsednik vlade in ministri izre~ejo po izvolitvi oziroma po imenovanju pred
dr`avnim zborom prisego, dolo~eno s 104. ~lenom.

114. ~len
(organizacija vlade)

Predsednik vlade skrbi za enotnost politi~ne in upravne usmeritve vlade ter uskla-
juje delo ministrov. Ministri so skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za
delo svojega ministrstva.

Sestavo in delovanje vlade, {tevilo, pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja
zakon.

115. ~len
(prenehanje funkcije predsednika in ministrov vlade)

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov
dr`avni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije pred-
sednika vlade ter z razre{itvijo ali odstopomministra, morajo pa opravljati teko~e posle
do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov.

116. ~len
(nezaupnica vladi)

Dr`avni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj dese-
tih poslancev z ve~ino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je
dotedanji predsednik vlade razre{en, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati teko~e
posle do prisege nove vlade.
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Med vlo`itvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora
pote~i najmanj osemin{tirideset ur, razen ~e dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev ne sklene druga~e, ali ~e je dr`ava v vojnem ali izrednem stanju.

^e je bil predsednik vlade izvoljen na temelju ~etrtega odstavka 111. ~lena, mu je
izre~ena nezaupnica, ~e dr`avni zbor na predlog najmanj desetih poslancev izvoli no-
vega predsednika vlade z ve~ino opredeljenih glasov.

117. ~len
(zaupnica vladi)

Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi. ^e vlada ne dobi pod-
pore ve~ine glasov vseh poslancev, mora dr`avni zbor v tridesetih dneh izvoliti novega
predsednika vlade ali dotedanjemu predsedniku pri ponovljenem glasovanju izglaso-
vati zaupnico, sicer predsednik republike razpusti dr`avni zbor in razpi{e nove volitve.
Predsednik vlade lahko vpra{anje zaupnice ve`e tudi na sprejem zakona ali druge od-
lo~itve v dr`avnem zboru. ^e odlo~itev ni sprejeta, se {teje da je bila vladi izglasovana
nezaupnica.

Med zahtevo za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora pote~i najmanj ose-
min{tirideset ur.

118. ~len
(interpelacija)

Najmanj deset poslancev lahko spro`i v dr`avnem zboru interpelacijo o delu vlade
ali posameznega ministra.

^e po razpravi o interpelaciji ve~ina vseh poslancev izre~e nezaupnico vladi ali po-
sameznemu ministru, dr`avni zbor vlado ali ministre razre{i.

119. ~len
(obto`ba zoper predsednika vlade in ministre)

Predsednika vlade ali ministre lahko dr`avni zbor pred ustavnim sodi{~em obto`i
kr{itve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij. Ustavno sodi{~e
obravnava obto`bo na na~in, kakor je dolo~en v 109. ~lenu.

d) Uprava

120. ~len
(organizacija in delo uprave)

Organizacijo uprave, njene pristojnosti in na~in imenovanja njenih funkcionarjev
ureja zakon.

Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in
zakonov.
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Proti odlo~itvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je za-
gotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov dr`avljanov in organizacij.

121. ~len
(naloge upravnih organov)

Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.

Z zakonom lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posa-
mezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij dr`avne uprave.

122. ~len
(zaposlitev v upravnih slu`bah)

Zaposlitev v upravnih slu`bah je mogo~a samo na temelju javnega nate~aja, razen
v primerih, ki jih dolo~a zakon.

e) Obramba dr`ave

123. ~len
(dol`nost sodelovanja pri obrambi dr`ave)

Obramba dr`ave je za dr`avljane obvezna vmejah in na na~in, ki ga dolo~a zakon.

Dr`avljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nadzorov
niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju voja{kih obveznosti, je treba omogo~iti, da
sodelujejo pri obrambi dr`ave na drug na~in.

124. ~len
(obramba dr`ave)

Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti dr`avnega
ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih
poslancev.

Izvajanje obrambe nadzoruje dr`avni zbor.

Pri zagotavljanju varnosti izhaja dr`ava predvsem iz mirovne politike ter kulture
miru in nenasilja.

f) Sodstvo

125. ~len
(neodvisnost sodnikov)

Sodniki so pri opravljanju sodni{ke funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in
zakon.
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126. ~len
(ureditev in pristojnosti sodi{~)

Ureditev in pristojnosti sodi{~ dolo~a zakon.
Izrednih sodi{~ ni dovoljeno ustanavljati, v mirnem ~asu pa tudi voja{kih sodi{~ ne.

127. ~len
(Vrhovno sodi{~e)

Vrhovno sodi{~e je najvi{je sodi{~e v dr`avi.
Odlo~a o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja druge zadeve, ki jih do-

lo~a zakon.

128. ~len
(udele`ba dr`avljanov pri izvajanju sodne oblasti)

Zakon ureja primere in oblike neposredne udele`be dr`avljanov pri izvajanju sod-
ne oblasti.

129. ~len
(trajnost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je trajna. Zakon dolo~a starostno mejo in druge pogoje za
izvolitev.

Zakon dolo~a starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji.

130. ~len
(izvolitev sodnikov)

Sodnike voli dr`avni zbor na predlog sodnega sveta.

131. ~len
(sodni svet)

Sodni svet sestavlja enajst ~lanov. Pet ~lanov izvoli na predlog predsednika repub-
like dr`avni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravni-
kov, {est ~lanov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodni{ko funkcijo.
Predsednika izberejo ~lani sveta izmed sebe.

132. ~len
(prenehanje in odvzem sodni{ke funkcije)

Sodniku preneha sodni{ka funkcija, ~e nastopijo razlogi, ki jih dolo~a zakon.
^e sodnik pri opravljanju sodni{ke funkcije kr{i ustavo ali huje kr{i zakon, lahko

dr`avni zbor na predlog sodnega sveta sodnika razre{i.
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V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, ugo-
tovljenega s pravnomo~no sodno odlo~bo, dr`avni zbor sodnika razre{i.

133. ~len
(nezdru`ljivost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika ni zdru`ljiva s funkcijami v drugih dr`avnih organih, v organih lo-
kalne samouprave in v organih politi~nih strank, ter z drugimi funkcijami in dejavnost-
mi, za katere to dolo~a zakon.

134. ~len
(imuniteta sodnika)

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogo~e klicati na odgovornost za mnenje, ki ga
je dal pri odlo~anju v sodi{~u.

Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez dovoljenja dr`avnega zbora zoper
njega za~et kazenski postopek, ~e je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sod-
ni{ke funkcije.

g) Dr`avno to`ilstvo

135. ~len
(dr`avni to`ilec)

Dr`avni to`ilec vlaga in zastopa kazenske obto`be in ima druge z zakonom do-
lo~ene pristojnosti.

Ureditev in pristojnosti dr`avnih to`ilstev dolo~a zakon.

136. ~len
(nezdru`ljivost funkcije dr`avnega to`ilca)

Funkcija dr`avnega to`ilca ni zdru`ljiva s funkcijami v drugih dr`avnih organih, v
organih lokalne samouprave in v organih politi~nih strank ter z drugimi funkcijami in
dejavnostmi, za katere to dolo~a zakon.

h) Odvetni{tvo in notariat

137. ~len
(odvetni{tvo in notariat)

Odvetni{tvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna slu`ba, ki jo ureja
zakon.

Notariat je javna slu`ba, ki jo ureja zakon.
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V. SAMOUPRAVA

a) Lokalna samouprava

138. ~len
(uresni~evanje lokalne samouprave)

Prebivalci Slovenije uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~inah in drugih lokalnih
skupnostih.

139. ~len
(ob~ina)

Ob~ina je samoupravna lokalna skupnost.
Obmo~je ob~ine obsega naselje ali ve~ naselij, ki so povezana s skupnimi potreba-

mi in interesi prebivalcev.
Ob~ina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se

ugotovi volja prebivalcev na dolo~enem obmo~ju. Zakon tudi dolo~i obmo~je ob~ine.

140. ~len
(delovno podro~je samoupravnih lokalnih skupnosti)

V pristojnost ob~ine spadajo lokalne zadeve, ki jih ob~ina lahko ureja samostojno
in ki zadevajo samo prebivalce ob~ine.

Po predhodnem soglasju ob~ine ali {ir{e samoupravne lokalne skupnosti lahko
dr`ava z zakonom prenese na ob~ino ali {ir{o samoupravno lokalno skupnost opravlja-
nje posameznih nalog iz dr`avne pristojnosti, ~e za to zagotovi tudi sredstva.

V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla dr`ava, opravljajo dr`av-
ni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

141. ~len
(mestna ob~ina)

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih dolo~a zakon, status mestne
ob~ine.

Mestna ob~ina opravlja kot svoje tudi z zakonom dolo~ene naloge iz dr`avne pri-
stojnosti, ki se nana{ajo na razvoj mest.

142. ~len
(dohodki ob~ine)

Ob~ina se financira iz lastnih virov. Ob~inam, ki zaradi slab{e gospodarske razvito-
sti nemorejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, dr`ava v skladu z zakonsko do-
lo~enimi na~eli in merili zagotovi dodatna sredstva.
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143. ~len
({ir{e samoupravne lokalne skupnosti)

Ob~ine se samostojno odlo~ajo o povezovanju v {ir{e samoupravne lokalne skup-
nosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev {ir{ega pomena. V spo-
razumu z njimi prenese dr`ava nanje dolo~ene zadeve iz dr`avne pristojnosti v njihovo
izvirno pristojnost in dolo~i udele`bo teh skupnosti pri predlaganju ter izvr{evanju ne-
katerih zadev iz dr`avne pristojnosti.

Na~ela in merila za prenos pristojnosti iz prej{njega odstavka ureja zakon.

144. ~len
(nadzor dr`avnih organov)

Dr`avni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.

b) Druga samouprava

145. ~len
(samouprava na podro~ju dru`benih dejavnosti)

Dr`avljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno zdru`ujejo.
Dr`avljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih za-

dev iz dr`avne pristojnosti.

VI. JAVNE FINANCE

146. ~len
(financiranje dr`ave in lokalnih skupnosti)

Dr`ava in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresni~evanje svojih nalog z
davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premo`enja.

Dr`ava in lokalne skupnosti izkazujejo vrednost svojega premo`enja s premo`enj-
skimi bilancami.

147. ~len
(davki)

Dr`ava z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. Lokalne skupnosti
predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih dolo~ata ustava in zakon.

148. ~len
(prora~un)

Vsi prihodki in izdatki dr`ave in lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe
morajo biti zajeti v njihovih prora~unih.
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^e prora~un ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno za~eti izvr{evati, se upra-
vi~enci, ki se financirajo iz prora~una, za~asno financirajo po prej{njem prora~unu.

149. ~len
(krediti v breme dr`ave)

Krediti v breme dr`ave in poro{tvo dr`ave za kredite so dovoljeni le na podlagi
zakona.

150. ~len
(ra~unsko sodi{~e)

Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`avnega prora~u-
na in celotne javne porabe.

Ureditev in pristojnosti ra~unskega sodi{~a dolo~a zakon.

Ra~unsko sodi{~e je pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon.

151. ~len
(imenovanje ~lanov ra~unskega sodi{~a)

^lane ra~unskega sodi{~a imenuje dr`avni zbor.

152. ~len
(centralna banka)

Slovenija ima centralno banko. V svojem delovanju je ta banka samostojna in od-
govarja neposredno dr`avnemu zboru. Centralna banka se ustanovi z zakonom.

Guvernerja centralne banke imenuje dr`avni zbor.

VII. USTAVNOST IN ZAKONITOST

153. ~len
(usklajenost pravnih aktov)

Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti morajo biti v skladu z ustavo.

Zakoni morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava in z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral dr`avni zbor, podzakonski
predpisi in drugi splo{ni akti pa tudi z drugimi ratificiranimimednarodnimi pogodbami.

Podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni.

Posami~ni akti in dejanja dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
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154. ~len
(veljavnost predpisov in njihovo objavljanje)

Predpisi morajo biti objavljeni, preden za~no veljati. Predpis za~ne veljati petnajsti
dan po objavi, ~e ni v njem druga~e dolo~eno.

Dr`avni predpisi se objavljajo v dr`avnem uradnem listu, predpisi lokalnih skup-
nosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same dolo~ijo.

155. ~len
(prepoved povratne veljave pravnih aktov)

Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti ne morejo imeti u~inka za nazaj.
Samo zakon lahko dolo~i, da imajo posamezne njegove dolo~be u~inek za nazaj,

~e to zahteva javna korist in ~e se s tem ne posega v pridobljene pravice.

156. ~len
(postopek za oceno ustavnosti)

^e sodi{~e pri odlo~anju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven,
mora postopek prekiniti in za~eti postopek pred ustavnim sodi{~em. Postopek pred so-
di{~em se nadaljuje po odlo~itvi ustavnega sodi{~a.

157. ~len
(upravni spor)

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov, s katerimi dr`avni organi, organi lo-
kalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o pravicah ali o obveznostih in
pravnih koristih posameznikov in organizacij, odlo~a v upravnem sporu pristojno so-
di{~e, ~e za dolo~eno zadevo ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo.

^e ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odlo~a v upravnem sporu pristojno so-
di{~e tudi o zakonitosti posami~nih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pra-
vice posameznika.

158. ~len
(pravnomo~nost)

Pravna razmerja, urejena s pravnomo~no odlo~bo dr`avnega organa, je mogo~e
odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopku, dolo~enih z
zakonom.
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159. ~len
(varuh ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in)

Za varovanje ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in v razmerju do dr`avnih or-
ganov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom dolo~i
varuh pravic dr`avljanov.

Z zakonom se lahko za posamezna podro~ja dolo~ijo posebni varuhi pravic
dr`avljanov.

VIII. USTAVNO SODI[^E

160. ~len
(pristojnosti ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e odlo~a:
• o skladnosti zakonov z ustavo;
• o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodba-

mi in s splo{nimi na~eli mednarodnega prava;
• o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni;
• o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
• o skladnosti splo{nih aktov, izdanih za izvr{evanje javnih pooblastil, z ustavo, za-

koni in podzakonskimi predpisi;
• o ustavnih prito`bah zaradi kr{itev ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in s po-

sami~nimi akti;
• o sporih glede pristojnosti med dr`avo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lo-

kalnimi skupnostmi;
• o sporih glede pristojnosti med sodi{~i in drugimi dr`avnimi organi;
• o sporih o pristojnostihmed dr`avnim zborom, predsednikom republike in vlado;
• o protiustavnosti aktov in delovanja politi~nih strank;
• in o drugih zadevah, ki so mu nalo`ene s to ustavo ali z zakoni.

Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev dr`avnega zbora
izreka ustavno sodi{~e v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni
skladnosti z ustavo. Dr`avni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodi{~a.

^e zakon ne dolo~a druga~e, odlo~a ustavno sodi{~e o ustavni prito`bi le, ~e je bilo
iz~rpano pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodi{~e ustavno prito`bo sprejme v obrav-
navo, odlo~i na podlagi meril in postopka, dolo~enih z zakonom.

161. ~len
(razveljavitev zakona)

^e ustavno sodi{~e ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razvelja-
vi. Razveljavitev u~inkuje takoj ali v roku, ki ga dolo~i ustavno sodi{~e. Ta rok ne sme
biti dalj{i od enega leta. Druge protiustavne ali nezakonite predpise ali splo{ne akte us-
tavno sodi{~e odpravi ali razveljavi. Ustavno sodi{~e lahko pod pogoji, ki jih dolo~a za-
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kon, do kon~ne odlo~itve v celoti ali delno zadr`i izvr{evanje akta, katerega ustavnost
ali zakonitost presoja.

^e ustavno sodi{~e pri odlo~anju o ustavni prito`bi ugotovi tudi protiustavnost
predpisa ali splo{nega akta, ga lahko, v skladu z dolo~bami prvega odstavka, odpravi
ali razveljavi.

Pravne posledice odlo~itev ustavnega sodi{~a ureja zakon.

162. ~len
(postopek pred ustavnim sodi{~em)

Postopek pred ustavnim sodi{~em ureja zakon.

Predlagatelje zahteve za za~etek postopka pred ustavnim sodi{~em dolo~a zakon.
Vsakdo lahko da pobudo za za~etek postopka, ~e izka`e svoj pravni interes.

Ustavno sodi{~e odlo~a z ve~ino glasov vseh sodnikov, ~e ustava ali zakon za po-
samezne primere ne dolo~ata druga~e. O tem, ali bo za~elo postopek na podlagi ustav-
ne prito`be, lahko ustavno sodi{~e odlo~a v o`ji sestavi, ki jo dolo~a zakon.

163. ~len
(sestava in volitve)

Ustavno sodi{~e je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika
republike izvoli dr`avni zbor, na na~in, ki ga dolo~a zakon.

Sodniki se izvolijo izmed pravnih strokovnjakov.

Predsednika ustavnega sodi{~a izvolijo sodniki izmed sebe za dobo treh let.

164. ~len
(pred~asna razre{itev ustavnega sodnika)

Sodnik ustavnega sodi{~a je lahko pred~asno razre{en na na~in, ki ga dolo~a za-
kon, samo:

• ~e to sam zahteva,

• ~e je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti, ali

• zaradi trajne izgube delovne zmo`nosti za opravljanje svoje funkcije.

165. ~len
(mandat sodnikov)

Sodniki ustavnega sodi{~a so izvoljeni za dobo devetih let. Ustavni sodniki ne mo-
rejo biti ponovno voljeni.

Po izteku ~asa, za katerega je bil ustavni sodnik izvoljen, opravlja funkcijo {e do iz-
volitve novega sodnika.
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166. ~len
(nezdru`ljivost funkcije)

Funkcija sodnika ustavnega sodi{~a ni zdru`ljiva s funkcijami v dr`avnih organih, v
organih lokalne samouprave in v organih politi~nih strank, ter z drugimi funkcijami in
dejavnostmi, ki po zakonu niso zdru`ljive s funkcijo sodnika ustavnega sodi{~a.

167. ~len
(imuniteta)

Sodniki ustavnega sodi{~a u`ivajo enako imuniteto kakor poslanci dr`avnega zbo-
ra. O imuniteti odlo~a dr`avni zbor.

IX. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE

168. ~len
(predlog za za~etek postopka)

Predlog za za~etek postopka za spremembo ustave lahko da dvajset poslancev
dr`avnega zbora, vlada ali najmanj trideset tiso~ volilcev.

O predlogu odlo~i dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih poslancev.

169. ~len
(akt o sprejemu ustave)

Dr`avni zbor sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh
poslancev.

170. ~len
(potrditev spremembe ustave na referendumu)

Dr`avni zbormora predlagano spremembo ustave predlo`iti v sprejem volilcem na
referendumu, ~e to zahteva najmanj trideset poslancev.

Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volilcev, ki
so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udele`i ve~ina vseh volilcev.

171. ~len
(razglasitev spremembe ustave)

Sprememba ustave za~ne veljati z razglasitvijo v dr`avnem zboru.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

172. ~len

Ta ustava za~ne veljati z razglasitvijo.
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173. ~len

Dolo~be te ustave se uporabljajo z dnem razglasitve, razen ~e v ustavnem zakonu
za izvedbo te ustave ni druga~e dolo~eno.

174. ~len

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda k uporabi dolo~b te ustave se sprej-
me ustavni zakon.

Ustavni zakon se sprejme z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev v vseh zbo-
rih Skup{~ine Republike Slovenije.
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Ustavni zakon
za izvedbo Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Predpisi in drugi splo{ni akti, ki so veljali na dan razglasitve te ustave, ostanejo v
veljavi. Dolo~be predpisov, ki niso v skladu s to ustavo, je treba z njo uskladiti najkasne-
je do 31.12.1993.

Do uskladitve z ustavo oziroma do izteka uskladitvenega roka ni mogo~e za~eti
postopka za oceno ustavnosti predpisov in drugih splo{nih aktov, sprejetih do razglasi-
tve Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, oziro-
ma prevzetih z ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije, razen ~e ti predpisi in drugi splo{ni akti posegajo v
~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine.

2. ~len

Skup{~ina Republike Slovenije nadaljuje delo do prve seje dr`avnega zbora.

Prve volitve v dr`avni zbor in dr`avni svet se opravijo najkasneje eno leto po spre-
jemu te ustave.

Do konstituiranja dr`avnega zbora in dr`avnega sveta sprejemajo zbori Skup{~ine
Republike Slovenije zakone in druge akte na na~in in po postopku, dolo~enem z ustavo
Republike Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami ter dopolnili.

Zakone, ki urejajo volilni sistem, sprejemajo zbori z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev. ^e zakoni, ki urejajo volilni sistem ne bi bili sprejeti v roku, ki bi omo-
go~il izvedbo volitev v skladu z drugim odstavkom tega ~lena, se smiselno uporabljajo
dolo~be veljavnih predpisov o volitvah.

3. ~len

Do izvolitve predsednika Republike Slovenije opravlja njegove funkcije, kakor jih
dolo~a ta ustava, Predsedstvo Republike Slovenije.

Prve volitve predsednika republike se opravijo hkrati z volitvami v dr`avni zbor.

4. ~len

Izvr{ni svet Skup{~ine Republike Slovenije nadaljuje delo kot vlada, po dolo~bah
te ustave, razen dolo~be 117.~lena ustave.
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5. ~len

Dokler dr`ava ne prevzame dr`avnih funkcij, ki jih je doslej opravljala ob~ina,
opravljajo te funkcije organi ob~ine.

6. ~len

Sodi{~a, javna to`ilstva, javna pravobranilstva in dru`beni pravobranilci samou-
pravljanja nadaljujejo delo po dosedanjih predpisih do sprejema novih.

7. ~len

Ustavno sodi{~e Republike Slovenije deluje po tej ustavi, glede vpra{anj postopka
pred ustavnim sodi{~em in pravnih posledic odlo~b ustavnega sodi{~a, ki z ustavo niso
urejena, pa do sprejema zakona o ustavnem sodi{~u smiselno uporablja dosedanje us-
tavne in zakonske dolo~be.

8. ~len

Sodniki ustavnega sodi{~a, sodi{~ in javni to`ilci opravljajo funkcijo do izteka man-
datne dobe, za katero so bili izvoljeni ali imenovani.

Sodniki rednih sodi{~ in sodi{~ zdru`enega dela ter javni to`ilci lahko v primeru
nove ureditve sodi{~ in dr`avnega to`ilstva dokon~ajo svoj mandat po prvem odstavku
tega ~lena v novih pravosodnih organih.

Sodnikom rednih sodi{~ in sodi{~ zdru`enega dela ter javnim to`ilcem, ki jim bo
mandat potekel pred uveljavitvijo novih predpisov o ureditvi sodi{~ in dr`avnega to`ils-
tva, semandat podalj{a in jim preneha v {estihmesecih po uveljavitvi novih predpisov.

9. ~len

Do sprejema zakona iz 68. ~lena te ustave tujci ne morejo pridobiti lastninske pra-
vice do nepremi~nin.

Tuje dr`ave lahko pridobijo lastninsko pravico do nepremi~nin, ki jih uporabljajo
za dejavnost diplomatsko-konzularnih predstavni{tev.

10. ~len

Ta ustavni zakon se lahko spremeni z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev
na skupni seji vseh zborov skup{~ine oziroma na seji dr`avnega zbora.

11. ~len

Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo.
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PREDLOG,
da se za~ne postopek za sprejem

ustave Republike Slovenije

V zvezi s prvim odstavkom 54. ~lena Poslovnika o delu Predsedstva Socialisti~ne
Republike Slovenije vam po{iljam Predlog, da se za~ne postopek za sprejem ustave Re-
publike Slovenije, ki ga je sprejelo Predsedstvo Republike Slovenije na seji, dne 25. juni-
ja 1990.

Proces demokratizacije slovenske dru`be omogo~a in zahteva, da slovenski narod
s svojo ustavo svobodno izrazi svojo voljo, da `ivi v suvereni dr`avi, zgrajeni na sodob-
nih, demokrati~nih, socialnih, gospodarskih in politi~nih na~elih.

V Sloveniji je `e dose`eno politi~no soglasje o potrebi po tak{ni ustavni ureditvi
Republike Slovenije, ki bo temeljila na suverenosti in samostojnosti slovenske dr`ave,
na pravici naroda do samoodlo~be, parlamentarni demokraciji, politi~nem pluralizmu
in enakopravnosti vseh oblik lastnine, in ki bo na kar najvi{ji ravni uveljavila temeljne
pravice ~loveka in dr`avljana. Slovenska ustava naj torej predstavlja temeljni pravni akt
sodobne parlamentarne republike.

Ustavna ureditev dr`ave, njenih notranjih in zunanjih odnosov, je najpomembnej{i
na~in uporabe temeljne pravice naroda do samoodlo~be. Slovenska ustava naj bo zato
izraz, v celoti in samo duhovne, kulturne in politi~ne volje slovenskega naroda in vseh
dr`avljanov Republike Slovenije ter rezultat njihovega demokrati~nega soglasja.

Ker sedanja ustavna ureditev Slovenije na temelju Ustave iz leta 1974 in 95-ih ustav-
nih amandmajev, sprejetih v letih 1981, 1989 in 1990 ne ustreza ve~ tem zahtevam slo-
venske ustavnosti, je Predsedstvo Republike Slovenije na 7. seji, dne 25. junija 1990 na
osnovi 1. to~ke LXXXVIII amandmaja k Ustavi Republike Slovenije sklenilo predlo`iti
Skup{~ini Republike Slovenije:

I.

1.
Mar~na revolucija leta 1848 je mo~no spodbudila te`nje Slovencev kot izoblikova-

nega evropskega naroda po upravni strnitvi narodnega ozemlja, po samostojnem gos-
podarskem in politi~nem razvoju in po lastni dr`avni obliki, ki je bila izra`ena v geslu o
Zedinjeni Slovenije.

Tudi Majni{ka deklaracija Jugoslovanskega kluba iz leta 1917 je zahtevala, da naj
bo Slovencem zagotovljeno tako “dr`avno telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gos-
postva tujcev in zgrajeno na demokrati~nem temelju”. Tej Deklaraciji je dne 29.10.1918
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sledila ustanovitev Dr`ave narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov, v njej je imela
Slovenija polo`aj federalne dr`ave z lastno narodno vlado.

V usodnem ~asu vojne zasedbe Slovenije in narodnoosvobodilnega boja je Osvo-
bodilna fronta slovenskega naroda konec leta 1941 sprejela slovesno obljubo, da bo
“po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Zdru`ene Slovenije in o svojih zuna-
njih odnosih odlo~al slovenski narod sam”.

V skladu s tem politi~nim programom je bila najprej dograjena slovenska narodna
dr`ava, katere prvi parlament, oblikovan v razmerah vojne okupacije - Zbor odposlan-
cev slovenskega naroda, od 1. do 3. oktobra1943 v Ko~evju - je pooblastil svojo delega-
cijo, da se z drugimi jugoslovanskimi narodi sporazume o ustanovitvi Demokrati~ne fe-
derativne Jugoslavije. Ta sporazum je s posebno deklaracijo potrdilo prvo zasedanje
Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 20. februarja 1944 v ^rnomlju. S tem je
uveljavilo tako sosledje dr`avotvornih dejanj, po katerem je slovenska dr`ava izvirna,
federacija pa svobodno dogovorjena in izvedena dr`avna tvorba. Kasnej{i razvoj jugo-
slovanske federacije, zasnovane kot demokrati~ne federativne dr`ave enakopravnih
narodov s prvinami konfederacije, je v praksi {el v smeri centralizacije. Ta proces je bil
posledica odlo~ilnega politi~nega vpliva na dr`avno oblast, ki ga je imela in uveljavljala
na demokrati~nem centralizmu zasnovana monopolna partija.

V zadnjih nekaj letih je dobilo mno`i~no podporo slovenske javnosti nekaj temelj-
nih politi~no programskih dokumentov ustavotvorne narave, od katerih imata {e pose-
ben pomenMajni{ka deklaracija in Temeljna listina Slovenije iz leta 1989. Vzporedno so
bili oblikovani amandmaji k slovenski ustavi, sprejeti konec lanskega leta in v za~etku
leto{njega leta. Na tej osnovi je Skup{~ina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o
urejanju razmerij, ki imajo splo{en pomen za Republiko Slovenijo.

Na volitvah v Skup{~ino in Predsedstvo Republike Slovenije aprila 1990 so sloven-
ski narod in dr`avljani Slovenije jasno izrazili svojo voljo, da `ive v samostojni in suvere-
ni slovenski dr`avi in da sami odlo~ajo o njenem polo`aju v skupnosti v skupnosti jugo-
slovanskih narodov in v mednarodni skupnosti. V Skup{~ino so izvolili poslance poli-
ti~nih strank, ki so se v svojih programih zavzele za osamosvojitev Slovenije v suvereno
dr`avo z demokrati~no politi~no in gospodarsko ureditvijo.

2.

Da bi vse `e dose`eno uveljavili, utrdili in ustavno-pravno zavarovali, je potrebno z
novo ustavo oblikovati Republiko Slovenijo kot suvereno dr`avo z vsemi atributi dejan-
ske oblasti na lastnem ozemlju in s polno mednarodno pravno subjektiviteto. Se pravi,
da mora ustava dolo~iti, da je v pristojnosti republike tudi urejanje in zagotavljanje var-
nosti in obrambe dr`ave, njenih mednarodnih odnosov, politi~nega in gospodarskega
sistema, temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in, lastninskih razmerij in drugih za sa-
mostojno dr`avo pomembnih zadev.

Tako izhodi{~e pomeni ustavno izvedbo na~ela o samoodlo~bi, kakor ga oprede-
ljujejo Mednarodni pakt o dr`avljanskih in politi~nih pravicah iz leta 1966, Sklepna listi-
na Helsin{ke konference iz leta 1975 ter veljavni ustavi Jugoslavije in Slovenije. Po tem
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na~elu ima slovenski narod neodtujljivo in trajno pravico, da popolnoma svobodno, ka-
darkoli in kakor `eli, dolo~a svoj notranji in zunanji polo`aj brez vme{avanja od zunaj,
in da po svoji volji uresni~uje svoj politi~ni, gospodarski, dru`beni in kulturni razvoj.

Svobodno dolo~anje politi~nega statusa slovenskega naroda in njegove dr`ave je
osnova za uveljavitev samostojnosti Slovenije in za odlo~anje o njenih morebitnih po-
vezavah z drugimi jugoslovanskimi narodi in njihovimi dr`avami - bodisi v konfedera-
tivno zvezo povsem suverenih dr`av, bodisi v dr`avno skupnost, v kateri bi bil Sloveniji
zagotovljen konfederativni polo`aj. Tak{en polo`aj bo slovenski dr`avi omogo~al suve-
reno odlo~anje o vseh mednarodnih povezavah z drugimi dr`avami in mednarodnimi
organizacijami.

3.
Ustava kot najvi{ji pravni akt mora odraziti obstoje~o, duhovno in politi~no kulturo

ter demokrati~no soglasje naroda. Ima zlasti dve temeljni nalogi.
Po eni strani naj oblikuje dr`avo in dolo~a njeno ureditev, po drugi strani pa naj

opredeljuje pravice in svobo{~ine ~loveka in dr`avljana v razmerju do te oblasti in do
njenih organov. Ureja naj temelje socialnih, ekonomskih in kulturnih razmerij med ljud-
mi; ta razmerja naj bodo v na~elu podro~je dru`bene samoorganizacije in samoregula-
cije in ne ideolo{kih vrednot ali ciljev in prvin politi~nih programov.

Slovenska ustava naj temelji na ob~e priznanih ustavnopoliti~nih vrednotah, kot so
pravna enakost vseh ljudi in njihovih zdru`enj, pravna dr`ava, pluralisti~na parlamen-
tarna demokracija, delitev oblastnih funkcij na zakonodajno, izvr{no in sodno, samo-
stojnost in samourejanje gospodarskih organizacij, socialna funkcija lastnine in pluraliz-
ma njenih oblik; vloga sodobne socialne dr`ave in lokalne samouprave.

II.

1.
Na za~etku ustave velja zapisati uvodno besedilo, ki naj uvede normativni del ter

ga legitimira na osnovi temeljnih socialnih in kulturnih vrednot, ustavne tradicije in no-
vih znamenj ~asa. Izhaja naj iz sodobnega razumevanja `ivljenja, po katerem ~lovek ni
gospodar, ampak dedi~ `ivljenja. Pomeni tudi, da imajo ~lovekove pravice svoje narav-
nemeje ter da varstvo naravnega okolja in kulturne dedi{~ine ni le dr`avljanska pravica,
ampak je tudi dol`nost vseh in vsakogar. Na ravni posameznika se sodobno razumeva-
nje `ivljenja izra`a skozi dostojanstvo ~loveka kot naravnega, dru`benega in duhovne-
ga bitja. Ustava naj izhaja tudi od temeljnih pravic in svobo{~in, temeljne pravice naroda
do samoodlo~be in od dejstva, da smo Slovenci z lastnimi mo~mi izoblikovali svojo na-
rodno samobitnost in uveljavili svojo dr`avnost.

2.
V temeljne dolo~be sodijo jasno izra`ena ustavna dolo~ila normativne narave o na-

cionalnem zna~aju in osnovi slovenske dr`ave, o njeni demokrati~ni ureditvi, o dr`av-
nih simbolih in o varovanju naravne in kulturne dedi{~ine.
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3.
Slovenska ustava mora izhajati z ravni varovanja temeljnih pravic ~loveka in dr`av-

ljana, ki jo je `e dosegla dosedanja ustavna ureditev, vklju~no z vsemi `e uveljavljenimi
socialno-ekonomskimi pravicami. Uveljaviti pa ka`e tudi nekatere nove posami~ne in
kolektivne pravice, ki se v zadnjem ~asu oblikujejo z mednarodnimi pakti. To so zlasti
pravica do varstva kulturne in naravne dedi{~ine, pravica do ustvarjanja in delovanja,
pravica do miru, do razoro`itve in razvoja.

Ustavnopravno je treba varovati pravice narodnostnih manj{in v Sloveniji in opre-
deliti odgovornost slovenske dr`ave za Slovence v zamejstvu in v tujini.

V ustavo velja zapisati splo{no dolo~bo o varstvu ~lovekove osebnosti, ki bo omo-
go~ala {irjenje pravic in svobo{~in, da ne bi golo na{tevanje pravic za~elo s~asoma ovi-
rati njihov nadaljnji razvoj.

Treba je dolo~iti, da se ustavne pravice in svobo{~ine uresni~ujejo na osnovi same
ustave.

Ustava naj zagotovi pravno varstvo vseh temeljnih pravic in svobo{~in. V ta namen
naj bodo, poleg `e uveljavljenega varstva pred rednimi sodi{~i, predvidene tudi druge
ustrezne oblike, kot so varstvo posami~nih pravic pred ustavnim sodi{~em in druge v
svetu uveljavljene ustanove.

Omejevanje pravic in svobo{~in naj bo dovoljeno le na osnovi ustave, kadar to ter-
jajo pravice drugih ali kadar je to potrebno zaradi izjemne in splo{ne nevarnosti, ki
ogro`a obstoj dr`ave. V zadnjem primeru naj bo dovoljeno omejevati pravice le za do-
lo~en ~as. Z ustavo pa je treba opredeliti tiste pravice in svobo{~ine, ki jih ni mogo~e
omejiti niti za dolo~en ~as.

4.
V ustavo naj sodi le nekaj temeljnih dolo~b o gospodarskem sistemu. Dolo~ijo naj,

da dr`ava varuje vse oblike lastnine ter da so gospodarski subjekti pri svojem nastopa-
nju na trgu docela samostojni. Naloga dr`ave je predvsem, da ustvarja mo`nosti za svo-
bodno konkurenco gospodarskih subjektov na trgu, prepre~uje monopole, vpliva na
gospodarski razvoj ter ureja gospodarsko infrastrukturo in javne slu`be. Z ustavo je tre-
ba opredeliti tudi temeljne socialne funkcije dr`ave in omejiti lastnino z dolo~bami o
varstvu naravne in kulturne dedi{~ine.

5.
Vsa dr`avna ureditev naj temelji na parlamentarni obliki oblasti. Parlament se obli-

kuje na osnovi ustavne pravice do svobode zdru`evanja in na osnovi neposrednih,
splo{nih in tajnih volitev.

S sestavo parlamenta je treba zagotoviti, da bodo v njem zastopani splo{ni interesi
dr`avljanov ter posebni interesi socialnih, gospodarskih, kulturnih in drugih skupin ter
ustanov. Izvr{no oblast ima vlada, ki je v okviru svojih pristojnosti samostojna in odgo-
vorna parlamentu. Ministri v vladi so zadol`eni za posamezne resorje in vodijo upravne
organe.
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Pooblastila vlade naj bodo dolo~ena v skladu s temeljnim na~elom o delitvi zako-
nodajne in izvr{ilne funkcije. Pri tem velja na~elo, da je sleherno pravico, dol`nost ali
prepoved mogo~e dolo~iti le z zakonom.

S posebnimi ustavnimi dolo~ili je treba zagotoviti neodvisnost in samostojnost
sodstva in sodnikov.

Z novo ustavo je treba uvesti institucijo predsednika republike kot individualnega
voditelja dr`ave. Predsednik republike predstavlja dr`avo in je obenem vrhovni povelj-
nik njenih oboro`enih sil

O izrednih razmerah naj odlo~a parlament, razgla{a pa jih predsednik republike.

6.
Z ustavo je treba opredeliti oblike lokalne samouprave prebivalcev posami~nih

obmo~ij oziroma naselij.
V pristojnosti tovrstnih organov sodi predvsem urejanje in upravljanje zadev, ki po-

segajo v korist in pravice prebivalcev na njihovih obmo~jih.
Z ustavo velja tudi omogo~iti ustanavljanje samoupravnih skupnosti, ki slu`ijo sa-

mostojnemu urejanju in zadovoljevanju nekaterih skupnih potreb dr`avljanov. Tem
skupnostim, lahko dr`ava zaupa tudi opravljanje dolo~enih javnih pooblastil.

7.
Z ustavo naj bo omogo~ena tudi neposredna ljudska pobuda za predlaganje zako-

nov. Parlament naj bi dal na svoj dnevni red predlog splo{nega akta ali zakona, ~e bi ga
predlagalo dolo~eno {tevilo dr`avljanov. ^e pa bi parlament tak predlog zavrnil, bi mo-
ral biti o predlogu zakona izveden referendum.

O posameznih vpra{anjih naj ima pravico razpisati referendum parlament sam,
vendar pa ga mora razpisati tudi na predlog predsednika republike ali na zahtevo do-
lo~enega {tevila dr`avljanov.

Ustavno sodi{~e naj dobi mo`nost odlo~anja glede kr{itve posami~nih ustavnih
pravic in svobo{~in.

Glede na predlagano zgradbo slovenske ustave, ki naj opredeljuje le temeljne pra-
vice in svobo{~ine in dr`avno ureditev, bo treba vlogo ustavnega sodi{~a dodatno pou-
dariti in okrepiti, tako da bo postalo samostojen ustvarjalec ustavne ureditve.

8.
V prehodnih in kon~nih dolo~bah ustave je treba opredeliti na~ine in roke za njeno

uveljavitev. Vsebujejo naj tudi pooblastila parlamentu, da sprejme ustrezne akte, s kate-
rimi bi bila udejanjena nova ustavna ureditev, ter ~as in smernice za sprejem tak{nih
predpisov.
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DELOVNI OSNUTEK
Ustave Republike Slovenije

Zavedajo~ se svetosti `ivljenja in ~lovekovega dostojanstva; izhajajo~ iz:
• temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in,
• temeljne pravice vsakega naroda do samoodlo~be in
• temeljnega zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci z lastnimi mo~mi izoblikovali

svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo dr`avnost;
z namenom, da ob spo{tovanju na{e dedi{~ine zagotovimo kulturni, ekonomski,

politi~ni in socialni razvoj Slovenije, skup{~ina in dr`avljani Slovenije

sprejemamo naslednjo

USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

2. ~len

Republika Slovenija je dr`ava slovenskega naroda in vseh njenih dr`avljanov.

3. ~len

V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno, na volitvah ter po
na~elu delitve oblasti prek zakonodajnih, izvr{nih in sodnih organov.

4. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja in pospe{uje nji-
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hove stike z domovino. Varuje pravice narodnih manj{in in etni~nih skupin. Skrbi za
ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in enako-
meren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

5. ~len

Republika Slovenija v svojih mednarodnih odnosih spo{tuje na~ela Ustanovne li-
stine Organizacije zdru`enih narodov in druga na~ela mednarodnega prava.

6. ~len

Predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, in s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava. Dr`avni or-
gani uporabljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno.

7. ~len

Republika Slovenija ima zastavo, himno in grb. Zastava je belo-modro-rde~a s tre-
mi enakimi vodoravnimi polji. Himno in grb predpi{e ustavni zakon.

VARIANTA 1: O morebitnem simbolu na zastavi odlo~i javna razprava.
VARIANTA 2: Himna Republike Slovenije je Zdravljica.

8. ~len

Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana.

9. ~len

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska in
mad`arska narodna manj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina oziroma mad`ar{~ina.

10. ~len

Dr`avljanstvo Republike Slovenije ureja zakon.

11. ~len

Tujci imajo v Republiki Sloveniji vse s to ustavo zagotovljene pravice v skladu z
mednarodnimi pakti in zakonom, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
dr`avljani Republike Slovenije.

VARIANTA: Tujci u`ivajo vse pravice, dolo~ene s to ustavo, v skladu zmednarodni-
mi pogodbami in zakoni, dr`avljanske pa samo v skladu z zakonom.

12. ~len

V Republiki Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.
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II. PRAVICE, SVOBO[^INE IN DOL@NOSTI ^LOVEKA IN DR@AVLJANA

13. ~len
(enakost pred zakonom)

Vsi ljudje imajo enake pravice ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, poli-
ti~no ali drugo prepri~anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, dru`beni polo`aj ali kate-
ro koli drugo osebno okoli{~ino. Vsi so pred zakonom enaki.

14. ~len
(omejevanje in izvr{evanje pravic)

Pravice ~loveka in dr`avljana so omejene samo z enakimi pravicami drugih in v pri-
merih, ki jih dolo~a ta ustava.

Pravice ~loveka in dr`avljana se uresni~ujejo ter dol`nosti izpolnjujejo neposredno
na podlagi ustave.

Z zakonom je mogo~e predpisati samo na~in njihovega izvr{evanja, kadar tako do-
lo~a ustava ali ~e je to neizbe`no zaradi same narave posamezne pravice ali dol`nosti.

15. ~len
(za~asna razveljavitev in omejitev pravic)

S to ustavo dolo~ene pravice je izjemoma dopustno za~asno razveljaviti ali omejiti,
kadar izjemna in splo{na nevarnost ogro`a obstoj dr`ave. Sklep o taki nevarnosti in za-
radi nje uvedeni za~asni razveljavitvi ali omejitvi pravic mora sprejeti in objaviti dr`avni
zbor Republike Slovenije. Pravice se smejo razveljaviti ali omejiti le za ~as trajanja take
nevarnosti, vendar strogo v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi
ne povzro~ajo zapostavljanja, ki bi temeljilo le na rasi, narodnostni pripadnosti, spolu,
jeziku, veri ali dru`benemu polo`aju.

Dolo~ba prej{njega odstavka ne dopu{~a nobenega za~asnega razveljavljanja ali
omejevanja pravic, dolo~enih v 16., 19., 28., 29., 32. in 41. ~lenu.

16. ~len

^lovekovo `ivljenje je nedotakljivo. V Republiki Sloveniji ni smrtne kazni.

17. ~len
(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
Nikomur se ne sme vzeti prostosti, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon. Vsakdo, ki

mu je vzeta prostost, mora biti takoj v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, ob-
ve{~en o razlogih za odvzem prostosti, v ~im kraj{em ~asu mu mora biti tudi pismeno
sporo~eno, ~esa je obdol`en.

Odvzem prostosti mora biti omejen na najkraj{i potrebni ~as.
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Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ima pravico za~eti postopek za sodno preverja-
nje in oceno zakonitosti in utemeljenosti pripora. Oseba, ki je priprta zaradi kaznivega
dejanja, mora biti v najkraj{em ~asu izro~ena sodi{~u ter brez nepotrebnega odla{anja
obsojena ali opro{~ena.

18. ~len
(odreditev in trajanje pripora)

Oseba, za katero je dan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti
samo na podlagi odlo~be sodi{~a.

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vro~ena pismena
obrazlo`ena odlo~ba. Proti tej odlo~bi ima priprti pravico do prito`be, o kateri mora so-
di{~e odlo~iti v 48 urah. Odvzem prostosti sme trajati samo toliko ~asa, dokler so za to
podani zakonski pogoji, vendar najve~ tri mesece od dneva odvzema prostosti in po
posebni odlo~bi Vrhovnega sodi{~a {e tri mesece.

^e do izteka teh rokov ni vlo`ena obto`nica, se obdol`enec izpusti.

19. ~len
(varstvo ~lovekove osebnosti in dostojanstva v postopkih pred dr`avnimi organi)

Zajam~eno je spo{tovanje ~lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazen-
skem in v vseh drugih postopkih, med odvzemom prostosti, kakor tudi med izvr{eva-
njem kazni.

Prepovedano je vsako telesno in moralno nasilje nad osebami, ki jim je kakor koli
omejena prostost ter kakr{no koli izsiljevanje priznanj in izjav.

20. ~len
(pravice obdol`encev in obsojencev)

Obdol`enci morajo praviloma biti lo~eni od obsojencev in zanje mora veljati pose-
ben red. Mladoletni obdol`enci morajo biti lo~eni od odraslih in o njihovih primerih je
treba razpravljati in odlo~ati kar najhitreje.

21. ~len

Vsakdo, ki je bil nezakonito priprt, ima pravico do od{kodnine.

22. ~len
(enako varstvo pravic)

Vsakdo ima pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred sodi{~em in
drugimi dr`avnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki od-
lo~ajo o njegovih pravicah, obveznostih in interesih.
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23. ~len
(pravica do zakonitega sodi{~a)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, obveznostih in obto`bah proti njemu
brez nepotrebnega odla{anja odlo~a z zakonom ustanovljeno sodi{~e.

Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po vnaprej z zakonom ter sodnim redom
dolo~enih pravilih.

24. ~len

Sodne obravnave so javne in sodbe se izrekajo javno. Omejitve izjemoma dolo~a
zakon.

25. ~len
(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zajam~ena pravica do prito`be ali drugega rednega pravnega sredstva
proti odlo~bam sodi{~ in drugih dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosil-
cev javnih pooblastil, s katerimi ti odlo~ajo o njegovi pravici, obveznostih ali pravni ko-
risti. Zakon sme izjemoma v dolo~enih primerih dolo~iti, da zoper odlo~bo dr`avnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ni prito`be ali drugega
rednega pravnega sredstva, ~e je druga~e zagotovljeno varstvo pravic.

26. ~len
(pravica do povra~ila {kode)

Vsakdo ima pravico do povra~ila {kode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem slu`be ali
kak{ne druge dejavnosti dr`avnega organa, organa lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil s svojim nezakonitim delom stori oseba ali organ, ki tako slu`bo ali dejavnost
opravlja.

O{kodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra~ilo tudi nepo-
sredno od tistega, ki mu je {kodo storil.

27. ~len
(domneva nedol`nosti)

Kdor je obdol`en kaznivega dejanja, velja za nedol`nega, dokler ni s pravno-
mo~no sodbo ugotovljena njegova krivda.

28. ~len
(na~elo zakonitosti v kazenskem pravu in prepoved povratne mo~i zakona)

Nih~e ne sme biti niti sodno niti upravno kaznovan za dejanje, za katero ni zakon
dolo~il, da je kaznivo, in zanj predpisal kazni, {e preden je bilo storjeno.
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Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal
ob storitvi dejanja, razen ~e je novi zakon milej{i za storilca.

29. ~len
(pravna jamstva kazenskih postopkov)

Vsakomur, ki je obto`en kaznivega dejanja, morajo biti ob popolni enakopravnosti
zajam~ene {e naslednje minimalne pravice:

• da ima primeren ~as in mo`nosti za pripravo svoje obrambe in da brez ovir komu-
nicira z zagovornikom, ki si ga svobodno sam izbere;

• da ima brezpla~no pomo~ tolma~a, ~e ne razume ali ne govori jezika, ki se uporab-
lja pred sodi{~em;

• da se mu sodi v njegovi navzo~nosti in da se brani sam ali z zagovornikom po lastni
izbiri, ~e nima dovolj sredstev za pla~ilo zagovornika, da ga dobi brezpla~no, v
skladu z zakonom;

• da zasli{uje oziroma zahteva zasli{anje obremenilnih pri~ in da se dose`e nav-
zo~nost in zasli{anje pri~ v njegovo korist pod enakimi pogoji, kot veljajo za obre-
menilne pri~e;

• pravico ne biti prisiljen, da bi izpovedal zoper sebe ali priznal krivdo.

VARIANTA: Ta ~len odpade.

30. ~len
(pravica do od{kodnine in rehabilitacije)

^e je pravnomo~na kazenska sodba kasneje razveljavljena in je bil obsojenec
opro{~en, ima pravico do od{kodnine in rehabilitacije.

VARIANTA: Kdor je bil neopravi~eno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila neu-
temeljeno odvzeta prostost, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve {kode in druge
pravice po zakonu.

31. ~len

Nih~e ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil
opro{~en krivde ali obsojen s pravnomo~no sodbo.

32. ~len
(prepoved mu~enja)

Nih~e ne sme biti podvr`en mu~enju ali ne~love{kemu ali poni`ujo~emu ravnanju
ali kaznovanju. [e posebej je prepovedano delati na kom brez njegove privolitve medi-
cinske ali znanstvene poskuse.
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33. ~len
(svoboda gibanja)

Dr`avljani se smejo svobodno gibati po ozemlju republike in si prosto izbirati pre-
bivali{~e.

Dr`avljani imajo pravico svobodno zapustiti dr`avo in se za~asno ali za stalno na-
seliti v tujini in se kadar koli vrniti v dr`avo.

Te pravice se smejo z zakonom omejiti, vendar samo ~e je to potrebno zaradi zava-
rovanja javnega reda ali zdravja in ~e to zahtevajo interesi nacionalne in javne varnosti.

VARIANTA: Te pravice se smejo omejiti z zakonom, vendar samo ~e je to potrebno,
da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, prepre~ilo {irjenje nalezljivih bolezni,
zavaroval javni red, ali ~e to zahtevajo interesi obrambe dr`ave.

Tujci u`ivajo te pravice v obsegu in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

34. ~len
(pravica do osebnega dostojanstva in do varnosti)

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Nikogar ni dovoljeno
`aliti, nezakonito {kodovati njegovemu ugledu ali ga neutemeljeno vznemirjati.

35. ~len
(varstvo pravic zasebnosti in drugih pravic osebnosti)

Zagotovljena je pravica do spo{tovanja ~lovekovega zasebnega in dru`inskega `iv-
ljenja in varstvo drugih pravic osebnosti.

36. ~len
(nedotakljivost stanovanja)

Stanovanje je nedotakljivo.
Nih~e ne sme brez odlo~be sodi{~a proti stanoval~evi volji vstopiti v tuje stanova-

nje ali v druge prostore, niti jih preiskovati.
Pri preiskavi ima pravico biti navzo~ tisti, ~igar stanovanje ali prostori se preiskuje-

jo, ali pa ~lan njegove dru`ine oziroma njegov zastopnik.
Preiskava se sme opraviti samo v navzo~nosti dveh pri~.
Pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, sme uradna oseba brez odlo~be pristojnega orga-

na vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in brez navzo~nosti pri~ opraviti preiska-
vo, ~e je to neogibno, da neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavaru-
jejo ljudje in premo`enje, ali ~e je o~itno, da se druga~e ne bi mogli zavarovati dokazi v
kazenskem postopku.

37. ~len
(pravica pisemske tajnosti)

^lovekova zasebnost je neprekr{ljiva.
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Tajnost pisem in drugih ob~il je neprekr{ljiva.
Samo zakon lahko predpi{e, da se sme na podlagi odlo~be sodi{~a za dolo~en ~as

odstopiti od na~ela neprekr{ljivosti tajnosti pisem in drugih ob~il (VARIANTNI
DODATEK: in od neprekr{ljivosti ~lovekove zasebnosti), ~e je to neogibno potrebno za
potek kazenskega postopka ali za varnost dr`ave.

38. ~len
(varstvo osebnih podatkov)

Zajam~eno je varstvo osebnih podatkov. Zbiranje, obdelovanje in namen uporabe
osebnih podatkov dolo~a zakon. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprot-
ju z namenom zbiranja.

39. ~len
(svoboda izra`anja)

Zajam~ena je svoboda izra`anja misli, svoboda govora in javnega nastopanja, svo-
boda tiska in drugih oblik javnega obve{~anja in izra`anja. Vsakdo lahko svobodno
i{~e, sprejema in {iri vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico biti nepristransko, celovito ter pravo~asno obve{~en o vseh
pomembnih vpra{anjih.

Te pravice je mogo~e omejiti samo z zakonom zaradi zavarovanja nacionalne var-
nosti, javnega reda ali zdravja ter javne morale.

40. ~len
(pravica do popravka in odgovora)

Zajam~ena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta
pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa ter pravica do odgovora na ob-
javljeno informacijo, s katerim se bistveno dopolnijo dejstva iz objavljene informacije.

41. ~len
(svoboda vesti)

Vsakdo ima pravico do svobode vesti, verske opredelitve in izpovedovanja vere.
Star{i imajo pravico, da svojim otrokom zagotovijo tako versko in moralno vzgojo,

ki je v skladu z njihovim lastnim prepri~anjem.

42. ~len
(pravica do zbiranja in zdru`evanja)

Priznana je pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.
Vsi ljudje imajo pravico, da se svobodno zdru`ujejo z drugimi. V ta namen lahko

svobodno ustanavljajo dru{tva, politi~ne stranke, sindikate in druge organizacije ter se
vanje svobodno vklju~ujejo in iz njih izstopajo.
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Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ~e to zahtevajo interesi nacionalne in
javne varnosti ter za varovanje javnega reda, zdravja in morale.

Z zakonom se lahko omeji izvr{evanje teh pravic poklicnim pripadnikom oboro`e-
nih sil (VARIANTNI DODATEK: in policije).

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

Vsak dr`avljan, ki je dopolnil 18 let starosti, ima pravico:

• sodelovati neposredno ali po svobodno izvoljenih predstavnikih pri upravljanju
javnih zadev,

• voliti in biti voljen na neposrednih, splo{nih, svobodnih in tajnih volitvah.

Dr`avljani, ki nimajo stalnega prebivali{~a v republiki, imajo volilno pravico pod
pogoji, ki jih dolo~a ustavni zakon.

44. ~len
(pravica do peticije)

Vsak dr`avljan ima pravico zahtevati in dobiti odgovor na svoje peticije, predloge
in druge pobude splo{nega pomena, ki jih je dal dr`avnim organom, lokalnim organom
ter nosilcem javnih pooblastil.

45. ~len
(dol`nost voja{ke slu`be in pravica do ugovora vesti)

Voja{ka slu`ba je za dr`avljane obvezna v mejah in na na~in, ki ga dolo~a zakon.
Dr`avljanom, ki zavoljo svojih verskih ali naravnih nazorov niso pripravljeni sodelovati
pri izvr{evanju voja{kih dol`nosti v okviru vojske Republike Slovenije, mora Republika
omogo~iti, da na drug na~in izpolnijo svojo dr`avljansko dol`nost.

46. ~len
(izro~itev)

Dr`avljana Republike Slovenije ni dovoljeno izro~iti tuji dr`avi. Tujega dr`avljana
je dovoljeno izro~iti samo v primerih, ki so predvideni z mednarodnimi sporazumi; v
nobenem primeru pa ga ni dovoljeno izro~iti zavoljo politi~nih kaznivih dejanj.

47. ~len
(pribe`ali{~e)

V mejah zakona je priznana pravica pribe`ali{~a tujim dr`avljanom in osebam brez
dr`avljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za svobodo in pravice ~loveka.
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48. ~len
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva.
Nih~e ne sme ogro`ati zdravja drugih.
Nikogar ni mogo~e prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.
Zakon dolo~a, v katerih primerih imajo dr`avljani, ki niso zavarovani, pravico do

zdravstvenega varstva dr`ave.

49. ~len
(pravice invalidov)

Republika ustvarja pogoje za usposobitev ter ustrezno zaposlitev ob~anov, ki niso
popolnoma zmo`ni za delo.

Invalidni otroci in drugi te`je prizadeti dr`avljani imajo pravice do usposobitve za
`ivljenje in delo.

Voja{kim in delovnim invalidom so zagotovljene invalidske pravice in druge obli-
ke invalidskega varstva ter usposobitev za delo, ustrezno njihovim delovnim
zmo`nostim.

50. ~len
(dru`ina in zakonska zveza)

Republika varuje materinstvo, o~etovstvo, otroke in mladino ter podpira za to po-
trebne ustanove.

Zakonska zveza je urejena na podlagi enakopravnosti zakoncev in se sklepa s svo-
bodno privolitvijo. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej in v dru`ini ureja zakon.

Republika varuje dru`ino in ji pomaga predvsem pri njeni ustanovitvi in v ~asu, do-
kler je ta odgovorna za pre`ivljanje in vzgojo otrok.

51. ~len
(pravice in dol`nosti star{ev)

Star{i so dol`ni vzdr`evati, izobra`evati in vzgajati otroke ne glede na to, ali so bili
rojeni v ~asu trajanja zakonske zveze ali zunaj nje. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze,
imajo enake pravice kot otroci, rojeni v njej.

@enske imajo v zvezi z nose~nostjo in rojstvom otroka pravico do socialne varnosti
v obsegu in trajanju, dolo~enem v skladu z zakonom.

52. ~len
(svoboda odlo~anja o rojstvu otroka)

Vsakdo ima pravico, da svobodno odlo~a o rojstvu otroka.
Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.
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V zvezi z uresni~evanjem te pravice zagotavlja republika ustrezno izobrazbo, so-
cialno skrbstvo in zdravstveno pomo~ v skladu z zakonom.

53. ~len
(pravice otrok)

Otroci u`ivajo vse pravice in svobo{~ine, razen tistih, ki so omejene z njihovo
starostjo.

Pri uresni~evanju pravic otrok je temeljno na~elo njihova najve~ja korist.

Otroci so v pravicah in svobo{~inah izena~eni ter jih je prepovedano razlikovati
glede na osebne lastnosti ali okoli{~ine njihovih star{ev ali zakonitih zastopnikov.

Otroci in mladoletniki, ki nimajo star{ev, za katere star{i ne skrbijo ali so brez us-
trezne dru`inske oskrbe, u`ivajo posebno varstvo republike. Njihov polo`aj ureja
zakon.

54. ~len
(pravica do izobrazbe in {olanja)

Dr`avljani imajo pravico, da pod enakimi, z zakonom dolo~enimi pogoji, pridobi-
vajo znanje in izobrazbo na vseh stopnjah izobra`evanja, v vseh vrstah {ol ter v drugih
vzgojno-izobra`evalnih organizacijah.

Osnovno izobra`evanje je obvezno in brezpla~no. Zakon dolo~a trajanje osnovne-
ga {olanja otrok.

Pogoje za ustanavljanje in delo {ol ter drugih vzgojnih in izobra`evalnih organizacij
zagotavlja republika v skladu z zakonom.

Republika omogo~a uresni~evanje pravice do izobrazbe in {olanja s {tipendijami
ter z dru`inskimi in drugimi podporami.

Izobra`evanje in usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in du{evnem razvoju
je brezpla~no.

Zakon zagotavlja pravice do izobra`evanja in usposabljanja odraslih oziroma
zaposlenih.

55. ~len
(svoboda znanosti in umetnosti)

Zajam~ena je svoboda znanstvenega in umetni{kega ustvarjanja in pouka.

56. ~len
(univerzitetna avtonomija)

Univerze in druge visoke {ole v mejah zakona samostojno dolo~ajo svojo notranjo
ureditev.
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57. ~len
(avtorske pravice)

Zajam~eno je varstvo moralnih in materialnih koristi, ki izvirajo iz znanstvene in
umetni{ke dejavnosti. Ustvarjalci znanstvenih, raziskovalnih in umetni{kih del ter
znanstvenih odkritij in tehni~nih izumov ne smejo uresni~evati pravic na svojih stvari-
tvah v nasprotju s splo{nim interesom, da se novi znanstveni dose`ki in tehni~ni izumu
uporabljajo.

Obseg, trajanje, omejitev, prenehanje in varstvo pravic ustvarjalca na lastnih stvari-
tvah ter pravice organizacij, v katerih so bile te stvaritve dose`ene, dolo~a zakon.

58. ~len
(pravica do udele`be v kulturi in znanosti)

Vsakdo ima pravico udele`evati se kulturnega `ivljenja ter uporabljati dose`ke
znanosti.

59. ~len
(izra`anje narodnostne identitete)

Vsakdo ima pravico, da svobodno izra`a pripadnost k svojemu narodu, da goji in
izra`a svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.

Nih~e se ni dol`an izjavljati, kateremu narodu ali narodni manj{ini pripada, in tudi
ne opredeliti se za pripadnost k dolo~enemu narodu ali narodni manj{ini (VARIANTA:
ta odstavek se ~rta).

60. ~len
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave)

Vsakdo ima pravico, da pri uresni~evanju svojih pravic in dol`nosti ter v postopku
pred dr`avnimi in drugimi organi in organizacijami, ki opravljajo javno slu`bo, uporab-
lja svoj jezik in pisavo in da ga tisti, ki vodi postopek, seznani z gradivom in s svojim de-
lom v njegovem jeziku in na na~in, ki ga dolo~a zakon.

Neznanje sloven{~ine ne sme nikogar ovirati pri obrambi in uresni~evanju svojih
pravic.

61. ~len
(pravica do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku)

Pripadniki narodnih manj{in imajo v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom pravi-
co do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku.
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62. ~len
(prepoved nacionalne diskriminacije in nestrpnosti)

Protiustavno in kaznivo je kakr{no koli propagiranje ali izvajanje nacionalne nee-
nakopravnosti, kot tudi kakr{no koli razpihovanje nacionalnega, rasnega ali verskega
sovra{tva in nestrpnosti.

63. ~len
(posebne pravice italijanske in mad`arske narodne manj{ine)

Italijanom in Mad`arom je kot pripadnikom avtohtonih narodnih manj{in v Repub-
liki Sloveniji zajam~ena pravica, da svobodno uporabljajo svoj jezik, izra`ajo in razvijajo
svojo nacionalno kulturo ter v ta namen ustanavljajo organizacije in uporabljajo svoje
narodne simbole.

Z zakonom se dolo~i na~in uresni~evanja pravic italijanske oziroma mad`arske
manj{ine ter obmo~ja, kjer avtohtono `ivijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda
tudi pripadniki italijanske oziroma mad`arske narodne manj{ine ter tiste pravice, ki jih
pripadniki narodnih manj{in uresni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij.

Pravice pripadnikov italijanske in mad`arske narodne manj{ine so zajam~ene ne
glede na njihovo {tevilo.

Pripadniki italijanske in mad`arske narodne manj{ine lahko ustanovijo na ob-
mo~jih, kjer ti narodnosti `ivita, svoje samoupravne narodnostne skupnosti. Republika
Slovenija lahko pooblasti te skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz pristojnosti
dr`ave.

VARIANTA: Ta ~len se ~rta s predlogom, da se ta vpra{anja uredijo z ustavnim
zakonom.

III. EKONOMSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

64. ~len

Dr`ava spodbuja in varuje vse oblike dela ter zagotavlja njegovo zakonsko varstvo.

65. ~len
(pravica do lastnine)

Lastnina je zasebna in javna.
Zakon dolo~a na~in pridobitve in u`ivanja lastnine tako, da je zagotovljena njena

dru`bena (VARIANTA: socialna) funkcija.
Zakon prepoveduje zlorabo lastninske pravice. Zakon dolo~a na~in in pogoje de-

dovanja ter pravice dr`ave na dedi{~inah.
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66. ~len
(pridobivanje lastninske pravice)

Vsakdo ima pravico do zasebne lastnine in dedovanja.
Ustavni zakon lahko dolo~i, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na ne-

premi~ninah ter dolo~i pogoje za njeno pridobitev.
VARIANTA: Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod po-

goji, ki jih dolo~i zakon.

67. ~len
(javno dobro)

Na javni lastnini, ki predstavlja javno dobro (VARIANTA: dobrine v splo{ni rabi) ne
more nih~e pridobiti lastninske pravice. Javno dobro u`iva posebno zakonsko varstvo.

Na javnem dobru se lahko pridobi pravica uporabe, izjemoma pa tudi lastninska
pravica, pod pogoji, ki jih dolo~i zakon.

Zakon dolo~i pogoje, pod katerimi se sme izkori{~ati naravno bogastvo.
Ustavni zakon lahko dolo~i, da smejo naravno bogastvo izkori{~ati tudi tuje osebe,

in dolo~i pogoje za izkori{~anje.

68. ~len
(razlastitev)

Zasebna lastnina se lahko zaradi javne koristi (VARIANTA: splo{nega interesa) raz-
lasti ali omeji proti od{kodnini v vi{ini njene tr`ne vrednosti.

69. ~len
(varstvo zemlji{~)

Zaradi smotrne uporabe zemlje lahko zakon kmetom in drugim zemlji{kim posest-
nikom dolo~i posebne pogoje za obdelovanje in drugo uporabo zemlji{~.

Namembnost kmetijskega zemlji{~a je dovoljeno spremeniti samo v skladu z
zakonom.

Zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~.
Republika in lokalne skupnosti skrbijo za razvoj dru`inskih kmetij ter kmetijstva na

gorskih in hribovitih obmo~jih.

70. ~len
(zdravo `ivljenjsko okolje)

Republika skrbi za zdravo `ivljenjsko okolje. V ta namen lahko z zakonom dolo~i
pogoje za opravljanje dolo~enih gospodarskih in drugih dejavnosti.

Kdor uporablja naravne dobrine, mora to delati tako, da ne poru{i naravnega
ravnovesja.
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71. ~len
(varovanje naravne dedi{~ine)

Vsakdo je dol`an varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomeni-
ke v skladu z zakonom.

72. ~len
(podjetni{tvo)

Zasebna gospodarska pobuda je svobodna.
Podjetni{ka pobuda se ne sme izvajati v nasprotju z javno in nacionalno koristjo ali

tako, da bi {kodila naravi, varnosti, svobodi ali ~love{kemu dostojanstvu.
Republika in lokalne skupnosti lahko ustanavljajo podjetja.
^e zahteva javna korist, lahko zakon dolo~i, da podjetja, ki opravljajo javne stori-

tve, energetske dejavnosti in druga podjetja javnega pomena, ustanavlja samo republi-
ka ali lokalne skupnosti.

Republika prepre~uje nelojalno konkurenco in dogovore, ki ustvarjajo monopolen
polo`aj na trgu.

73. ~len
(soupravljanje delavcev)

Zakon dolo~a pogoje za ustanavljanje podjetij in njihovo upravljanje.
Zakon lahko dolo~i, da imajo delavci pravico sodelovati pri upravljanju podjetij, v

katerih so zaposleni.

74. ~len
(prosta izbira poklica)

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

75. ~len
(pravica do dela)

Vsakdo ima pravico do dela, do ustreznih pogojev za delo, ki zagotavljajo pravi~en
zaslu`ek in dostojno `ivljenje, higiensko in tehni~no varstvo pri delu, enake mo`nosti
napredovanja, po~itek, pla~an dopust in nadomestilo za prazni~ne dni, ter do ustrezne
omejitve delovnega ~asa.

Mladina, matere in invalidne osebe u`ivajo pri delu posebno varstvo.
Republika ustvarja pogoje za uresni~evanje pravice do dela.
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76. ~len
(sindikalna svoboda)

Delavci imajo pravico ustanavljati sindikate.
Sindikatom je mogo~e predpisati le pogoje za registracijo.

77. ~len
(pravica do stavke)

Delavci imajo pravico do stavke. Na~in uresni~evanja te pravice dolo~i zakon.

78. ~len
(pravica do stanovanja)

Dr`avljani imajo pravico do primernega stanovanja. Republika ustvarja pogoje za
uresni~evanje te pravice.

79. ~len
(davki)

Republika z zakonom predpisuje davke in druge dav{~ine, lokalne skupnosti pa
ob pogojih, ki jih dolo~a ta ustava in zakon.

Upravni organi smejo prevzemati finan~ne obveznosti in pridobivati sredstva samo
v skladu z zakonom.

80. ~len
(prora~un)

Vsi dr`avni dohodki in izdatki morajo biti zajeti v letnem prora~unu.
Prora~un predlaga vlada, sprejme pa ga dr`avni zbor.
^e prora~un ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno za~eti izvr{evati, se upra-

vi~enci, ki se financirajo iz prora~una, financirajo po prej{njem prora~unu.

81. ~len
(krediti v breme dr`ave)

Krediti v breme dr`ave in poro{tvo dr`ave za kredite so dovoljeni le na podlagi za-
kona. Krediti se lahko najemajo le za izredne izdatke prora~una.

82. ~len
(ra~unsko sodi{~e)

Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`avnega prora~u-
na in celotne javne porabe, ki jo financira dr`ava, ter javne porabe v lokalnih
skupnostih.
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Polo`aj, sestavo in pristojnosti ra~unskega sodi{~a dolo~i zakon (VARIANTA: us-
tavni zakon).

83. ~len

^lane ra~unskega sodi{~a imenuje dr`avni zbor, kateremu odgovarja za svoje delo.
Sodi{~e je od vlade neodvisno.

84. ~len
(Narodna banka)

Republika ima Narodno banko Slovenije.

Narodna banka je ustanova denarnega sistema republike. Pristojna je za izdajanje
denarja in za emisijsko politiko.

Polo`aj, organizacijo, na~in upravljanja ter druge pristojnosti Narodne banke do-
lo~i zakon (VARIANTA: ustavni zakon).

O izvr{evanju svojih nalog Narodna banka poro~a dr`avnemu zboru neposredno.

IV. DR@AVNA UREDITEV

DR@AVNI ZBOR

85. ~len
(sestava in volitve dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor sestavljajo poslanci dr`avljanov Slovenije.

Dr`avni zbor ima 120 poslancev (VARIANTA: 150 poslancev).

Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.

Volitve se uredijo z ustavnim zakonom.

86. ~len
(nezdru`ljivost poslanske funkcije)

Z ustavnim zakonom se dolo~i, kdo ne more biti izvoljen za poslanca, ter nez-
dru`ljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami.

VARIANTNI DODATEK: Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na
nobena navodila.

Dr`avni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odlo~itvi dr`avnega zbora je v skla-
du z ustavnim zakonom mo`na prito`ba na ustavno sodi{~e.
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87. ~len
(mandatna doba dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor se voli za {tiri leta.

^e se mandatna doba dr`avnega zbora izte~e med vojno ali v ~asu trajanja izrednih
razmer, se njegov mandat izte~e {est mesecev po prenehanju vojne oziroma izrednih
razmer. (VARIANTA: samo v primeru vojne).

Volitve razpi{e predsednik republike. Novi dr`avni zbor se izvoli najprej tri mesece
(VARIANTA: dva meseca) in najkasneje 15 dni pred potekom dobe {tirih let od prve seje
prej{njega zbora. ^e se dr`avni zbor razpusti, se izvoli novi dr`avni zbor najkasneje v dveh
mesecih po razpustu prej{njega zbora. Mandatna doba prej{njega dr`avnega zbora se kon~a
s prvo sejo novega zbora, ki jo skli~e predsednik republike najkasneje v 20dnehpo izvolitvi.

88. ~len

^lani dr`avnega zbora dobivajo nagrado ali pla~o, ki je dolo~ena z zakonom.

89. ~len
(poslanska imuniteta)

^lan dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje in glasovanje pri oprav-
ljanju svoje poslanske funkcije.

VARIANTA: ^lan dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje, ki ga je izra-
zil v dr`avnem zboru, ali za glasovanje v zboru.

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se sklicuje na imuniteto, ne sme za~e-
ti kazenski postopek brez dovoljenja zbora, razen ~e je zaloten pri kaznivemdejanju, za ka-
tero je obvezen pripor (VARIANTA: za katero je predpisana kazen zapora nad pet let).

Dr`avni zbor sme vzpostaviti imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval, ~e je
to potrebno za opravljanje njegove funkcije.

90. ~len

Dr`avni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z ve~ino glasov poslancev, ki so
glasovali.

91. ~len
(zasedanja zbora)

Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih zasedanjih.

Na prvi redni seji dr`avni zbor odlo~i, kdaj bodo redna zasedanja.

Redna zasedanja sklicuje predsednik dr`avnega zbora.

Predsednik republike skli~e dr`avni zbor na izredno zasedanje, ~e to zahteva naj-
manj ~etrtina poslancev zbora, ali na lastno pobudo.
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92. ~len
(odlo~anje v zboru)

Zakone in druge odlo~itve sprejema zbor z ve~ino glasov navzo~ih poslancev.
Zbor lahko sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina poslancev.

Ustavne zakone sprejema zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev.

VARIANTNI DODATEK: Z ustavnim zakonom se raz~lenjujejo ustavne dolo~be na po-
dro~ju varstva ~lovekovih pravic in svobo{~in, volilnega sistema, zakonodajne iniciative,
referenduma, sodstva, lokalne samouprave in v drugih primerih, ki so dolo~eni v ustavi.

93. ~len
(zakonska iniciativa)

Zakon lahko predlaga vlada in vsak ~lan dr`avnega zbora.

Zakon lahko predlaga tudi najmanj dvajset (VARIANTA: trideset) tiso~ volilcev.

Ustavni zakon lahko predlaga vlada, najmanj deset poslancev in predsednik re-
publike ali najmanj trideset tiso~ volilcev.

94. ~len
(zakonodajni postopek)

Zakonski predlog, predlo`en dr`avnemu zboru, prou~ijo v skladu s poslovnikom
najprej pristojne komisije zbora, ki svoja poro~ila predlo`ijo dr`avnemu zboru. Ta pred-
log obravnava najprej po posameznih ~lenih, zatem pa {e v celoti.

VARIANTA: Ta odstavek se ~rta.

Zakon se sprejema v ve~faznem postopku, ki ga dolo~i poslovnik. Poslovnik do-
lo~i tudi, kdaj se zakon izjemoma lahko sprejme po skraj{anem postopku.

VARIANTNI DODATEK: Z ustavnim zakonom se lahko dolo~i, da poslanci ali orga-
ni lokalnih skupnosti iz posameznih obmo~ij republike lahko zahtevajo izvedbo poseb-
nega postopka, s katerim se zagotovi upo{tevanje posebnih interesov posameznih ob-
mo~ij republike.

95. ~len
(zakonodajni referendum)

Dr`avni zbor lahko o zakonu ali drugi odlo~itvi razpi{e referendum na lastno po-
budo, mora pa ga razpisati, ~e to zahteva trideset tiso~ (VARIANTA: petdeset tiso~)
volilcev.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi dr`avljani, ki imajo pravico voliti po-
slance dr`avnega zbora.

Odlo~itev je na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volilcev, ki so
glasovali.

Dr`avni zbor je vezan na izid referenduma.
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96. ~len
(razglasitev zakona)

Zakone razgla{a predsednik republike v 15 dneh (VARIANTA 1: takoj; VARIANTA
2: v mesecu dni) po sprejemu zakona. Predsednik republike lahko pred razglasitvijo za-
kona zahteva, da dr`avni zbor o njem {e enkrat razpravlja, vendar mora svoj predlog
utemeljiti. ^e dr`avni zbor ponovno odlo~i, da se zakon sprejme, ga je predsednik re-
publike dol`an razglasiti takoj.

97. ~len
(parlamentarna preiskava)

Dr`avni zbor lahko odredi preiskave o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti
na zahtevo tretjine poslancev zbora. V ta namen imenuje komisije, ki imajo v zadevah
poizvedovanja in prou~evanja smiselno enaka pooblastila kot pravosodni organi. Ugo-
tovitve komisije ne obvezujejo pravosodnih organov pri opravljanju njihovega dela.

98. ~len

Dr`avni zbor ima svoj poslovnik, ki ga sprejme najmanj z dvotretjinsko ve~ino nav-
zo~ih poslancev.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

99. ~len
(volitve predsednika republike)

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splo{nih in tajnih volitvah. Volilno
pravico imajo dr`avljani Slovenije.

Predsednik republike je izvoljen z ve~ino glasov vseh volilcev, ki so glasovali.
VARIANTA: Predsednika republike voli dr`avni zbor z ve~ino glasov vseh

poslancev.
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar najve~ dvakrat zapore-

doma. ^e se mandatna doba predsednika republike izte~e med vojno ali v ~asu trajanja
izrednih razmer, se mu mandat izte~e devet mesecev po koncu vojne oziroma izrednih
razmer.

Za predsednika je lahko izvoljen dr`avljan Slovenije, ki do dneva volitev dopolni
najmanj 35 let.

Volitve za predsednika republike razpi{e predsednik dr`avnega zbora. Predsednik
republike mora biti izvoljen najkasneje 30 dni pred potekommandatne dobe prej{njega
predsednika.
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100. ~len

Pred nastopom funkcije da predsednik republike pred dr`avnim zborom nasled-
njo prisego:

Prisegam, da bom spo{toval in varoval ustavni red, da bom vselej delal po svoji ve-
sti in deloval z vsemi svojimi mo~mi v dobrobit Republike Slovenije.

101. ~len

Funkcija predsednika republike je nezdru`ljiva z opravljanjem druge javne funkci-
je in poklica.

102. ~len
(nadome{~anje predsednika republike)

V primeru trajnega zadr`ka, smrti, odstopa ali drugega na~ina prenehanja funkcije
do izvolitve novega predsednika za~asno opravlja funkcijo predsednika republike
predsednik dr`avnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega pred-
sednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije.

Predsednik dr`avnega zbora za~asno opravlja funkcijo predsednika republike tudi
v ~asu zadr`anosti predsednika republike in v primeru iz 105. ~lena.

Dokler je predsednik dr`avnega zbora zadr`an, za~asno opravlja funkcijo pred-
sednika republike predsednik Ustavnega sodi{~a.

103. ~len

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in njeno (VARIANTNI
DODATEK: nacionalno) enotnost.

104. ~len
(pristojnosti predsednika republike)

Predsednik republike:
• razpisuje volitve v dr`avni zbor;
• razgla{a zakone;
• imenuje dr`avne funkcionarje, kadar je to dolo~eno z zakonom;
• postavlja in odpokli~e veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna

pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
• izdaja listine o ratifikaciji:
• odlo~a o pomilostitvah za kazniva dejanja;
• podeljuje odlikovanja in ~astne naslove;
• daje dr`avnemu zboru mnenja o posameznih vpra{anjih iz njegove pristojnosti;
• opravlja druge s to ustavo dolo~ene zadeve.

Predsednik republike je vrhovni poveljnik njenih oboro`enih sil.
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105. ~len

(uredbe z zakonsko mo~jo)

Kadar dr`avni zbor zaradi izrednih razmer ali vojne ne more opravljati svojih na-
log, lahko predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko mo~jo.

Z uredbo z zakonsko mo~jo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice v skla-
du s 15. ~lenom te ustave.

106. ~len

Predsednik republike razpusti (VARIANTA: lahko razpusti) dr`avni zbor na pred-
log predsednika vlade (VARIANTA: ali na predlog samega dr`avnega zbora).

107. ~len

Vsak akt predsednika republike sopodpi{e predsednik vlade oziroma pristojni
minister.

VARIANTA: Ta ~len se ~rta.

108. ~len

(odgovornost predsednika republike)

^e predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije huje kr{i ustavo ali zakon,
ga dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev na predlog ene ~etrtine po-
slancev lahko obto`i. Za presojo dejanja je pristojno ustavno sodi{~e. ^e ustavno so-
di{~e ugotovi, da je obto`ba utemeljena, lahko odvzame predsedniku republike njego-
vo funkcijo. O tem odlo~i ustavno sodi{~e z dvotretjinsko ve~ino svojih ~lanov. Potem
ko sprejme sklep dr`avnega zbora o obto`bi, lahko ustavno sodi{~e odlo~i, da predsed-
nik republike do odlo~itve za~asno ne more opravljati svoje funkcije.

109. ~len

(posvetovalna organa predsednika republike)

Posvetovalna organa pri predsedniku republike sta ekonomski svet in svet nacio-
nalne varnosti. Sveta sklicuje in jima predseduje predsednik republike.

Ekonomski svet sestavlja dvanajst ~lanov, ki jih imenuje predsednik republike iz-
med uglednih znanstvenikov, predstavnikov delodajalcev, delavskih sindikatov in gos-
podarstvenikov. Svet za nacionalno varnost sestavljajo po polo`aju predsednik vlade,
predsednik dr`avnega zbora, minister za zunanje zadeve, minister za obrambo in mini-
ster za notranje zadeve, direktor uprave za dr`avno varnost in trije ~lani, ki jih imenuje
predsednik (VARIANTNI DODATEK: in ~lani, ki jih imenuje predsednik).

VARIANTA: Ta ~len se ~rta.
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VLADA

VARIANTA A: ^len 110, 111, 111.a, 111.b (Parlamentarni sistem z zgolj reprezenta-
tivno vlogo {efa dr`ave)

110. ~len

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada je v okviru svojih pristojnosti samo-
stojna in odgovorna dr`avnemu zboru.

Dr`avni zbor voli predsednika vlade z ve~ino glasov vseh poslancev in s tajnim gla-
sovanjem, ministre pa imenuje in razre{uje predsednik republike na predlog predsed-
nika vlade.

VARIANTNI DODATEK: Kandidati za ministre se morajo pred imenovanjem pred-
staviti pristojnim komisijam dr`avnega zbora in morajo odgovarjati na njihova vpra{a-
nja. Komisija lahko predlaga dr`avnemu zboru odklonilno mnenje o kandidatu. ^e
dr`avni zbor z ve~ino glasov vseh poslancev sprejme odklonilno mnenje, predsednik
republike takega kandidata ne more imenovati za ministra.

111. ~len

Predsednik republike po posvetovanjih z voditelji poslanskih skupin predlaga
dr`avnemu zboru kandidata za predsednika vlade.

^e prvi kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, lahko predsednik republike po
ponovnih posvetovanjih predlaga v {tirinajstih dneh drugega ali ponovno istega kandi-
data, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset
poslancev. ^e je bilo v tem roku vlo`enih ve~ predlogov, se glasuje o vsakem posebej,
in sicer najprej o kandidatu predsednika republike, ~e pa ta ni izvoljen, {e o drugih kan-
didatih, in sicer po vrstnem redu vlo`itve predlogov.

^e noben kandidat ni izvoljen in ~e dr`avni zbor ne dolo~i dodatnega roka za vla-
ganje dodatnih ali ponovnih kandidatur, se dr`avni zbor razpusti, razen ~e v osemin{ti-
ridesetih urah z ve~ino glasov navzo~ih poslancev sklene izvesti volitve predsednika
vlade, kjer za izvolitev zado{~a ve~ina navzo~ih poslancev. Na njih se glasuje o posa-
meznih kandidatih po vrstnem redu dobljenih glasov pri prvem glasovanju, nato pa lah-
ko o novih, do volitev vlo`enih kandidaturah, med katerimi ima spet prednost morebit-
ni kandidat predsednika republike.

^e tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, mora
predsednik republike razpustiti dr`avni zbor in razpisati nove volitve.

111.a ~len

Dr`avni zbor lahko izre~e vladi nezaupnico le tako, da z ve~ino glasov vseh po-
slancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razre{en,
mora pa skupaj z ministri opravljati teko~e posle do prisege nove vlade.
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Med vlo`itvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora
pote~i najmanj osemin{tirideset ur.

111.b ~len

^e predlaga glasovanje o zaupnici predsednik vlade in predlog ne dobi ve~ine gla-
sov navzo~ih poslancev (VARIANTA: ve~ine glasov vseh poslancev), mora dr`avni zbor
v tridesetih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dosedanjemu predsedniku pri
ponovljenem glasovanju izglasovati zaupnico, druga~e predsednik republike dr`avni
zbor razpusti in razpi{e nove volitve.

Med predlogom za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora pote~i najmanj {ti-
riindvajset ur.

Opomba: V primeru sprejetja VARIANTE A je treba ~rtati 106. ~len (ker so v
VARIANTI A ta vpra{anja druga~e urejena) in 109. ~len, ker pri ~isti parlamentarni va-
rianti ekonomski svet in svet nacionalne varnosti pri predsedniku republike ne bi bila
primerna.

VARIANTA B: ~lena 110, 111 (Kombinirani parlamentarno-predsedni{ki sistem z
bistveno mo~nej{o vlogo {efa dr`ave)

110. ~len

Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. Vlada je v okviru svojih pristojnosti
samostojna in odgovorna dr`avnemu zboru ter predsedniku republike.

Predsednik republike imenuje predsednika vlade in na njegov predlog ministre.
Vlada se mora v desetih dneh po svojem imenovanju s svojim programom predstaviti
dr`avnemu zboru. Dr`avni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi z najmanj dvotretjin-
sko ve~ino glasov navzo~ih poslancev.

111. ~len

Glasovanje o zaupnici vladi lahko kadarkoli zahteva desetina poslancev ali pred-
sednik vlade. Vlada ne dobi zaupnice, ~e proti zaupnici glasujeta najmanj dve tretjini
navzo~ih poslancev. Med vlo`itvijo predloga za glasovanje o zaupnici in glasovanjem
mora pote~i najmanj osemin{tirideset ur.

^e je vladi izglasovanja nezaupnica, je dol`na odstopiti. Do imenovanja nove vlade
opravlja posle vlada v odstopu.

112. ~len

Predsednik vlade in ministri podajo po izvolitvi oziroma imenovanju prisego, do-
lo~eno v ~lenu 100, pred dr`avnim zborom (VARIANTA: ministri pred predsednikom
republike).
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113. ~len

Predsednik vlade skrbi za enotnost politi~ne in upravne usmeritve vlade ter pove-
zuje delovanje ministrov. Ministri so skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa
za delo svojega ministrstva.

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov
dr`avni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije pred-
sednika vlade, vendar morajo opravljati teko~e posle do izvolitve oziroma imenovanja
svojih naslednikov.

Sestav in delovanje vlade, {tevilo, pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja
zakon.

114. ~len

Predsednika vlade in ministre lahko dr`avni zbor obto`i za huj{e kr{itve ustave in
zakona, storjene pri izvr{evanju njihovih funkcij.

115. ~len

Najmanj desetina poslancev dr`avnega zbora lahko spro`i v zboru interpelacijo, da
se obravnavajo posami~na vpra{anja o delu vlade ali posameznega ministra.

UPRAVA

116. ~len

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

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

Proti odlo~itvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je za-
gotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov dr`avljanov in organizacij.

117. ~len
(naloge upravnih organov)

Naloge uprave se opravljajo neposredno prek ministrstev ali republi{kih upravnih
organov za o`ja obmo~ja. Z zakonom se lahko pooblasti lokalne in druge samoupravne
skupnosti za opravljanje funkcij dr`avne uprave (VARIANTA: Z zakonom se lahko
opravljanje funkcij dr`avne uprave iz republi{ke pristojnosti prenese na lokalne skup-
nosti /lokalne enote/. Drugim samoupravnim skupnostim ter podjetjem in drugim or-
ganizacijam pa dr`ava/kakor tudi lokalne skupnosti/lahko dajo javno pooblastilo za
opravljanje funkcij dr`avne uprave.) Tako pooblastilo se lahko da tudi podjetjem in
drugim organizacijam.
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118. ~len

Dostop v upravne slu`be je mogo~ samo z nate~ajem, razen v primerih, ki so do-
lo~eni z zakonom.

VOJSKA

119. ~len

Vojska Republike Slovenije varuje nedotakljivost in celovitost ozemlja, na podlagi
odlo~itve dr`avnega zbora pa tudi ustavno ureditev Republike Slovenije.

120. ~len

Organizacijo in delovanje vojske ter voja{ko obveznost ureja zakon.

SODSTVO

121. ~len
(sodna oblast)

Sodno oblast izvajajo sodniki. Izvr{ujejo jo splo{na in upravna sodi{~a. Ni dovolje-
no ustanavljati voja{kih sodi{~ v mirnem ~asu in izrednih sodi{~.

122. ~len

Ureditev in pristojnost sodi{~ dolo~a ustavni zakon (VARIANTA: in zakon).

123. ~len
(neodvisnost sodnikov)

Sodniki sopri opravljanju sodni{ke funkcije neodvisni in vezani samonaustavo in zakon.

124. ~len
(udele`ba laikov pri sojenju)

Ustavni zakon ureja oblike neposredne udele`be dr`avljanov pri izvajanju sodne
oblasti in primere, ko sodi{~e sodi brez njihove udele`be.

125. ~len
(upravna sodi{~a)

Upravna sodi{~a so pristojna za za{~ito zakonitih pravic in pravnih koristi posamez-
nikov in organizacij v razmerju do organov uprave in samouprave, v zakonsko dolo~enih
zadevah pa tudi za za{~ito ~lovekovih pravic, ~e ni dolo~eno drugo sodno varstvo.
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126. ~len
(trajnost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je trajna. Trajno se sodnik imenuje, ko je dopolnil z zakonom do-
lo~eno starost ter je po zakonsko dolo~eni dobi opravljanja sodni{ke funkcije ali druge-
ga ustreznega dela s svojo osebnostjo in s sodni{kim delom izkazal, da mu je mogo~e
trajno zaupati opravljanje sodni{ke funkcije.

Zakon lahko dolo~i starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji.

127. ~len
(imenovanje sodnikov)

Sodnike imenuje predsednik republike na predlog sodnega sveta. Predsednik re-
publike lahko vrne predlog sodnemu svetu v ponovno obravnavo. Predlog, ki ga je svet
sprejel pri ponovnem odlo~anju s kvalificirano ve~ino, dolo~eno z zakonom, je pred-
sednik dol`an sprejeti in kandidata imenovati.

128. ~len
(sodni svet)

Sodni svet sestavljajo {tirje ~lani, ki jih na predlog predsednika republike izvoli
dr`avni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava in odvetnikov, pet ~lanov pa iz-
med sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodni{ko funkcijo. Predsednika izberejo
~lani sveta izmed sebe.

VARIANTA: Sestavo in na~in oblikovanja sveta dolo~i ustavni zakon.

129. ~len
(prenehanje in odvzem sodni{ke funkcije)

Sodniku za~asno ali trajno preneha sodni{ka funkcija, ~e nastopijo razlogi, ki jih
dolo~i ustavni zakon.

^e sodnik pri opravljanju sodni{ke funkcije hudo kr{i ustavo ali zakon, lahko us-
tavno sodi{~e na predlog dr`avnega zbora ali sodnega sveta z dvotretjinsko ve~ino
odredi, da se sodnik premesti na druge dol`nosti ali upokoji.

V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne oblasti, ugotov-
ljenega s sodno odlo~bo, ustavno sodi{~e z dvotretjinsko ve~ino sodnika upokoji, pre-
mesti na drugo delovno dol`nost ali mu odvzame sodni{ko funkcijo.

130. ~len
(disciplinska odgovornost sodnika)

Zoper sodnika je dovoljen disciplinski postopek pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. O
tem odlo~a sodni svet.
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131. ~len
(nezdru`ljivost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je nezdru`ljiva s funkcijami v zakonodajnih in izvr{ilnih organih
in v organih politi~nih strank in z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki so po ustavnem
zakonu nezdru`ljive s sodni{ko funkcijo.

132. ~len
(imuniteta sodnika)

Nih~e, ki izvr{uje sodno funkcijo, ni odgovoren za mnenje, ki ga je dal pri sojenju,
in ne more biti priprt brez dovoljenja sodnega sveta, ~e se zoper njega uvede postopek
zaradi suma storjenega kaznivega dejanja pri opravljanju sodne funkcije.

JAVNO TO@ILSTVO

VARIANTA: DR@AVNO TO@ILSTVO

133. ~len
(javni to`ilec)

Javni to`ilec je samostojen dr`avni organ.
Javni to`ilec vlaga in zastopa kazensko obto`bo in ima druge z zakonom dolo~ene

pristojnosti.
Organizacijo in pristojnosti javnih to`ilstev, imenovanje, napredovanje, preme{~a-

nje in prenehanje funkcije javnega to`ilca, ureja ustavni zakon.
Samostojnost to`ilca in nezdru`ljivost to`ilske funkcije z drugimi funkcijami ureja

ustavni zakon.

134. ~len

Javni to`ilec vlaga in zastopa kazensko obto`bo in opravlja druga z zakonom do-
lo~ena dejanja.

V. SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

135. ~len
(ob~ina)

Ob~ina je samoupravna skupnost prebivalcev na dolo~enem obmo~ju z lastno ob-
lastjo in pristojnostmi. Obmo~je mesta je ena ob~ina.
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136. ~len
(pristojnosti ob~ine)

Ob~ina je sama pristojna za urejanje in opravljanje zadev, ki posegajo v koristi in pra-
vice prebivalcev na njenem obmo~ju (VARIANTNI DODATEK: razen tistih, ki so urejene z
zakonom). Z ustavnim zakonom se lahko natan~neje dolo~ijo pristojnosti ob~ine.

137. ~len
(ustanovitev ob~ine)

Ob~ina se ustanovi z zakonom, ki dolo~il tudi njene meje. Zakon se sprejme po
predhodno izvedenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev obmo~ja,
na katerem naj bi bila ustanovljena ob~ina.

138. ~len
(dohodki ob~ine)

Ob~ina se financira z lastnimi dohodki. Republika lahko iz svojih sredstev prispeva
za financiranje potreb ob~ine.

Republika je dol`na v skladu z zakonom zagotavljati dodatna sredstva tistim ob~i-
nam, ki zaradi manj{e gospodarske razvitosti ne morejo ustvarjati zadostnih sredstev za
opravljanje svojih nalog.

Dav{~ine predpisuje ob~ina v skladu z zakonom.

139. ~len
({ir{e lokalne skupnosti)

Sosednje ob~ine se lahko povezujejo za opravljanje skupnih zadev prebivalcev nji-
hovega obmo~ja v {ir{e lokalne skupnosti. Take skupnosti se lahko ustanovijo tudi z us-
tavnim zakonom.

140. ~len
(javna pooblastila ob~ine)

Zakon lahko pooblasti ob~ino (VARIANTA: prenese na ob~ino) za urejanje in
opravljanje posameznih zadev na dolo~enem podro~ju iz pristojnosti republike, ~e za
to zagotovi tudi sredstva.

DRUGA SAMOUPRAVA

141. ~len
(samouprava javnih slu`b)

Z zakonom se lahko uvede samouprava na podro~jih javnih slu`b in drugih po-
dro~jih, na katerih ljudje zadovoljujejo svoje skupne potrebe.
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Republika lahko (VARIANTA: beseda “lahko” se nadomesti s “praviloma”) prispeva
sredstva za zadovoljevanje teh potreb.

VARIANTA: Drugi odstavek se ~rta.

VI. USTAVNOST IN ZAKONITOST

142. ~len
(veljavnost predpisov)

Predpisi morajo biti objavljeni, preden za~nejo veljati. Predpis za~ne veljati osmi
dan po objavi, ~e ni v njem druga~e dolo~eno.

143. ~len
(objavljanje predpisov)

Predpisi dr`ave se objavljajo v uradnem listu republike, predpisi lokalnih skupno-
sti pa v uradnem glasilu, ki ga dolo~ijo.

144. ~len
(prepoved retroaktivnosti)

Predpisi ne morejo imeti u~inka za nazaj, ~e bi s tem posegli v `e pridobljene
pravice.

145. ~len
(postopek za oceno ustavnosti)

^e dr`avni organ pri uporabi predpisa meni, da ta ni v skladu z zakonom, ustavnim
zakonom oziroma z ustavo, je dol`an dati pobudo oziroma spro`iti postopek pred us-
tavnim sodi{~em.

146. ~len
(zadr`anje izvr{itve predpisa)

Dr`avni zbor lahko zadr`i izvr{itev predpisa vlade do odlo~itve ustavnega sodi{~a,
~e meni, da je tak predpis v nasprotju z ustavo, ustavnim zakonom ali zakonom. Vlada
lahko razveljavi ali odpravi predpis ministra oziroma kak{nega drugega upravnega or-
gana, ~e ugotovi, da je v nasprotju s predpisi vlade, z zakonom, ustavnim zakonom ozi-
roma z ustavo.

147. ~len

Samo zakon lahko da javno pooblastilo za izvr{evanje upravnih funkcij organom
lokalnih skupnosti, organizacijam in posameznikom.
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148. ~len
(upravni spor)

O zakonitosti kon~nih posami~nih aktov, s katerimi dr`avni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o pravicah ali obveznostih in pravnih ko-
ristih posameznikov in organizacij, odlo~a v upravnem sporu sodi{~e, ~e za dolo~eno
stvar ni z ustavnim zakonom ali zakonom predvideno drugo sodno varstvo.

149. ~len
(nespremenljivost pravnih razmerij)

Pravna razmerja, ki so postala z odlo~bo dr`avnega organa pravnomo~na, je mo-
go~e odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in pod pogoji, ki jih dolo~a
zakon.

150. ~len
(branilec ~lovekovih pravic)

Za varovanje ~lovekovih pravic se lahko z zakonom ustanovi branilec ~lovekovih
pravic, ki kot samostojen in neodvisen organ na zahtevo posameznikov in organizacij
ali na lastno pobudo predlaga odpravo nezakonitosti, nepravilnosti, ovir in zamud pri
odlo~anju o ~lovekovih pravicah pred dr`avnimi organi, organi lokalne samouprave ter
nosilci javnih pooblastil.

Z zakonom se lahko ustanovijo tudi druga~ne organizacijske oblike za opravljanje
funkcije branilca ~lovekovih pravic.

VII. USTAVNO SODI[^E

151. ~len
(pristojnosti ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e odlo~a:
• o skladnosti ustavnega zakona z ustavo;
• o skladnosti zakonov in podzakonskih predpisov z ustavo in ustavnim zakonom;
• o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in ustavnim zakonom in

zakonom;
• o skladnosti splo{ni aktov organizacij in slu`b, ki jih izdaja zaradi izvr{evanja javnih

pooblastil, z ustavo, ustavnim zakonom in zakonom;
• o sporih glede pristojnosti med dr`avo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lo-

kalnimi skupnostmi;
• o sporih glede pristojnosti med sodi{~i in drugimi dr`avnimi organi;
• o sporih o pristojnosti med najvi{jimi organi republike;
• in o drugih zadevah, ki so mu nalo`ene s to ustavo in zakoni.
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Z ustavnim zakonom se lahko dolo~i, da ustavno sodi{~e odlo~a tudi o kr{itvah
~lovekovih pravic, dolo~enih s to ustavo, ~e je iz~rpano njihovo pravno sredstvo. O
tem, ali pobudo sprejme, odlo~i ustavno sodi{~e na podlagi meril, ki jih dolo~i ustavni
zakon.

152. ~len
(sestava in izvolitev ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e sestavlja devet sodnikov, od katerih jih izvoli pet dr`avni zbor, dva
izvoli sodni svet in dva imenuje predsednik republike.

Predsednika ustavnega sodi{~a izvoli izmed sodnikov ustavnega sodi{~a na njihov
predlog dr`avni zbor za dobo treh let (VARIANTA: sodnike ustavnega sodi{~a voli
dr`avni zbor na predlog predsednika republike).

Sodniki se izvolijo izmed priznanih pravnih strokovnjakov.
VARIANTNI DODATEK: Kadar ustavno sodi{~e odlo~a o obto`bah zoper predsed-

nika republike, predsednika vlade inministre, lahko ustavni zakon dolo~i, da se sestava
ustavnega sodi{~a raz{iri.

153. ~len
(mandat sodnikov)

Sodniki ustavnega sodi{~a so izvoljeni oziroma imenovani za dobo devetih let
tako, da se nikoli ne zamenja celotna sestava ustavnega sodi{~a. Ustavni sodniki ne mo-
rejo biti neposredno po izteku mandata ponovno izvoljeni.

154. ~len
(nezdru`ljivost funkcije)

Funkcija sodnika ustavnega sodi{~a je nezdru`ljiva s funkcijami v zakonodajnih in
izvr{nih organih in v organih politi~nih strank in z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki
so po ustavnem zakonu nezdru`ljive s sodni{ko funkcijo.

155. ~len
(imuniteta)

Sodniki ustavnega sodi{~a u`ivajo enako imuniteto kot poslanci dr`avnega zbora.
O imuniteti odlo~a ustavno sodi{~e (VARIANTA: dr`avni zbor).

156. ~len
(postopek pred ustavnim sodi{~em)

Postopek pred ustavnim sodi{~em ureja ustavni zakon. Pravne posledice odlo~itve
ustavnega sodi{~a in mo`nost suspenza akta, zoper katerega je bil spro`en postopek
pred ustavnimi sodi{~em, dolo~i ustavni zakon. Ustavno sodi{~e sprejema odlo~be in
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sklepe z ve~ino glasov vseh svojih ~lanov, ~e ni za posamezne primere z ustavnim zako-
nom druga~e dolo~eno.

157. ~len
(za~etek postopka)

Vsakdo lahko da pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti. Zahtevo za oceno us-
tavnosti in zakonitosti pa lahko da predsednik republike, dr`avni zbor, vlada, vrhovno
sodi{~e, upravno sodi{~e, ra~unsko sodi{~e, branilec ~lovekovih pravic in lokalna
skupnost v primerih iz ~etrte alinee 151. ~lena.-

VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE

158. ~len
(predlog za spremembo ustave)

Predlog, da se za~ne postopek za spremembo ustave, lahko da predsednik repub-
like, dr`avni zbor, vlada ali ~etrtina (VARIANTA: petina) poslancev.

Predlog lahko da tudi najmanj petdeset tiso~ volilcev.
O predlogu odlo~i dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev.
^e predlog ni sprejet, enakega predloga ni mogo~e uvrstiti na dnevni red dr`avne-

ga zbora prej kot v {estih mesecih. ^e je bil zavrnjen predlog volilcev, se o njem odlo~i
na referendumu.

Referendum se razpi{e tudi o katerem koli predlogu iz prvega odstavka tega ~lena,
ki v dr`avnem zboru ni dobil potrebne ve~ine glasov, ~e tako sklene dr`avni zbor ali ~e
to zahteva najmanj petdeset tiso~ volilcev.

^e je na referendumu predlog zavrnjen, ga ni mogo~e ponoviti prej kot v enem letu
po referendumu.

VARIANTA: Drugi in tretji stavek tega odstavka se ~rtata.

159. ~len
(dolo~itev osnutka)

Na podlagi sprejetega predloga dr`avni zbor z ve~ino glasov navzo~ih poslancev
dolo~i osnutek sprememb ustave in ga da v javno razpravo.

160. ~len
(sprejem ustave)

Predlog sprememb ustave sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh
poslancev.

Sprememba ustave za~ne veljati z razglasitvijo v dr`avnem zboru.
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161. ~len
(razglasitev ustave po referendumu)

Dr`avni zbor lahko sklene, da se sprejeta sprememba ustave razglasi {ele, ko je na
referendumu sprejeta z ve~ino glasov volilcev, ki so glasovali (VARIANTA: z ve~ino vo-
lilcev, ki so oddali veljavne glasovnice).

Dr`avni zbor mora sprejeto spremembo ustave dati na referendum, ~e to zahteva
najmanj petdeset tiso~ volilcev najkasneje v dveh mesecih po sprejetju. Sprememba us-
tave se razglasi {ele po preteku tega roka oziroma, ko je sprejeta na referendumu.

^e je v dr`avnem zboru sprejeta nova ustava, je referendum obvezen (VARIANTA:
Ta odstavek se ~rta). ^e na referendumu sprememba ustave ali nova ustava ni sprejeta,
enake ustavne spremembe ni mogo~e predlo`iti dr`avnemu zboru prej kot v enem letu
po referendumu.

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

162. ~len
(ustavni zakon)

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

Predlog ustavnega zakona dolo~i komisija za ustavna vpra{anja. Sprejmejo ga zbo-
ri Skup{~ine Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov z dvotretjinsko ve~ino gla-
sov vseh poslancev. Ustavni zakon se sprejme in razglasi takoj po razglasitvi ustave.

Za spremembe in dopolnitve tega ustavnega zakona je pristojen dr`avni zbor
(VARIANTA: Skup{~ina Republike Slovenije).

163. ~len
(nastop veljavnosti ustave)

Ta ustava za~ne veljati z razglasitvijo na skupni seji vseh zborov Skup{~ine Repub-
like Slovenije, potem ko je bila potrjena na referendumu.

164. ~len
(ustavna osamosvojitev slovenske dr`ave)

Z razglasitvijo te ustave postane Slovenija samostojna dr`ava, ki (VARIANTA: bese-
de “postane samostojna dr`ava, ki” se ~rtajo) v celoti prevzame nase izvr{evanje vseh
suverenih pravic, tudi tistih, katerih izvr{evanje je prenesla na Socialisti~no federativno
republiko Jugoslavijo (VARIANTNI PREDLOG: katerih izvr{evanje je ob ustanovitvi fe-
derativne Jugoslavije ali kasneje prenesla nanjo).

Na~in in roki prevzema izvr{evanja teh suverenih pravic se uredijo z ustavnim za-
konom za izvedbo ustave ter v skladu z njim z morebitno konfederalno pogodbo ali z
drugimi meddr`avnimi pogodbami.
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OSNUTEK
Ustave Republike Slovenije

______________________________________________________________________________________
Skup{~ina Republike Slovenije je na sejah Dru`beno-politi~nega zbora, Zbora

ob~in in Zbora zdru`enega dela dne 12. oktobra 1990 dolo~ila osnutek ustave Republi-
ke Slovenije. Ob tem so zbori glede obravnave osnutka nove ustave sprejeli naslednji

S K L E P

1. Osnutek ustave Republike Slovenije se daje v javno razpravo skupaj z razlago.

2. Javna razprava o osnutku ustave Republike Slovenije traja do 30. novembra 1990 in se
lahko podalj{a ali v primeru spremenjenih okoli{~in s posebnim sklepom Skup{~ine
Republike Slovenije tudi skraj{a oziroma prekine.

3. Osnutek ustave Republike Slovenije z razlago se objavi v sredstvih javnega obve{~a-
nja in v Poro~evalcu.

4. Udele`enci v javni razpravi posredujejo svoje pripombe in predloge k osnutku ustave
Republike Slovenije Komisiji Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja.

5. Po kon~ani javni razpravi bo Komisija za ustavna vpra{anja predlo`ila zborom
Skup{~ine Republike Slovenije besedilo predloga ustave Republike Slovenije.

Pri pripravi predloga ustave Republike Slovenije komisija upo{teva predloge iz javne
razprave in predloge iz razprav o osnutku ustave v Skup{~ini Republike Slovenije.
______________________________________________________________________________________

Opomba:
z zvezdico (*) so ozna~eni ~leni, variante in variantni dodatki, ki so bili sprejeti na 8. in
11. seji ustavne komisije kot sprememba ali dopolnitev besedila, ki ga je pripravila stro-
kovna skupina in sprejela Komisija za ustavna vpra{anja.
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Zavedajo~ se svetosti `ivljenja in ~lovekovega dostojanstva (*VARIANTA: nedota-
kljivosti ~lovekovega `ivljenja in dostojanstva); izhajajo~ iz:

• temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in,

• temeljne pravice vsakega naroda do samoodlo~be in

• temeljnega zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci z lastnimi mo~mi izoblikovali
svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo dr`avnost;

z namenom, da ob spo{tovanju na{e dedi{~ine (*VARIANTNI DODATEK: In narod-
no osvobodilnega boja slovenskega naroda) zagotovimo kulturni, ekonomski, politi~ni
in socialni razvoj Slovenije, skup{~ina in dr`avljani Slovenije sprejemamo naslednjo

USTAVO
REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

2. ~len

V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno, na volitvah in po
na~elu delitve oblasti prek zakonodajnih, izvr{nih in sodnih organov.

3. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja, in pospe{uje nji-
hove stike z domovino. Varuje in zagotavlja pravice (*VARIANTNI DODATEK: avtohto-
ne italijanske in mad`arske narodne manj{ine) narodnih manj{in in etni~nih skupin.
Skrbi za ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in
enakomeren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

4. ~len

V Republiki Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.
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5. ~len

Cerkev je lo~ena od dr`ave.
Verske skupnosti so svobodne pri svojem delovanju.
VARIANTA: Drugi odstavek se ~rta.

6. ~len

Republika Slovenija v svojih mednarodnih odnosih spo{tuje na~ela Ustanovne li-
stine Organizacije zdru`enih narodov in druga na~ela mednarodnega prava.

7. ~len

Predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, in s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava. Dr`avni or-
gani uporabljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno.

8. ~len

Republike Slovenija ima zastavo, himno in grb. Zastava je belo-modro-rde~a s tre-
mi enakimi vodoravnimi polji. Himno in grb predpi{e ustavni zakon.

VARIANTA 1:
O morebitnem simbolu na zastavi odlo~i javna razprava.
VARIANTA 2:
Himna Republike Slovenije je Zdravljica.

9. ~len

Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana.

10. ~len

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska
ali mad`arska narodnamanj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina oziromamad`ar{~ina.

11. ~len

Dr`avljanstvo Republike Slovenije ureja ustavni zakon.

12. ~len

Tujci imajo v Republiki Sloveniji vse s to ustavo zagotovljene pravice, v skladu z
mednarodnimi pakti in zakonom, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
dr`avljani Republike Slovenije.

VARIANTA:
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Tujci u`ivajo vse pravice, dolo~ene s to ustavo, v skladu zmednarodnimi pogodba-
mi in zakoni, dr`avljanske pa samo v skladu z zakonom.

II. PRAVICE, SVOBO[^INE IN DOL@NOSTI ^LOVEKA IN DR@AVLJANA

13. ~len
(enakost pred zakonom)

Vsi ljudje imajo enake pravice ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, poli-
ti~no ali drugo prepri~anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, dru`beni polo`aj ali kate-
rokoli drugo osebno okoli{~ino. Vsi so pred zakonom enaki.

14. ~len
(omejevanje in izvr{evanje pravic)

Pravice ~loveka in dr`avljana so omejene samo z enakimi pravicami drugih in v pri-
merih, ki jih dolo~a ta ustava.

Pravice ~loveka in dr`avljana se uresni~ujejo ter dol`nosti izpolnjujejo neposredno
na podlagi ustave.

Z zakonom je mogo~e predpisati samo na~in njihovega izvr{evanja, kadar tako do-
lo~a ustava ali ~e je to neizbe`no zaradi same narave posamezne pravice ali dol`nosti.

15. ~len
(za~asna razveljavitev in omejitev pravic)

S to ustavo dolo~ene pravice je izjemoma dopustno za~asno razveljaviti ali omejiti,
kadar izjemna in splo{na nevarnost ogro`a obstoj dr`ave. Sklep o taki nevarnosti in za-
radi nje uvedeni za~asni razveljavitvi ali omejitvi pravic mora sprejeti in objaviti dr`avni
zbor Republike Slovenije. Pravice se smejo razveljaviti ali omejiti le za ~as trajanja take
nevarnosti, vendar strogo v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi
nimajo za posledico zapostavljanja, ki bi temeljilo le na rasi, narodnostni pripadnosti,
spolu, jeziku, veri (*VARIANTNI DODATEK: politi~nem prepri~anju) ali dru`benemu
polo`aju.

Dolo~ba prej{njega odstavka ne dopu{~a nobenega za~asnega razveljavljanja ali
omejevanja pravic, dolo~enih v 16., 19., 28., 29., 32. in 41. ~lenu.

16. ~len

^lovekovo `ivljenje je nedotakljivo. V Republiki Sloveniji ni smrtne kazni.

17. ~len
(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
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Nikomur se ne sme vzeti prostosti razen v primerih, ki jih dolo~a zakon. Vsakdo, ki
mu je odvzeta prostost, mora biti takoj v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, ob-
ve{~en o razlogih za odvzem prostosti, v ~imkraj{em ~asu mu mora biti tudi pismeno
sporo~eno, ~esa je obdol`en.

Odvzem prostosti mora biti omejen na najkraj{i potrebni ~as.

Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ima pravico za~eti postopek za sodno preverja-
nje in oceno zakonitosti in utemeljenosti pripora. Oseba, ki je priprta zaradi kaznivega
dejanja, mora biti v najkraj{em ~asu izro~ena sodi{~u ter brez nepotrebnega odla{anja
obsojena ali opro{~ena.

18. ~len
(odreditev in trajanje pripora)

Oseba, za katero je dan utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti
samo na podlagi odlo~be sodi{~a.

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vro~ena obraz-
lo`ena odlo~ba. Proti tej odlo~bi ima priprti pravico do prito`be, o kateri mora sodi{~e
odlo~iti v 48 urah. Odvzem prostosti sme trajati samo toliko ~asa, dokler so za to podani
zakonski pogoji, vendar najve~ tri mesece od dneva odvzema prostosti in po posebni
odlo~bi Vrhovnega sodi{~a {e tri mesece.

^e do izteka teh rokov ni vlo`ena obto`nica, se obdol`enec izpusti.

19. ~len
(varstvo ~lovekove osebnosti in dostojanstva v postopkih pred dr`avnimi organi)

Zajam~eno je spo{tovanje ~lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazen-
skem in v vseh drugih postopkih, med odvzemom prostosti, kakor tudi med izvr{eva-
njem kazni.

Prepovedano je vsako telesno in moralno nasilje nad osebami, ki jim je kakorkoli
omejena prostost, ter kakr{no koli izsiljevanje priznanj in izjav.

20. ~len
(pravice obdol`encev in obsojencev)

Obdol`enci morajo biti praviloma lo~eni od obsojencev in zanje mora veljati pose-
ben red. Mladoletni obdol`enci morajo biti lo~eni od odraslih in o njihovih primerih je
treba razpravljati in odlo~ati kar najhitreje.

*VARIANTA: Ta ~len se ~rta.

21. ~len

Vsakdo, ki je bil nezakonito priprt, ima pravico do od{kodnine.
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22. ~len
(enako varstvo pravic)

Vsakdo ima pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred sodi{~em in
drugimi dr`avnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki od-
lo~ajo o njegovih pravicah, obveznostih in interesih.

23. ~len
(pravica do zakonitega sodi{~a)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, obveznostih in obto`bah proti njemu
brez nepotrebnega odla{anja odlo~a z zakonom ustanovljeno sodi{~e.

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

24. ~len

Sodne obravnave so javne in sodbe se izrekajo javno. Omejitve izjemoma dolo~a
zakon.

25. ~len
(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zajam~ena pravica do prito`be ali drugega rednega pravnega sredstva
proti odlo~bam sodi{~ in drugih dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil, s katerimi ti odlo~ajo o njegovi pravici, obveznostih ali pravni koristi.

Zakon sme izjemoma v dolo~enih primerih dolo~iti, da zoper odlo~bo dr`avnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ni prito`be ali drugega
rednega pravnega sredstva, ~e je na drug na~in zagotovljeno varstvo pravic.

26. ~len
(pravica do povra~ila {kode)

Vsakdo ima pravico do povra~ila {kode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem slu`be ali
kak{ne druge dejavnosti dr`avnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilcev jav-
nih pooblastil s svojim nezakonitim delom stori oseba ali organ, ki tako slu`bo ali dejav-
nost opravlja.

O{kodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra~ilo tudi nepo-
sredno od tistega, ki mu je {kodo storil.

27. ~len
(domneva nedol`nosti)

Kdor je obdol`en kaznivega dejanja velja za nedol`nega, dokler ni s pravnomo~no
sodbo ugotovljena njegova krivda.
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28. ~len
(na~elo zakonitosti v kazenskem pravu in prepoved povratne mo~i zakona)

Nih~e ne sme biti niti sodno niti upravno kaznovan za dejanje, za katero ni zakon
dolo~il, da je kaznivo in zanj predpisal kazni {e preden je bilo storjeno.

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal
ob storitvi dejanja, razen ~e je novi zakon milej{i za storilca.

29. ~len
(pravna jamstva kazenskih postopkov)

Vsakomur, ki je obto`en kaznivega dejanja, morajo biti ob popolni enakopravnosti
zajam~ene {e naslednje minimalne pravice:

• da ima primeren ~as in mo`nosti za pripravo svoje obrambe in da brez ovir komu-
nicira z zagovornikom, ki si ga svobodno sam izbere;

• da ima brezpla~no pomo~ tolma~a, ~e ne razume ali ne govori jezika, ki se uporab-
lja pred sodi{~em;

• da se mu sodi v njegovi navzo~nosti in da se brani sam ali z zagovornikom po lastni
izbiri, ~e nima dovolj sredstev za pla~ilo zagovornika, da ga dobi brezpla~no, v
skladu z zakonom;

• da zasli{anje oziroma zahteva zasli{anje obremenilnih pri~ in da se dose`e nav-
zo~nost in zasli{anje pri~ v njegovo korist pod enakimi pogoji, kot veljajo za obre-
menilne pri~e;

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

VARIANTA:

Ta ~len se ~rta.

30. ~len
(pravica do od{kodnine in rehabilitacije)

^e je pravnomo~na kazenska sodba kasneje razveljavljena in je bil obsojenec
opro{~en, ima pravico do od{kodnine in rehabilitacije.

VARIANTA:

Kdor je bil neopravi~eno obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila neutemeljeno
odvzeta prostost, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve {kode in druge pravice po
zakonu.

31. ~len

Nih~e ne sme biti preganjan ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil
opro{~en krivde ali obsojen s pravnomo~no sodbo.
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32. ~len
(prepoved mu~enja)

Nih~e ne sme biti podvr`en mu~enju ali ne~love{kemu ali poni`ujo~emu ravnanju
ali kaznovanju. [e posebej je prepovedano delati na kom, brez njegove privolitve, me-
dicinske ali znanstvene poskuse.

33. ~len
(svoboda gibanja)

Dr`avljani se smejo svobodno gibati po ozemlju republike in si prosto izbirati pre-
bivali{~e.

Dr`avljani imajo pravico svobodno zapustiti dr`avo in se za~asno ali za stalno na-
seliti v tujini in se kadarkoli vrniti v dr`avo.

Te pravice se smejo z zakonom omejiti, vendar samo tedaj, ~e je to potrebno zaradi
zavarovanja javnega reda ali zdravja in ~e to zahtevajo interesi nacionalne in javne
varnosti.

VARIANTA:
Te pravice se smejo omejiti z zakonom, vendar samo, ~e je to potrebno, da bi se za-

gotovil potek kazenskega postopka, prepre~ilo {irjenje nalezljivih bolezni, zavaroval
javni red ali ~e to zahtevajo interesi obrambe dr`ave.

Tujci u`ivajo te pravice v obsegu in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

34. ~len
(pravica do osebnega dostojanstva in do varnosti)

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Nikogar ni dovoljeno
`aliti, nezakonito {kodovati njegovemu ugledu ali ga neutemeljeno vznemirjati.

35. ~len
(varstvo pravic zasebnosti in drugih pravic osebnosti)

Zagotovljena je pravica do spo{tovanja ~lovekovega zasebnega in dru`inskega `iv-
ljenja in varstvo drugih pravic osebnosti.

36. ~len
(nedotakljivost stanovanja)

Stanovanje je nedotakljivo.
Nih~e ne sme brez odlo~be sodi{~a proti stanoval~evi volji vstopiti v tuje stanova-

nje ali v druge prostore, niti jih preiskovati.
Pri preiskavi ima pravico biti navzo~ tisti, ~igar stanovanje ali prostori se preiskuje-

jo, ali pa ~lan njegove dru`ine oziroma njegov zastopnik.
Preiskava se sme opraviti samo v navzo~nosti dveh pri~.
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Pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, sme uradna oseba brez odlo~be pristojnega orga-
na vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in brez navzo~nosti pri~ opraviti preiska-
vo, ~e je to neogibno, da neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavaru-
jejo ljudje in premo`enje, ali ~e je o~itno, da se druga~e ne bi mogli zavarovati dokazi v
kazenskem postopku.

37. ~len
(pravica pisemske tajnosti)

^lovekova zasebnost je neprekr{ljiva.
Tajnost pisem in drugih dolo~il je neprekr{ljiva.
Samo zakon lahko predpi{e, da se sme na podlagi odlo~be sodi{~a za dolo~en ~as

odstopiti od na~ela neprekr{ljivosti tajnosti pisem in drugih ob~il (VARIANTNI
DODATEK: in od neprekr{ljivosti ~lovekove zasebnosti), ~e je to neogibno potrebno za
potek kazenskega postopka ali za varnost dr`ave.

38. ~len
(varstvo osebnih podatkov)

Zajam~eno je varstvo osebnih podatkov. Zbiranje, obdelovanje in namen uporabe
osebnih podatkov dolo~a zakon. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprot-
ju z namenom zbiranja.

39. ~len
(svoboda izra`anja)

Zajam~ena je svoboda izra`anja misli, svoboda govora in javnega nastopanja, svo-
boda tiska in drugih oblik javnega obve{~anja in izra`anja. Vsakdo lahko svobodno
i{~e, sprejema in {iri vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico biti nepristransko, celovito ter pravo~asno obve{~en o vseh
pomembnih vpra{anjih.

Te pravice je mogo~e omejiti samo z ustavnim zakonom zaradi zavarovanja nacio-
nalne varnosti, javnega reda ali zdravja ter javne morale.

*VARIANTA: ^rtajo se besede “ali zdravja ter javne morale”.

40. ~len
(pravica do popravka in odgovora)

Zajam~ena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta
pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa ter pravica do odgovora na ob-
javljeno informacijo, s katerim se bistveno dopolnijo dejstva iz objavljene informacije.
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41. ~len
(svoboda vesti)

Vsakdo ima pravico do svobode vesti, verske opredelitve in izpovedovanja vere.
*VARIANTA k 1. odstavku:
Vsakdo ima pravico do svobode vesti in verske opredelitve. Izpovedovanje vere v

zasebnem in javnem `ivljenju je svobodno.
Star{i imajo pravico, da svojim otrokom zagotovijo tako versko in moralno vzgojo,

ki je v skladu z njihovim lastnim prepri~anjem.

42. ~len
(pravica do zbiranja in zdru`evanja)

Priznana je pravica do mirnega zbiranja in izpovedovanja vere.
Vsi ljudje imajo pravico, da se svobodno zdru`ujejo z drugimi. V ta namen lahko

svobodno ustanavljajo dru{tva, politi~ne stranke, sindikate in druge organizacije ter se
vanje svobodno vklju~ujejo in iz njih izstopajo.

Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ~e to zahtevajo interesi nacionalne in
javne varnosti ter za varovanja javnega reda, zdravja in morale.

*VARIANTNI DODATEK: ~rtajo se besede “javnega reda” ... “in morale”.
Z zakonom se lahko omeji izvr{evanje teh pravic poklicnim pripadnikom oboro`e-

nih sil VARIANTNI DODATEK: in policije.)

*VARIANTNI DODATEK:

42.a ~len
(politi~ne stranke)

Politi~ne stranke so udele`ene pri oblikovanju politi~ne volje dr`avljanov.
Politi~ne stranke so dol`ne javno razgrniti vire in na~in porabe svojih sredstev in

premo`enja.
Stranke, ki si s svojimi cilji in ravnanjem prizadevajo za nasilno spremembo ustav-

ne ureditve ali ogro`ajo obstoj Republike Slovenije, so v nasprotju z ustavo. O vpra{a-
nju protiustavnosti odlo~a ustavno sodi{~e.

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

Vsak dr`avljan, ki je dopolnil 18 let starosti, ima pravico:

• sodelovati neposredno ali po svobodno izvoljenih predstavnikih pri upravljanju
javnih zadev;

• voliti in biti voljen na neposrednih, splo{nih, svobodnih in tajnih volitvah;

*VARIANTA: ^rtajo se besede “na neposrednih, splo{nih in tajnih volitvah”.
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Dr`avljani, ki nimajo stalnega prebivali{~a v Republiki, imajo volilno pravico pod
pogoji, ki jih dolo~i ustavni zakon.

44. ~len
(pravica do peticije)

Vsak dr`avljan ima pravico zahtevati in dobiti odgovor na svoje peticije, predloge
in druge pobude splo{nega pomena, ki jih je dal dr`avnim organom, lokalnim organom
ter nosilcem javnih pooblastil.

45. ~len
(dol`nost voja{ke slu`be in pravica do ugovora vesti)

Voja{ka slu`ba je za dr`avljane obvezna v mejah in na na~in, ki ga dolo~a zakon.
Dr`avljanom, ki zavoljo svojih verskih ali naravnih nazorov niso pripravljeni sode-

lovati pri izvr{evanju voja{kih dol`nosti v okviru vojske Republike Slovenije, mora Re-
publika omogo~iti, da na drug na~in izpolnijo svojo dr`avljansko dol`nost.

46. ~len
(izro~itev)

Dr`avljana Republike Slovenije ni dovoljeno izro~iti tuji dr`avi. Tujega dr`avljana
je dovoljeno izro~iti samo v primerih, ki so predvideni z mednarodnimi sporazumi; v
nobenem primeru pa ga ni dovoljeno izro~iti zavoljo politi~nih kaznivih dejanj.

47. ~len
(pribe`ali{~e)

V mejah zakona je priznana pravica pribe`ali{~a tujim dr`avljanom in osebam brez
dr`avljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za svobodo in pravice ~loveka.

48. ~len
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do (VARIANTNI DODATEK: zdravja in) zdravstvenega varstva.
Nih~e ne sme ogro`ati zdravja drugih.
Nikogar ni mogo~e prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.
Zakon dolo~a, v katerih primerih imajo dr`avljani, ki niso zavarovani, pravico do

zdravstvenega varstva dr`ave.

49. ~len
(pravice invalidov)

Republika ustvarja pogoje za usposobitev ter ustrezno zaposlitev ob~anov, ki niso
popolnoma zmo`ni za delo.
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Invalidni otroci in drugi te`je prizadeti dr`avljani imajo pravice do usposobitve za
`ivljenje in delo.

Voja{kim in delovnim invalidom so zagotovljene invalidske pravice in druge obli-
ke invalidskega varstva ter usposobitev za delo, ustrezno njihovim delovnim
zmo`nostim.

50. ~len
(dru`ina in zakonska zveza)

Republika varuje materinstvo, o~etovstvo, otroke in mladino ter podpira za to po-
trebne ustanove.

Zakonska zveza je urejena na podlagi enakopravnosti zakoncev in se sklepa s svo-
bodno privolitvijo. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej in v dru`ini ureja zakon.

*VARIANTNI DODATEK: Izvenzakonska skupnost ima enake pravne posledice kot
zakonska zveza. Zakon lahko dolo~i, kdaj izvenzakonska skupnost nima enakih prav-
nih posledic kot zakonska zveza.

Republika varuje dru`ino in ji pomaga predvsem pri njeni ustanovitvi in v ~asu, do-
kler je ta odgovorna za pre`ivljanje in vzgojo otrok.

51. ~len
(pravice in dol`nosti star{ev)

Star{i so dol`ni vzdr`evati, izobra`evati in vzgajati otroke ne glede na to, ali so bili
rojeni v ~asu trajanja zakonske zveze ali zunaj nje. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze,
imajo enake pravice kot otroci, rojeni v njej.

@enske imajo v zvezi z nose~nostjo in rojstvom otroka pravico do socialne varnosti
v obsegu in trajanju, dolo~enem v skladu z zakonom.

52. ~len
(svoboda odlo~anja o rojstvu otroka)

Vsakdo ima pravico, da svobodno odlo~a o rojstvu otroka.
Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.
*VARIANTA k 1. in 2. odstavku: Star{i imajo pravico do svobodnega na~rtovanja

dru`ine. Drugi odstavek se ~rta.
V zvezi z uresni~evanjem te pravice zagotavlja Republika ustrezno izobrazbo, so-

cialno skrbstvo in zdravstveno pomo~ v skladu z zakonom.

53. ~len
(pravice otrok)

Otroci u`ivajo vse pravice in svobo{~ine, razen tistih, ki so omejene z njihovo
starostjo.

Pri uresni~evanju pravic otrok je temeljno na~elo njihova najve~ja korist.
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Otroci so v pravicah in svobo{~inah izena~eni ter jih je prepovedano razlikovati
glede na osebne lastnosti ali okoli{~ine njihovih star{ev ali zakonitih zastopnikov.

Otroci in mladoletniki, ki nimajo star{ev, za katere star{i ne skrbijo ali so brez us-
trezne dru`inske oskrbe, u`ivajo posebno varstvo Republike. Njihov polo`aj ureja
zakon.

54. ~len
(pravica do izobrazbe in {olanja)

Vsakdo ima pravico, da pod enakimi, z zakonom dolo~enimi pogoji, pridobiva
znanje in izobrazbo na vseh stopnjah izobra`evanja, v vseh vrstah {ol ter v drugih vzgoj-
no-izobra`evalnih organizacijah.

Osnovno izobra`evanje je obvezno in brezpla~no. Zakon dolo~a trajanje osnovne-
ga {olanja otrok.

*VARIANTNI DODATEK: Osnovno, srednje in visoko izobra`evanje je brezpla~no.

Pogoje za ustanavljanje in delo {ol ter drugih vzgojnih in izobra`evalnih organizacij
zagotavlja Republika v skladu z zakonom.

Republika omogo~a uresni~evanje pravice do izobrazbe in {olanja s {tipendijami
ter z dru`inskimi in drugimi podporami.

Izobra`evanje in usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in du{evnem razvoju
je brezpla~no.

Zakon zagotavlja pravice do izobra`evanja in usposabljanja odraslih oziroma
zaposlenih.

55. ~len
(svoboda znanosti in umetnosti)

Zajam~ena je svoboda znanstvenega in umetni{kega ustvarjanja in pouka.

56. ~len
(univerzitetna avtonomija)

Univerze in druge visoke {ole (*VARIANTNI DODATEK: so avtonomne in) v mejah
zakona samostojno dolo~ajo svojo notranjo ureditev.

57. ~len
(avtorske pravice)

Zajam~eno je varstvo moralnih in materialnih koristi, ki izvirajo iz znanstvene in
umetni{ke dejavnosti. Ustvarjalci znanstvenih, raziskovalnih in umetni{kih del ter
znanstvenih odkritij in tehni~nih izumov ne smejo uresni~evati pravic na svojih stvari-
tvah v nasprotju s splo{nim interesom, da se novi znanstveni dose`ki in tehni~ni izumi
uporabljajo.
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Obseg, trajanje, omejitev, prenehanje in varstvo pravic ustvarjalca na lastnih stvari-
tvah ter pravice organizacij, v katerih so bile te stvaritve dose`ene, dolo~a zakon.

58. ~len
(pravica do udele`be v kulturi in znanosti)

Vsakdo ima pravico udele`evati se kulturnega (*VARIANTNI DODATEK: in {port-
nega) `ivljenja ter uporabljati dose`ke znanosti.

59. ~len
(izra`anje narodnostne identitete)

Vsakdo ima pravico, da svobodno izra`a pripadnost k svojemu narodu, da goji in
izra`a svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.

Nih~e se ni dol`an izjavljati, kateremu narodu ali narodni manj{ini pripada in tudi
ne opredeliti se za pripadnost k dolo~enemu narodu ali narodni manj{ini.

60. ~len
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave)

Vsakdo ima pravico, da pri uresni~evanju svojih pravic in dol`nosti ter v postopku
pred dr`avnimi in drugimi organi in organizacijami, ki opravljajo javno slu`bo, uporab-
lja svoj jezik in pisavo in da ga tisti, ki vodi postopek, seznani z gradivom in s svojim de-
lom v njegovem jeziku in na na~in, ki ga dolo~a zakon.

*VARIANTA: Vsakdo ima pravico, da pri uresni~evanju svojih pravic in dol`nosti ter
v postopku pred dr`avnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno slu`bo, v skladu z za-
konom uporablja svoj jezik.

Neznanje sloven{~ine ne sme nikogar ovirati pri obrambi in uresni~evanju svojih
pravic.

61. ~len
(pravica do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku)

Pripadniki narodnih manj{in (*VARIANTNI DODATEK: in etni~nih skupin) imajo v
Republiki Sloveniji v skladu z zakonom pravico do vzgoje in izobra`evanja v svojem je-
ziku. (*VARIANTNI DODATEK: z zakonom pa se lahko uvede tudi dvojezi~na vzgoja in
izobra`evanje).

62. ~len
(prepoved nacionalne diskriminacije in nestrpnosti)

Protiustavno in kaznivo je kakr{nokoli propagiranje ali izvajanje nacionalne nee-
nakopravnosti kot tudi kakr{nokoli razpihovanje nacionalnega, rasnega ali verskega
sovra{tva in nestrpnosti.
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*63. ~len
(posebne pravice italijanske in mad`arske narodne manj{ine)

Italijanom in Mad`arom je kot pripadnikom avtohtonih narodnih skupnosti v Re-
publiki Sloveniji zajam~ena pravica, da svobodno uporabljajo svoj jezik, izra`ajo in raz-
vijajo svojo nacionalno kulturo ter v ta namen ustanavljajo organizacije in uporabljajo
svoje narodne simbole; da razvijajo gospodarske dejavnosti in dejavnosti na podro~ju
javnega obve{~anja in zalo`ni{tva, da oblikujejo in razvijajo svoje {olstvo ter da gojijo
odnose s svojima mati~nima narodoma. Republika jih pri tem gmotno in moralno
podpira.

Z zakonom se dolo~ijo na~in uresni~evanja pravic italijanske oziroma mad`arske
avtohtone narodne skupnosti, obmo~ja, kjer `ivita, ter tiste pravice, ki jih pripadniki na-
rodnih skupnosti uresni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij. Pravice pripadnikov italijanske in
narodne skupnosti so zajam~ene ne glede na njihovo {tevilo.

Pripadniki italijanske in mad`arske narodne skupnosti lahko ustanovijo na ob-
mo~jih, kjer avtohtono `ivijo, svoje samoupravne narodnostne skupnosti. Republika
pooblasti te skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz pristojnosti dr`ave.

Italijanska in mad`arska narodna skupnost morata biti neposredno zastopani v lo-
kalni samoupravi in v dr`avnem zboru.

VARIANTA k ~lenu 63:

V celotnem besedilu tega ~lena se izraz “narodna skupnost” v ustreznem sklonu
nadomesti z izrazom “narodna manj{ina”.

V prvem odstavku se ~rta besedilo za podpi~jem.

^rta se zadnji odstavek.

III. EKONOMSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

64. ~len

Dr`ava spodbuja in varuje vse oblike dela ter zagotavlja njegovo zakonsko varstvo.

65. ~len
(pravica do lastnine)

Lastnina je zasebna in javna.

Zakon dolo~a na~in pridobitve in u`ivanja lastnine tako, da je zagotovljena njena
dru`bena (VARIANTA: socialna) funkcija.

Zakon prepoveduje zlorabo lastninske pravice. Zakon dolo~a na~in in pogoje de-
dovanja ter pravice dr`ave na dedi{~inah.

66. ~len

Vsakdo ima pravico do zasebne lastnine in dedovanja.
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Ustavni zakon lahko dolo~i, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na ne-
premi~ninah ter dolo~i pogoje za njeno pridobitev.

*VARIANTA 1:
Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih do-

lo~i ustavni zakon.
*VARIANTA 2:
Na zemlji{~ih imajo lahko lastninsko pravico samo dr`avljani Slovenije.

67. ~len
(javno dobro)

Na javni lastnini, ki predstavlja javno dobro (VARIANTA: dobrine v splo{ni rabi), ne
more nih~e pridobiti lastninske pravice. Javno dobro u`iva posebno zakonsko varstvo.

Na javnem dobru se lahko pridobi pravica uporabe, izjemoma pa tudi lastninska
pravica pod pogoji, ki jih dolo~i zakon.

*VARIANTA: V tem odstavku se ~rtajo besede “izjemoma pa tudi lastninska
pravica”.

Zakon dolo~i pogoje, pod katerimi se sme izkori{~ati naravno bogastvo.
Ustavni zakon lahko dolo~i, da smejo naravno bogastvo izkori{~ati tudi tuje osebe

in dolo~i pogoje za izkori{~anje.

68. ~len
(razlastitev)

Zasebna lastnina se lahko zaradi javne koristi (VARIANTA: splo{nega interesa) raz-
lasti ali omeji proti od{kodnini v vi{ini njene tr`ne vrednosti.

69. ~len
(varstvo zemlji{~)

Zaradi smotrne uporabe zemlje lahko zakon kmetom in drugim zemlji{kim posest-
nikom dolo~i posebne pogoje za obdelovanje in drugo uporabo zemlji{~.

*VARIANTA: Zaradi smotrne rabe naravnih bogastev se z zakonom dolo~ijo poseb-
ni pogoji za njihovo izkori{~anje.

Namembnost kmetijskega zemlji{~a je dovoljeno spremeniti samo v skladu z
zakonom.

Zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~.
Republika in lokalne skupnosti skrbijo za razvoj dru`inskih kmetij ter kmetijstva na

gorskih in hribovitih obmo~jih.
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70. ~len
(zdravo `ivljenjsko okolje)

Republika skrbi za zdravo `ivljenjsko okolje (*VARIANTNI DODATEK: in za neo-
pore~nost zemlje, zraka, vode, podtalnice in morja). V ta namen lahko z zakonom do-
lo~i pogoje za opravljanje dolo~enih gospodarskih in drugih dejavnosti.

Kdor uporablja naravne dobrine, mora to delati tako, da ne poru{i naravnega
ravnovesja.

71. ~len
(varovanje naravne dedi{~ine)

Vsakdo je dol`an varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomeni-
ke v skladu z zakonom.

72. ~len
(podjetni{tvo)

Zasebna gospodarska pobuda je svobodna.
Podjetni{ka pobuda se ne sme izvajati v nasprotju z javno in nacionalno koristjo ali

tako, da bi {kodila naravi, varnosti, svobodi ali ~love{kemu dostojanstvu.
Republika in lokalne skupnosti lahko ustanavljajo podjetja.
^e zahteva javna korist, lahko zakon dolo~i, da podjetja, ki opravljajo javne stori-

tve, energetske dejavnosti in druga podjetna javnega pomena, ustanavlja samo republi-
ka ali lokalne skupnosti.

Republika prepre~uje nelojalno konkurenco in dogovore, ki ustvarjajo monopolen
polo`aj na trgu.

73. ~len
(soupravljanje delavcev)

Zakon dolo~a pogoje za ustanavljanje podjetij in njihovo upravljanje.
Zakon lahko dolo~i, da imajo delavci pravico sodelovati pri upravljanju podjetij, v

katerih so zaposleni.
VARIANTA 1 k drugemu odstavku: Delavci imajo pravico sodelovati pri upravljanju

podjetij, v katerih so zaposleni. Omejitve in na~in izvr{evanja te pravice dolo~i zakon.
VARIANTA 2 k drugemu odstavku: Zakon dolo~i, kdaj imajo delavci pravico sode-

lovati pri upravljanju podjetij, v katerih so zaposleni, in na na~in izvr{evanja te pravice.

74. ~len
(prosta izbira poklica)

Vsakdo lahko prosto izbira poklic in zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji
dostopno vsako delovno mesto.
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75. ~len
(pravica do dela)

Vsakdo ima pravico do dela, do ustreznih pogojev za delo, ki zagotavljajo pravi~en
zaslu`ek in dostojno `ivljenje, higiensko in tehni~no varstvo pri delu, enake mo`nosti
napredovanja, po~itek, pla~an dopust in nadomestilo za prazni~ne dni, ter do ustrezne
omejitve delovnega ~asa.

Mladina, matere in invalidne osebe u`ivajo pri delu posebno varstvo.
Republika ustvarja pogoje za uresni~evanje pravice do dela.

76. ~len
(sindikalna svoboda)

Delavci imajo pravico ustanavljati sindikate.
Sindikatom je mogo~e predpisati le pogoje za registracijo.

77. ~len
(pravica do stavke)

Delavci imajo pravico do stavke. Na~in uresni~evanja te pravice dolo~i ustavni
zakon.

78. ~len
(pravica do stanovanja)

Dr`avljani imajo pravico do primernega stanovanja. Republika ustvarja pogoje za
uresni~evanje te pravice.

*VARIANTA: Republika ustvarja pogoje, da si dr`avljani lahko pridobijo primerno
stanovanje.

79. ~len
(davki)

Republika z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve, lokalne skupnosti
pa ob pogojih, ki jih dolo~a ta ustava in zakon.

Upravni organi smejo prevzemati finan~ne obveznosti in pridobivati sredstva samo
v skladu z zakonom.

80. ~len
(prora~un)

Vsi dr`avni dohodki in izdatki morajo biti zajeti v letnem prora~unu.
Prora~un predlaga vlada, sprejme pa ga dr`avni zbor.
^e prora~un ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno za~eti izvr{evati, se upra-

vi~enci, ki se financirajo iz prora~una, financirajo po prej{njem prora~unu.
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81. ~len
(krediti v breme dr`ave)

Krediti v breme dr`ave in poro{tvo dr`ave za kredite so dovoljeni le na podlagi za-
kona. Krediti se lahko najemajo le za izredne izdatke prora~una.

82. ~len
(ra~unsko sodi{~e)

Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`avnega prora~u-
na in celotne javne porabe, ki jo financira dr`ava, ter javne porabe v lokalnih skupnosti.

Polo`aj, sestavo in pristojnosti ra~unskega sodi{~a dolo~i zakon (VARIANTA: us-
tavni zakon).

83. ~len

^lane ra~unskega sodi{~a imenuje dr`avni zbor, kateremu odgovarja za svoje delo.
Sodi{~e je od vlade neodvisno.

84. ~len
(Narodna banka)

Republika ima Narodno banko Slovenije.
Narodna banka je ustanova denarnega sistema republike. Pristojna je za izdajanje

denarja in za emisijsko politiko.
Polo`aj, organizacijo, na~in upravljanja ter druge pristojnosti Narodne banke do-

lo~i zakon (VARIANTA: ustavni zakon).
*VARIANTNI DODATEK: Guvernerja Narodne banke imenuje dr`avni zbor.
O izvr{evanju svojih nalog Narodna banka poro~a dr`avnemu zboru neposredno.

IV. DR@AVNA UREDITEV

DR@AVNI ZBOR

85. ~len
(sestava in volitve dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor sestavljajo poslanci dr`avljanov Slovenije. Dr`avni zbor ima 120 po-
slancev (VARIANTA: 150 poslancev.)

*VARIANTNI DODATEK: V dr`avnem zboru imata italijanska in mad`arska narod-
nost po 5 (8) poslancev in vsaka etni~na skupnost, ki jo dolo~i ustavni zakon, po enega
poslanca.

Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve se uredijo z ustavnim zakonom.
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*VARIANTA ZA 85.~len
(dvodomni parlament)

Parlament sestavljata dr`avni zbor in zbor regij. Zbora sta enakopravna. Vsak zbor
ima 60 poslancev.

Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve se uredijo z ustavnim zakonom.
Opomba: ^e bo sprejeta ta varianta, bo potrebno utrezno prilagoditi tudi druge do-

lo~be poglavja o dr`avni ureditvi.

86. ~len
(nezdru`ljivost poslanske funkcije)

Z ustavnim zakonom se dolo~i, kdo ne more biti izvoljen za poslanca ter nez-
dru`ljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami.

VARIANTNI DODATEK: Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na
nobena navodila.

Dr`avni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odlo~itvi dr`avnega zbora je v skla-
du z ustavnim zakonom mo`na prito`ba na ustavno sodi{~e.

87. ~len
(mandatna doba dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor se voli za {tiri leta.
^e se mandatna doba dr`avnega zbora izte~e med vojno ali v ~asu trajanja izrednih

razmer, se njegov mandat izte~e {est mesecev po prenehanju vojne oziroma izrednih
razmer. (VARIANTA: Samo v primeru vojne.)

Volitve razpi{e predsednik republike. Novi dr`avni zbor se izvoli najprej tri mesece
(VARIANTA: dva meseca) in najkasneje 15 dni pred potekom dobe {tirih let od prve seje
prej{njega zbora. ^e se dr`avni zbor razpusti, se izvoli novi dr`avni zbor najkasneje v
dveh mesecih po razpustu prej{njega zbora. Mandatna doba prej{njega dr`avnega zbo-
ra se kon~a s prvo sejo novega zbora, ki jo skli~e predsednik republike najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

88. ~len

^lani dr`avnega zbora dobivajo nagrado ali pla~o, ki je dolo~ena z zakonom.

89. ~len
(poslanska imuniteta)

^lan dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje in glasovanje pri oprav-
ljanju svoje poslanske funkcije.

VARIANTA: ^lan dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje, ki ga je izra-
zil v dr`avnem zboru, ali za glasovanje v zboru.
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Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se sklicuje na imuniteto, ne sme za~e-
ti kazenski postopek brez dovoljenja zbora, razen, ~e je zaloten pri kaznivem dejanju, za
katero je obvezen pripor. (VARIANTA: za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.)

Dr`avni zbor sme vzpostaviti imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval, ~e je
to potrebno za opravljanje njegove funkcije.

90. ~len

Dr`avni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z ve~ino glasov poslancev, ki so
glasovali.

91. ~len
(zasedanje zbora)

Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih zasedanjih.
Na prvi redni seji dr`avni zbor odlo~i, kdaj bodo redna zasedanja.
*VARIANTA: Ta odstavek se ~rta.
Redna zasedanja sklicuje predsednik dr`avnega zbora.
Predsednik republike skli~e dr`avni zbor na izredno zasedanje, ~e to zahteva naj-

manj ~etrtina poslancev zbora ali na lastno pobudo.

92. ~len
(odlo~anje v zboru)

Zakone in druge odlo~itve sprejema zbor z ve~ino glasov navzo~ih poslancev.
Zbor lahko sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina poslancev.

Ustavne zakone (*VARIANTNI DODATEK: in dolo~be drugih zakonov, ki imajo na-
ravo ustavnega zakona,) sprejema zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev.

VARIANTNI DODATEK 1: Z ustavnim zakonom se raz~lenjujejo ustavne dolo~be
na podro~ju varstva ~lovekovih pravic in svobo{~in, volilnega sistema, zakonodajne
iniciative, referenduma, sodstva, lokalne samouprave in v drugih primerih, ki so do-
lo~eni v ustavi.

*VARIANTNI DODATEK 2: Zakoni in odlo~itve, ki opredeljujejo uresni~evanje pra-
vic in polo`aj narodnosti in ki zadevajo uresni~evanje teh pravic ali polo`aj narodnosti,
ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnosti.

*VARIANTNI DODATEK 3: Dr`avni zbor in pristojni organi lokalnih skupnosti voli-
jo in imenujejo nosilce javnih funkcij ali dajejo soglasje k njihovemu imenovanju z dvo-
tretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.

93. ~len
(zakonska iniciativa)

Zakon lahko predlaga vlada in vsak ~lan dr`avnega zbora. Zakon lahko predlaga
tudi najmanj dvajset (VARIANTA: trideset) tiso~ volilcev.
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Ustavni zakon lahko predlaga vlada, najmanj deset poslancev in predsednik re-
publike ali najmanj trideset tiso~ volilcev.

94. ~len
(zakonodajni postopek)

Zakonski predlog, predlo`en dr`avnemu zboru, prou~ijo v skladu s poslovnikom
najprej pristojne komisije zbora, ki svoja poro~ila predlo`ijo dr`avnemu zboru. Ta pred-
log obravnava najprej po posameznih ~lenih, zatem pa {e v celoti. VARIANTA: Ta odsta-
vek se ~rta.

Zakon se sprejema v ve~faznem postopku, ki ga dolo~i poslovnik. Poslovnik do-
lo~i tudi, kdaj se zakon izjemoma lahko sprejme po skraj{anem postopku.

VARIANTNI DODATEK: Z ustavnim zakonom se lahko dolo~i, da poslanci ali orga-
ni lokalnih skupnosti iz posameznih obmo~ij republike lahko zahtevajo izvedbo poseb-
nega postopka, s katerim se zagotovi upo{tevanje posebnih interesov posameznih ob-
mo~ij republike.

95. ~len
(zakonodajni referendum)

Dr`avni zbor lahko o zakonu ali drugi odlo~itvi razpi{e referendum na lastno po-
budo, mora pa ga razpisati, ~e o zahteva trideset tiso~ (Varianta: petdeset tiso~) volilcev.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi dr`avljani, ki imajo pravico voliti po-
slance dr`avnega zbora.

Odlo~itev je na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volilcev, ki so
glasovali.

Dr`avni zbor je vezan na izid referenduma.

96. ~len
(razglasitev zakona)

Zakone razgla{a predsednik republike v 15 dneh (VARIANTA 1: takoj; VARIANTA
2: v mesecu dni.) po sprejemu zakona.

Predsednik republike lahko pred razglasitvijo zakona zahteva, da dr`avni zbor o
njem {e enkrat razpravlja, vendar mora svoj predlog utemeljiti. ^e dr`avni zbor ponov-
no odlo~i, da se zakon sprejme, ga je predsednik republike dol`an razglasiti takoj.

VARIANTA: Drugi odstavek tega ~lena se ~rta.

97. ~len
(parlamentarna preiskava)

Dr`avni zbor lahko odredi preiskave o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti
na zahtevo tretjine poslancev zbora. V ta namen imenuje komisije, ki imajo v zadevah
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poizvedovanja in prou~evanja smiselno enaka pooblastila kot pravosodni organi. Ugo-
tovitve komisije ne obvezujejo pravosodnih organov pri opravljanju njihovega dela.

98. ~len

Dr`avni zbor ima svoj poslovnik, ki ga sprejme najmanj z dvotretjinsko ve~ino nav-
zo~ih poslancev.

VARIANTNI DODATEK

DR@AVNI SVET

98.a ~len

Dr`avni svet (*VARIANTA: senat) sestavljajo ~lani, ki predstavljajo lokalne, social-
ne, gospodarske in kulturne interese.

VARIANTNI DODATEK 1: Dr`avni svet ima 60 (75 ~lanov. (*VARIANTA:
senatorjev).

*VARIANTNI DODATEK 2: Za dr`avnega svetnika (senatorja) je lahko izvoljen
dr`avljan Slovenije, ki je dopolnil trideset let.

Sestavo in volitve dr`avnega sveta dolo~i ustavni zakon.

98.b ~len

Dr`avni svet ima pravico predlagati zakone dr`avnemu zboru.
Dr`avni svet ima pravico dati mnenje dr`avnemu zboru o vseh zadevah iz njegove

pristojnosti.
Pred razglasitvijo mora biti zakon predlo`en dr`avnemu svetu. Ta lahko zahteva,

da dr`avni zbor o njem {e enkrat odlo~a.
*VARIANTNI DODATEK: Kadar dr`avni svet izrecno nasprotuje zakonskemu pred-

logu, je zakon v dr`avnem zboru sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina vseh poslancev.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

99. ~len
(volitve predsednika republike)

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splo{nih in tajnih volitvah. Volilno
pravico imajo dr`avljani Slovenije.

Predsednik republike je izvoljen z ve~ino glasov vseh volivcev, ki so glasovali.
VARIANTA: Predsednika republike voli dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov

vseh poslancev.
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let (*VARIANTA: {tirih let), vendar

najve~ dvakrat zaporedoma. ^e se mandatna doba predsednika republike izte~e med
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vojno ali v ~asu trajanja izrednih razmer, se mu mandat izte~e devet mesecev po koncu
vojne oziroma izrednih razmer.

Za predsednika je lahko izvoljen dr`avljan Slovenije, ki do dneva volitev dopolni
najmanj 35 let.

Volitve za predsednika republike razpi{e predsednik dr`avnega zbora. Predsednik
republike mora biti izvoljen najkasneje 30 dni pred potekommandatne dobe prej{njega
predsednika.

100. ~len

Pred nastopom funkcije da predsednik republike pred dr`avnim zborom nasled-
njo prisego:

Prisegam, da bom spo{toval in varoval ustavni red, da bom vselej delal po svoji ve-
sti in deloval z vsemi svojimi mo~mi v dobrobit Republike Slovenije.

101. ~len

Funkcija predsednika republike je nezdru`ljiva z opravljanjem druge javne funkci-
je in poklica.

102. ~len
(nadome{~anje predsednika republike)

V primeru trajnega zadr`ka, smrti, odstopa ali drugega na~ina prenehanja funkcije
do izvolitve novega predsednika za~asno opravlja funkcijo predsednika republike
predsednik dr`avnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega pred-
sednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije.

Predsednik dr`avnega zbora za~asno opravlja funkcijo predsednika republike tudi
v ~asu zadr`anosti predsednika republike in v primeru iz 105. ~lena.

Dokler je predsednik dr`avnega zbora zadr`an, za~asno opravlja funkcijo pred-
sednika republike predsednik Ustavnega sodi{~a.

103. ~len

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in njeno (VARIANTNI
DODATEK: nacionalno) enotnost.

104. ~len
(pristojnosti predsednika republike)

Predsednik republike:
• razpisuje volitve v dr`avni zbor;

• razgla{a zakone;

• imenuje dr`avne funkcionarje, kadar je to dolo~eno z zakonom;
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• postavlja in odpokli~e veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna

pisma tujih diplomatskih predstavnikov;

• izdaja listine o ratifikaciji;

• odlo~a o pomilostitvah za kazniva dejanja;

• podeljuje odlikovanja in ~astne naslove;

• daje dr`avnemu zboru mnenja o posameznih vpra{anjih iz njegove pristojnosti;

• opravlja druge s to ustavo dolo~ene zadeve.

Predsednik republike je vrhovni poveljnik njenih oboro`enih sil.

105. ~len
(uredbe z zakonsko mo~jo)

Kadar dr`avni zbor zaradi izrednih razmer ali vojne ne more opravljati svojih na-
log, lahko predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko mo~jo.

Z uredbo z zakonsko mo~jo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice v skla-
du s 15. ~lenom te ustave.

106. ~len

Predsednik republike razpusti (VARIANTA: lahko razpusti) dr`avni zbor na pred-
log predsednika vlade (varianta: ali na predlog samega dr`avnega zbora). *VARIANTNI
DODATEK: in ob soglasju dr`avnega zbora.

107. ~len

Vsak akt predsednika republike sopodpi{e predsednik vlade oziroma pristojni
minister.

VARIANTA: Ta ~len se ~rta.

108. ~len
(odgovornost predsednika republike)

^e predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije huje (*VARIANTA: beseda
“huje” se ~rta) kr{i ustavo ali zakon, ga dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih po-
slancev na predlog ene ~etrtine poslancev lahko obto`i. Za presojo dejanja je pristojno
ustavno sodi{~e. ^e ustavno sodi{~e ugotovi, da je obto`ba utemeljena, lahko odvzame
predsedniku republike njegovo funkcijo. O tem odlo~i ustavno sodi{~e z dvotretjinsko
ve~ino svojih ~lanov. Potem ko prejme sklep dr`avnega zbora o obto`bi, lahko ustavno
sodi{~e odlo~i, da predsednik republike do odlo~itve za~asno ne more opravljati svoje
funkcije.
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109. ~len
(posvetovalna organa predsednika republike)

Posvetovalna organa pri predsedniku republike sta ekonomski svet in svet nacio-
nalne varnosti. Sveta sklicuje in jima predseduje predsednik republike.

Ekonomski svet sestavlja dvanajst ~lanov, ki jih imenuje predsednik republike iz-
med uglednih znanstvenikov, predstavnikov delodajalcev, delavskih sindikatov in
gospodarstvenikov.

Svet za nacionalno varnost sestavljajo po polo`aju predsednik vlade, predsednik
dr`avnega zbora, minister za zunanje zadeve, za obrambo in za notranje zadeve, direk-
tor uprave za dr`avno varnost in trije ~lani, ki jih imenuje predsednik (VARIANTNI
DODATEK: in ~lani, ki jih imenuje predsednik).

VARIANTA 1: Ta ~len se ~rta.
VARIANTA 2: V primeru uvedbe dr`avnega sveta se ~rta drugi odstavek tega ~lena.
*VARIANTA 3: ^rta se 2. odstavek tega ~lena.

VLADA

VARIANTA A: ~leni 110,111, 111.a, 111.b (parlamentarni sistem z reprezentativno
vlogo {efa dr`ave).

110. ~len

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada je v okviru svojih pristojnosti samo-
stojna in odgovorna dr`avnemu zboru.

Dr`avni zbor voli predsednik vlade z ve~ino glasov vseh poslancev in s tajnim glasova-
njem,ministre pa imenuje in razre{uje predsednik republike napredlogpredsednika vlade.

VARIANTNI DODATEK:
Kandidati za ministre se morajo pred imenovanjem predstaviti pristojnim komisi-

jam dr`avnega zbora inmorajo odgovarjati na njihova vpra{anja. Komisija lahko predla-
ga dr`avnemu zboru odklonilno mnenje o kandidatu. ^e dr`avni zbor z ve~ino glasov
vseh poslancev sprejme odklonilno mnenje, predsednik republike takega kandidata ne
more imenovati za ministra.

111. ~len

Predsednik republike po posvetovanjih z voditelji poslanskih skupin predlaga
dr`avnemu zboru kandidata za predsednika vlade.

^e prvi kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, lahko predsednik republike po
ponovnih posvetovanjih predlaga v {tirinajstih dneh drugega ali ponovno istega kandi-
data, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset
poslancev. ^e je bilo v tem roku vlo`enih ve~ predlogov, se glasuje o vsakem posebej,
in sicer najprej o kandidatu predsednika republike, ~e pa ta ni izvoljen, {e o drugih kan-
didatih, in sicer po vrstnem redu vlo`itve predlogov.
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^e noben kandidat ni izvoljen in ~e dr`avni zbor ne dolo~i dodatnega roka za vla-
ganje dodatnih ali ponovnih kandidatur, se dr`avni zbor razpusti, razen ~e v osemin{ti-
ridesetih urah z ve~ino glasov navzo~ih poslancev sklene izvesti volitve predsednika
vlade, kjer za izvolitev zado{~a ve~ina navzo~ih poslancev. Na njih se glasuje o posa-
meznih kandidatih po vrstnem redu dobljenih glasov pri prvem glasovanju, nato pa lah-
ko o novih, do volitev vlo`enih kandidaturah, med katerimi ima spet prednost morebit-
ni kandidat predsednika republike.

^e tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, mora
predsednik republike razpustiti dr`avni zbor in razpisati nove volitve.

111.a ~len

Dr`avni zbor lahko izre~e vladi nezaupnico le tako, da na predlog predsednika re-
publike ali desetih poslancev dr`avnega zbora z ve~ino glasov vseh poslancev izvoli
novega predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razre{en, mora pa sku-
paj z ministri opravljati teko~e posle do prisege nove vlade.

Med vlo`itvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora
pote~i najmanj osemin{tirideset ur.

111.b ~len

^e predlaga glasovanje o zaupnici predsednik vlade in predlog ne dobi ve~ine gla-
sov navzo~ih poslancev (VARIANTA: ve~ina glasov vseh poslancev), mora dr`avni zbor
v tridesetih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dosedanjemu predsedniku pri
ponovljenem glasovanju izglasovati zaupnico, druga~e predsednik republike dr`avni
zbor razpusti in razpi{e nove volitve.

Med predlogom za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora prete~i najmanj {ti-
riindvajset ur.

OPOMBA: Komisija za ustavna vpra{anja se je opredelila za VARIANTOA. V prime-
ru sprejetja VARIANTE A je treba ~rtati 106. ~len (ker so v VARIANTI A ta vpra{anja dru-
ga~e urejena) in 109. ~len, ker pri ~isti parlamentarni varianti ekonomski svet in svet na-
cionalne varnosti pri predsedniku republike ne bi bila primerna.

VARIANTA: k ~lenom 110, 111, 111.a, 111.b (kombinirani parlamentarno-predsed-
ni{ki sistem z mo~nej{o vlogo {efa dr`ave)

110. ~len

Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. Vlada je v okviru svojih pristojnosti
samostojna in odgovorna dr`avnemu zboru ter predsedniku republike.

Predsednik republike imenuje predsednika vlade in na njegov predlog ministre.
Vlada se mora v desetih dneh po svojem imenovanju s svojim programom predstaviti
dr`avnemu zboru. Dr`avni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi z najmanj dvotretjin-
sko ve~ino glasov navzo~ih poslancev.
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111. ~len

Glasovanje o zaupnici vladi lahko kadarkoli zahteva desetina poslancev ali pred-
sednik vlade. Vlada ne dobi zaupnice, ~e proti zaupnici glasujeta najmanj dve tretjini
navzo~ih poslancev. Med vlo`itvijo predloga za glasovanje o zaupnici in glasovanjem
mora pote~i najmanj osemin{tirideset ur.

^e je vladi izglasovana nezaupnica, je dol`na odstopiti. Do imenovanja nove vlade
opravlja posle vlada v odstopu.

112. ~len

Predsednik vlade in ministri podajo po izvolitvi oziroma imenovanju prisego, do-
lo~eno v ~lenu 100. pred dr`avnim zborom (VARIANTA: ministri pred predsednikom
republike).

113. ~len

Predsednik vlade skrbi za enotnost politi~ne in upravne usmeritve vlade ter pove-
zuje delovanje ministrov. Ministri so skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa
za delo svojega ministrstva.

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov
dr`avni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije pred-
sednika vlade, vendar morajo opravljati teko~e posle do izvolitve oziroma imenovanja
svojih naslednikov.

Sestav in delovanje vlade, {tevilo, pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja
zakon.

114. ~len

Predsednika vlade in ministre lahko dr`avni zbor obto`i za huj{e (*VARIANTA: be-
seda “huj{e” se ~rta) kr{itve ustave in zakona, storjene pri izvr{evanju njihovih funkcij.

115. ~len

Najmanj desetina poslancev dr`avnega zbora lahko spro`i v zboru interpelacijo, da
se obravnavajo posami~na vpra{anja glede dela vlade ali posameznega ministra.

UPRAVA

116. ~len

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

Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno, v okviru in na podlagi uprave in
zakonov.
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Proti odlo~itvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je za-
gotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov dr`avljanov in organizacij.

117. ~len
(naloge upravnih organov)

Naloge uprave se opravljajo neposredno prek ministrstev ali republi{kih upravnih
organov za o`ja obmo~ja. Z zakonom se lahko da javno pooblastilo lokalnim in drugim
samoupravnim skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam ter posameznikom za
opravljanje funkcij dr`avne uprave. (VARIANTA: Z zakonom se lahko opravljanje funk-
cij dr`avne uprave iz republi{ke pristojnosti prenese na lokalne skupnosti ali da javno
pooblastilo samoupravnim skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam ter
posameznikom.)

118. ~len

Dostop v upravne slu`be je mogo~ samo z nate~ajem, razen v primerih, ki so do-
lo~eni z zakonom.

VOJSKA

119. ~len

Vojska Republike Slovenije varuje nedotakljivost in celovitost ozemlja, na podlagi
odlo~itve dr`avnega zbora pa tudi ustavno ureditev Republike Slovenije.

120. ~len

Organizacijo in delovanje vojske ter voja{ko obveznost ureja zakon.

*VARIANTA k 119. in 120. ~lenu:

119. ~len

Republika Slovenija nima vojske.
Z ustavnim zakonom se dolo~i postopen prehod k ukinitvi vojske.
Opomba: V primeru sprejetja te variante se ~rta 45. ~len.

SODSTVO

121. ~len
(sodna oblast)

Sodno oblast izvajajo sodniki. Izvr{ujejo jo splo{na in upravna sodi{~a. Ni dovolje-
no ustanavljati izrednih sodi{~, v mirnem ~asu pa tudi ne voja{kih sodi{~.



132 Osnutek Ustave Republike Slovenije

122. ~len

Ureditev in pristojnost sodi{~ dolo~a ustavni zakon. VARIANTA: in zakon.

123. ~len
(neodvisnost sodnikov)

Sodniki so pri opravljanju sodni{ke funkcije neodvisni in vezani samo na ustavo in
zakon.

124. ~len
(udele`ba laikov pri sojenju)

Ustavni zakon ureja oblike neposredne udele`be dr`avljanov pri izvajanju sodne
oblasti in primere, ko sodi{~e sodi brez njihove udele`be.

*VARIANTA: ^rtajo se besede “in primere, ko sodi{~e sodi brez njihove udele`be.”

125. ~len
(upravna sodi{~a)

Upravna sodi{~a so pristojna za za{~ito zakonitih pravic in pravnih koristi posa-
meznikov in organizacij v razmerju do organov uprave in samouprave, v zakonsko do-
lo~enih zadevah pa tudi za za{~ito ~lovekovih pravic, ~e ni dolo~eno drugo sodno
varstvo.

126. ~len
(trajnost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je trajna. Trajno se sodnik imenuje, ko je dopolnil z (*VARIANTA:
ustavnim) zakonom dolo~eno starost ter je po zakonsko dolo~eni dobi opravljanja sod-
ni{ke funkcije ali drugega ustreznega dela s svojo osebnostjo in z dosedanjim delom iz-
kazal, da mu je mogo~e trajno zaupati opravljanje sodni{ke funkcije.

Zakon lahko dolo~i starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji.

127. ~len
(imenovanje sodnikov)

Sodnike imenuje predsednik republike (*VARIANTA: voli dr`avni zbor) na predlog
sodnega sveta. Predsednik republike lahko vrne predlog sodnemu svetu v ponovno
obravnavo. Predlog, ki ga je svet sprejel pri ponovnem odlo~anju s kvalificirano ve~ino,
dolo~eno z zakonom, je predsednik dol`an sprejeti in kandidata imenovati.
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128. ~len
(sodni svet)

Sodni svet sestavljajo {tirje ~lani, ki jih na predlog predsednika republike izvoli
dr`avni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava in odvetnikov, pet ~lanov pa iz-
med sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodni{ko funkcijo. Predsednika izberejo
~lani sveta izmed sebe.

VARIANTA: Sestavo in na~in oblikovanja sveta dolo~i ustavni zakon.

129. ~len
(prenehanje in odvzem sodni{ke funkcije)

Sodniku za~asno ali trajno preneha sodni{ka funkcija, ~e nastopijo razlogi, ki jih
dolo~i ustavni zakon.

^e sodnik pri opravljanju sodni{ke funkcije hudo kr{i ustavo ali zakon, lahko us-
tavno sodi{~e na predlog dr`avnega zbora ali sodnega sveta z dvotretjinsko ve~ino
odredi, da se sodnik premesti na druge dol`nosti ali upokoji.

V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne oblasti, ugotov-
ljenega s sodno odlo~bo, ustavno sodi{~e z dvotretjinsko ve~ino sodnika upokoji, pre-
mesti na drugo delovno dol`nost ali mu odvzame sodni{ko funkcijo.

130. ~len
(disciplinska odgovornost sodnika)

Zoper sodnika je dovoljen disciplinski postopek pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. O
tem odlo~a sodni svet.

*VARIANTA k 129. in 130. ~lenu.
V 129. ~lenu se ~rtata 2. in 3. odstavek. l30. ~len postane 2. odstavek 129. ~lena.

131. ~len
(nezdru`ljivost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je nezdru`ljiva s funkcijami v zakonodajnih in izvr{ilnih organih
in v organih politi~nih strank in z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki so po ustavnem
zakonu nezdru`ljive s sodni{ko funkcijo.

132. ~len
(imuniteta sodnika)

Nih~e, ki izvr{uje sodno funkcijo, ni odgovoren za mnenje, ki ga je dal pri sojenju
in ne more biti priprt (*VARIANTNI DODATEK: niti ne more biti zoper njega za~et ka-
zenski postopek) brez dovoljenja sodnega sveta, ~e se zoper njega uvede postopek za-
radi suma storjenega kaznivega dejanja pri opravljanju sodne funkcije (*VARIANTNI
DODATEK: ~rtajo se besede “pri opravljanju sodne funkcije”).
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JAVNO TO@ILSTVO
(VARIANTA: DR@AVNO TO@ILSTVO)

133. ~len
(javni to`ilec)

Javni to`ilec je samostojen dr`avni organ.
Javni to`ilec vlaga in zastopa kazensko obto`bo in ima druge z zakonom dolo~ene

pristojnosti.
Organizacijo in pristojnosti javnih to`ilstev, imenovanje, napredovanje, preme{~a-

nje in prenehanje funkcije javnega to`ilca ureja ustavni zakon.
Samostojnost to`ilca in nezdru`ljivost to`ilske funkcije z drugimi funkcijami ureja

ustavni zakon.

ODVETNI[TVO IN NOTARIAT

134. ~len

Odvetni{tvo je samostojna in neodvisna javna slu`ba, ki jo ureja zakon.
Notariat je javna slu`ba, ki jo ureja zakon.

V. SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

135. ~len
(ob~ina)

Ob~ina je samoupravna skupnost prebivalcev na dolo~enem obmo~ju z lastno ob-
lastjo in pristojnostmi. Obmo~je mesta je ena ob~ina.

136. ~len
(pristojnosti ob~ine)

Ob~ina je sama pristojna za urejanje in opravljanje zadev, ki posegajo v koristi in
pravice prebivalcev na njenem obmo~ju. (VARIANTNI DODATEK: razen tistih, ki so
urejene z zakonom.) Z ustavnim zakonom se lahko natan~neje dolo~ijo pristojnosti
ob~ine.

137. ~len
(ustanovitev ob~ine)

Ob~ina se ustanovi z zakonom, ki dolo~i tudi njenemeje. Zakon se sprejme po pre-
hodno izvedenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev obmo~ja, na ka-
terem naj bi bila ustanovljena ob~ina.



Osnutek Ustave Republike Slovenije 135

138. ~len
(dohodki ob~ine)

Ob~ina se financira z lastnimi dohodki. Republika lahko iz svojih sredstev prispeva
za financiranje potreb ob~ine.

Republika je dol`na v skladu z zakonom zagotavljati dodatna sredstva tistim ob~i-
nam, ki zaradi manj{e gospodarske razvitosti ne morejo ustvarjati zadostnih sredstev za
opravljanje svojih nalog.

Dav{~ine predpisuje ob~ina v skladu z zakonom.

139. ~len
({ir{e lokalne skupnosti)

Sosednje ob~ine se lahko povezujejo za opravljanje skupnih zadev prebivalcev nji-
hovega obmo~ja v {ir{e lokalne skupnosti. Take skupnosti se lahko ustanovijo tudi z us-
tavnim zakonom.

140. ~len
(javna pooblastila ob~ine)

Zakon lahko pooblasti ob~ino (VARIANTA: prenese na ob~ino) za urejanje in
opravljanje posameznih zadev na dolo~enem podro~ju iz pristojnosti republike, ~e za
to zagotovi tudi sredstva.

DRUGA SAMOUPRAVA

141. ~len
(samouprav javnih slu`b)

Z zakonom se lahko uvede samouprava na podro~jih javnih slu`b in drugih po-
dro~jih, na katerih ljudje zadovoljujejo svoje skupne potrebe.

Republika lahko (VARIANTA: Beseda “lahko” se nadomesti s “praviloma”) prispe-
va sredstva za zadovoljevanje teh potreb.

VARIANTA: Drugi odstavek se ~rta.
*VARAIANTNI DODATEK: Zadovoljevanje skupnih potreb ljudi se lahko uresni~u-

je po na~elih samouprave.

VI. USTAVNOST IN ZAKONITOST

142. ~len
(veljavnost predpisov)

Predpisi morajo biti objavljeni, preden za~no veljati. Predpis za~ne veljati osmi dan
po objavi, ~e ni v njem druga~e dolo~eno.
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143. ~len
(objavljanje predpisov)

Predpisi dr`ave se objavljajo v uradnem listu republike, predpisi lokalnih skupno-
sti pa v uradnem glasilu, ki ga dolo~ijo.

144. ~len
(prepoved retroaktivnosti)

Predpisi ne morejo imeti u~inka za nazaj, ~e bi s tem posegli v `e pridobljene
pravice.

145. ~len
(postopek za oceno ustavnosti)

^e dr`avni organ pri uporabi predpisa meni, da ta ni v skladu z zakonom, ustavnim
zakonom oziroma z ustavo, je dol`an dati pobudo oziroma za~eti postopek pred ustav-
nim sodi{~em.

146. ~len
(zadr`anje izvr{itve predpisa)

Dr`avni zbor lahko zadr`i izvr{itev predpisa vlade do odlo~itve ustavnega sodi{~a,
~e meni, da je tak predpis v nasprotju z ustavo, ustavnim zakonom ali zakonom.

147. ~len

Vlada lahko razveljavi ali odpravi predpis ministra oziroma kak{nega drugega
upravnega organa, ~e ugotovi, da je v nasprotju s predpisi vlade, z zakonom, z ustavnim
zakonom oziroma z ustavo.

148. ~len
(upravni spor)

O zakonitosti kon~nih posami~nih aktov, s katerimi dr`avni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o pravicah ali obveznostih in pravnih ko-
ristih posameznikov in organizacij, odlo~a v upravnem sporu sodi{~e, ~e za dolo~eno
stvar ni z ustavnim zakonom ali zakonom predvideno drugo sodno varstvo.

149. ~len
(nespremenljivost pravnih razmerjih)

Pravna razmerja, ki so postala z odlo~bo dr`avnega organa pravnomo~na, je mo-
go~e odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in pod pogoji, ki jih dolo~a
zakon.
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150. ~len
(branilec ~lovekovih pravic)

Za varovanje ~lovekovih (*VARIANTA: ~rta se beseda “~lovekovih”) pravic se z za-
konom ustanovi branilec ~lovekovih pravic, ki kot samostojen in neodvisen organ na
zahtevo posameznikov in organizacij ali na lastno pobudo predlaga odpravo nezakoni-
tosti, nepravilnosti, ovir in zamud pri odlo~anju o ~lovekovih pravicah pred dr`avnimi
organi, organi lokalne samouprave ter nosilci javnih pooblastil.

Z zakonom se lahko ustanovijo tudi druga~ne organizacijske oblike za opravljanje
funkcije branilca ~lovekovih pravic.

VII. USTAVNO SODI[^E

151. ~len
(pristojnosti ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e odlo~a:

• o skladnosti ustavnega zakona z ustavo;

• o skladnosti zakonov in podzakonskih predpisov z ustavo in ustavnim zakonom;

• o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in ustavnim zakonom in
zakonom;

• o skladnosti splo{nih aktov organizacij in slu`b, ki jih izdaja zaradi izvr{evanja jav-
nih pooblastil z ustavo, ustavnim zakonom in zakonom;

• o sporih glede pristojnosti med dr`avo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lo-
kalnimi skupnostmi;

• o sporih glede pristojnosti med sodi{~i in drugimi dr`avnimi organi;

• o sporih o pristojnostih med najvi{jimi organi republike

• in o drugih zadevah, ki so mu nalo`ene s to ustavo ali ustavnim zakonom.

Z ustavnim zakonom se lahko dolo~i, da ustavno sodi{~e odlo~a tudi o kr{itvah
~lovekovih pravic, dolo~enih s to ustavo, ~e je iz~rpano njihovo pravno varstvo. O tem,
ali pobudo sprejme, odlo~i ustavno sodi{~e na podlagi meril, ki jih dolo~i ustavni
zakon.

152. ~len
(sestava in izvolitev ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e je sestavljeno iz devetih sodnikov, od katerih jih izvoli pet dr`avni
zbor, dva izvoli sodni svet in dva imenuje predsednik republike.

Predsednika ustavnega sodi{~a izvoli izmed sodnikov ustavnega sodi{~a na njihov
predlog dr`avni zbor za dobo treh let (VARIANTA: Sodnike ustavnega sodi{~a voli
dr`avni zbor na predlog predsednika republike).

Sodniki se izvolijo izmed priznanih pravnih strokovnjakov.
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VARIANTNI DODATEK: Kadar ustavno sodi{~e odlo~a o obto`bah zoper predsed-
nika republike, predsednika vlade in ministre lahko ustavni zakon dolo~i, da se sestava
ustavnega sodi{~a raz{iri.

153. ~len
(mandat sodnikov)

Sodniki ustavnega sodi{~a so izvoljeni oziroma imenovani za dobo devetih let
tako, da se nikoli ne zamenja celotna sestava ustavnega sodi{~a. Ustavni sodniki ne mo-
rejo biti neposredno po izteku mandata ponovno izvoljeni.

154. ~len
(nezdru`ljivost funkcije)

Funkcija sodnika ustavnega sodi{~a je nezdru`ljiva s funkcijami v zakonodajnih in
izvr{nih organih in v organih politi~nih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi,
ki so po ustavnem zakonu nezdru`ljive s sodni{ko funkcijo.

155. ~len
(imuniteta)

Sodniki ustavnega sodi{~a u`ivajo enako imuniteto kot poslanci dr`avnega zbora.
O imuniteti odlo~a ustavno sodi{~e (VARIANTA: dr`avni zbor).

156. ~len
(postopek pred ustavnim sodi{~em)

Postopek pred ustavnim sodi{~em ureja ustavni zakon.
Pravne posledice odlo~itve ustavnega sodi{~a in mo`nost suspenza akta, zoper ka-

terega je bil spro`en postopek pred ustavnim sodi{~em, dolo~i ustavni zakon. Ustavno
sodi{~e sprejema odlo~be in sklepe z ve~ino glasov vseh svojih ~lanov, ~e ni za posa-
mezne primere z ustavnim zakonom druga~e dolo~eno.

157. ~len
(za~etek postopka)

Vsakdo lahko da pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti. Zahtevo za oceno us-
tavnosti in zakonitosti pa lahko da predsednik republike, dr`avni zbor, vlada, Vrhovno
sodi{~e, Upravno sodi{~e, Ra~unsko sodi{~e, Branilec ~lovekovih pravic in lokalna
skupnost v primerih iz ~etrte alinee 151. ~lena.
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VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE

158. ~len
(predlog za spremembo ustave)

Predlog, da se za~ne postopek za spremembo ustave, lahko da predsednik repub-
like, dr`avni zbor, vlada ali ~etrtina (VARIANTA: petina) poslancev.

Predlog lahko da tudi najmanj petdesettiso~ volilcev.

O predlogu odlo~i dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev.

^e predlog ni sprejet, enakega predloga ni mogo~e uvrstiti na dnevni red dr`avne-
ga zbora prej kot v {estih mesecih.

^e je bil zavrnjen predlog volilcev, se o njem odlo~i na referendumu. Referendum
se razpi{e tudi o katerem koli predlogu iz prvega odstavka tega ~lena, ki v dr`avnem
zboru ni dobil potrebne ve~ine glasov, ~e tako sklene dr`avni zbor ali ~e to zahteva naj-
manj petdesettiso~ volilcev.

^e je na referendumu predlog zavrnjen, ga ni mogo~e ponoviti prej kot v enem letu
po referendumu.

VARIANTA: Peti in {esti odstavek tega ~lena se ~rtata.

159. ~len
(dolo~itev osnutka)

Na podlagi sprejetega predloga dr`avni zbor z ve~ino glasov navzo~ih poslancev
dolo~i osnutek sprememb ustave in ga da v javno razpravo.

160. ~len
(sprejem ustave)

Predlog sprememb ustave sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh
poslancev.

161. ~len
(razglasitev ustave po referendumu)

Dr`avni zbor lahko sklene, da se sprejeta sprememba ustave razglasi {ele, ko je na
referendumu sprejeta z ve~ino glasov volilcev, ki so glasovali (VARIANTA: Z ve~ino vo-
lilcev, ki so oddali veljavne glasovnice).

Dr`avni zbor mora sprejeto spremembo ustave dati na referendum, ~e to najkasne-
je v dvehmesecih po sprejetju zahteva najmanj petdesettiso~ volilcev. Sprememba usta-
ve se razglasi {ele po preteku tega roka oziroma ko je sprejeta na referendumu.

^e je v dr`avnem zboru sprejeta nova ustava, je referendum obvezen. (VARIANTA:
Ta odstavek se ~rta).

Sprememba ustave za~ne veljati z razglasitvijo v dr`avnem zboru.
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^e na referendumu sprememba ustave ali nova ustava ni sprejeta, enake ustavne
spremembe ni mogo~e predlo`iti dr`avnemu zboru prej kot v enem letu po
referendumu.

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

162. ~len
(ustavni zakon za izvedbo ustave)

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

Predlog ustavnega zakona dolo~i komisija za ustavna vpra{anja. Sprejmejo ga zbo-
ri Skup{~ine Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov z dvotretjinsko ve~ino gla-
sov vseh poslancev.

Ustavni zakon se sprejme in razglasi po razglasitvi ustave.
Za spremembe in dopolnitve tega ustavnega zakona je pristojen dr`avni zbor

(VARIANTA: Skup{~ina Republike Slovenije).

163. ~len
(nastop veljavnosti ustave)

Ta ustava za~ne veljati z razglasitvijo na skupni seji vseh zborov Skup{~ine Repub-
like Slovenije, potem ko je bila potrjena na referendumu.

164. ~len
(ustavna osamosvojitev slovenske dr`ave)

Z razglasitvijo te ustave postane (*VARIANTA: je) Slovenija samostojna dr`ava, ki
(VARIANTA: besede “postane samostojna dr`ava, ki” se ~rtajo) v celoti prevzema nase
izvr{evanje vseh suverenih pravic, tudi tistih, katerih izvr{evanje je prenesla na Sociali-
sti~no federativno republiko Jugoslavijo. (VARIANTNI PREDLOG: katerih izvr{evanje je
ob ustanovitvi federativne Jugoslavije ali kasneje prenesla nanjo.)

Na~in in roki prevzema izvr{evanja teh suverenih pravic se uredijo z ustavnim za-
konom za izvedbo ustave ter v skladu z njim z morebitno konfederalno pogodbo ali z
drugimi meddr`avnimi pogodbami.
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PREDLOG
Ustave Republike Slovenije

Izhajajo~ iz
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter
temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in, temeljne in trajne pravice slovenskega naro-
da do samoodlo~be, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v ve~stoletnem boju
za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo
dr`avnost,

sprejema Skup{~ina Republike Slovenije

USTAVO
REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Slovenija je demokrati~na republika.

2. ~len

Slovenija je pravna in socialna dr`ava.

3. ~len

Slovenija je dr`ava vseh svojih dr`avljank in dr`avljanov, ki temelji na trajni in
neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Dr`avljanke in dr`avljani jo izvr{ujejo neposredno
in z volitvami, po na~elu delitve oblasti na zakonodajno, izvr{ilno in sodno.

4. ~len

Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva dr`ava.
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5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine. Varuje
in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne manj{ine. Skrbi za av-
tohtone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, za slovenske izseljence in
zdomce, ter pospe{uje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogas-
tva in kulturne dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj
Slovenije.

Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Sloveniji posebne pravice
in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti dolo~a zakon.

6. ~len

Grb Slovenije ima obliko {~ita. V sredini {~ita je na modri podlagi lik Triglava v beli
barvi, pod njim sta dve valoviti modri ~rti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v
obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate {esterokrake zvezde. [~it je
ob stranicah rde~e obrobljen. Grb se oblikuje po dolo~enem geometrijskem in barvnem
pravilu.

Zastava Slovenije je belo-modro-rde~a slovenska narodna zastava z grbom Slove-
nije. Razmerje med {irino in dol`ino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po
vrstnem redu: bela, modra, rde~a. Vsaka barva zavzema po {irini tretjino prostora zasta-
ve. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z dru-
go pa v modro.

Himna Slovenije je Zdravljica.

Uporaba grba, zastave in himne ureja zakon.

7. ~len

Dr`ava in verske skupnosti so lo~ene.

Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Objavljene
mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

9. ~len

V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.

10. ~len

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.
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11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijan-
ska ali mad`arska narodna manj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.

12. ~len

Dr`avljanstvo Slovenije ureja zakon.

13. ~len

Tujci imajo v Sloveniji, v skladu zmednarodnimi pogodbami, vse pravice, zagotovljene s
to ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajopou stavi ali po zakonu samodr`avljani Slovenije.

II. ^LOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBO[^INE

14. ~len
(enakost pred zakonom)

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake ~lovekove pravice in temeljne svobo{~i-
ne, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politi~no ali drugo prepri~anje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, dru`beni polo`aj ali katerokoli drugo osebno okoli{~ino.

Vsi so pred zakonom enaki.

15. ~len
(uresni~evanje in omejevanje pravic)

^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine se uresni~ujejo neposredno na podlagi
ustave.

Z zakonom je mogo~e predpisati na~in uresni~evanja ~lovekovih pravic in temelj-
nih svobo{~in, kadar tako dolo~a ustava ali ~e je to nujno zaradi same narave posamez-
ne pravice ali svobo{~ine.

^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine so omejene samo s pravicami drugih in
v primerih, ki jih dolo~a ta ustava.

Zagotovljeni sta sodno varstvo ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in ter pravi-
ca do odprave posledic njihove kr{itve.

Nobene ~lovekove pravice ali temeljne svobo{~ine, urejene v pravnih aktih, ki ve-
ljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo
priznava v manj{i meri.
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16. ~len
(za~asna razveljavitev in omejitev pravic)

S to ustavo dolo~ene ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine je izjemoma do-
pustno za~asno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. ^lovekove pravice
in temeljne svobo{~ine se smejo razveljaviti ali omejiti le za ~as trajanja vojnega ali
izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi
ne povzro~ajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu,
jeziku, veri, politi~nem ali drugem prepri~anju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi,
dru`benem polo`aju ali katerikoli drugi osebni okoli{~ini.

Dolo~ba prej{njega odstavka ne dopu{~a nobenega za~asnega razveljavljanja ali
omejevanja pravic, dolo~enih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. ~lenu.

17. ~len
(nedotakljivost ~lovekovega `ivljenja)

^lovekovo `ivljenje ne dotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

18. ~len
(prepoved mu~enja)

Nih~e ne sme biti podvr`enmu~enju, ne~love{kemu ali poni`ujo~emu kaznovanju
ali ravnanju. Na ~loveku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene posku-
se brez njegove svobodne privolitve.

19. ~len
(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
Nikomur se ne sme vzeti prostori, razen v primerih in po postopku, ki ga dolo~a

zakon.
Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga

razume, takoj obve{~en o razlogih za odvzem prostosti. V ~im kraj{em ~asu mu mora
biti tudi pisno sporo~eno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. Takoj mora biti pou~en o
tem, da ni dol`an ni~esar izjaviti, o tem, da ima pravico do takoj{nje pravne pomo~i za-
govornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo
dol`an o odvzemu prostosti obvestiti njegove bli`nje.

20. ~len
(odreditev in trajanje pripora)

Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pri-
preti samo na podlagi odlo~be sodi{~a, kadar je to neogibno za potek kazenskega po-
stopka ali za varnost ljudi.
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Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vro~ena pisna,
obrazlo`ena odlo~ba. Proti tej odlo~bi ima priprti pravico do prito`be, o kateri mora so-
di{~e odlo~iti v 48 urah. Pripor sme trajati samo toliko ~asa, dokler so za to dani zakon-
ski razlogi, vendar najve~ tri mesece od dneva odvzema prostosti. Vrhovno sodi{~e sme
pripor podalj{ati {e za nadaljnje tri mesece.

^e do izteka teh rokov obto`nica ni vlo`ena, se obdol`enca izpusti.

21. ~len
(varstvo ~lovekove osebnosti in dostojanstva)

Zagotovljeno je spo{tovanje ~lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v ka-
zenskem in v vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in
izvr{evanjem kazni.

Prepovedano je vsakr{no nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omeje-
na, ter vsakr{no izsiljevanje priznanj in izjav.

22. ~len
(enako varstvo pravic)

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred so-
di{~em in pred drugimi dr`avnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odlo~ajo o njegovih pravicah, dol`nostih ali pravnih interesih.

23. ~len
(pravica do sodnega varstva)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dol`nostih ter obto`bah proti njemu
brez nepotrebnega odla{anja odlo~a neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanov-
ljeno sodi{~e. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej dolo~enih z
zakonom in s sodnim redom.

24. ~len
(javnost sojenja)

Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme dolo~a zakon.

25. ~len
(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zagotovljena pravica do prito`be ali drugega pravnega sredstva proti
odlo~bam sodi{~ in drugih dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil, s katerimi ti odlo~ajo o njegovih pravicah, dol`nostih ali pravnih
interesih.
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26. ~len
(pravica do povra~ila {kode)

Vsakdo ima pravico do povra~ila {kode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem slu`be ali
kak{ne druge dejavnosti dr`avnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih
pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako slu`bo ali de-
javnost opravlja.

O{kodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra~ilo tudi nepo-
sredno od tistega, ki mu je {kodo povzro~il.

27. ~len
(domneva nedol`nosti)

Kdor je obdol`en kaznivega ravnanja, velja za nedol`nega, dokler njegova krivda
ni ugotovljena s pravnomo~no sodbo.

28. ~len
(na~elo zakonitosti v kazenskem pravu)

Nih~e ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon dolo~il, da je kaznivo, in
ni zanj predpisal kazni, {e preden je bilo dejanje storjeno.

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal
ob storitvi dejanja, razen ~e je novi zakon za storilca milej{i.

29. ~len
(pravna jamstva v kazenskem postopku)

Vsakomur, ki je obdol`en kaznivega dejanja, morajo biti ob popolni enakopravno-
sti zagotovljene tudi naslednje pravice:
• da ima primeren ~as in mo`nosti za pripravo svoje obrambe;
• da se mu sodi v njegovi navzo~nosti in da se brani sam ali z zagovornikom;
• da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist;
• da ni dol`an izpovedati zoper sebe ali svoje bli`nje, ali priznati krivdo.

30. ~len
(pravica do rehabilitacije in od{kodnine)

Kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemelje-
no odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve {kode, in druge pravice po
zakonu.
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31. ~len
(prepoved ponovnega sojenja o isti stvari)

Nih~e ne sme biti ponovno sojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero
je bil kazenski postopek zoper njega pravnomo~no ustavljen ali je bila obto`ba zoper
njega pravnomo~no zavrnjena, ali je bil s sodbo opro{~en ali obsojen.

32. ~len
(svoboda gibanja)

Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivali{~e, da zapusti dr`avo
in se vanjo kadarkoli vrne.

Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, ~e je to potrebno, da bi se za-
gotovil potek kazenskega postopka, da bi se prepre~ilo {irjenje nalezljivih bolezni, za-
varoval javni red, ali ~e to zahtevajo interesi obrambe dr`ave.

Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v dr`avo in ~as bivanja v njej.

33. ~len
(pravica do zasebne lastnine in dedovanja)

Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.

34. ~len
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

35. ~len
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)

Zagotovljena je nedotakljivost ~lovekove telesne in du{evne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic.

36. ~len
(nedotakljivost stanovanja)

Stanovanje je nedotakljivo.

Nih~e ne sme brez odlo~be sodi{~a proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje
ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.

Pri preiskavi ima pravico biti navzo~ tisti, ~igar stanovanje ali prostori se preiskuje-
jo, ali njegov zastopnik.

Preiskava se sme opraviti samo v navzo~nosti dveh pri~.

Pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, sme uradna oseba brez odlo~be sodi{~a vstopiti v
tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzo~nosti pri~ opraviti preiskavo,
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~e je to neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali
da se zavarujejo ljudje in premo`enje.

37. ~len
(varstvo tajnosti pisem in drugih ob~il)

Zagotovljena je tajnost pisem in drugih ob~il.
Samo zakon lahko predpi{e, da se na podlagi odlo~be sodi{~a za dolo~en ~as ne

upo{teva varstvo tajnosti pisem in drugih ob~il in nedotakljivost ~lovekove zasebnosti,
~e je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost dr`ave.

38. ~len
(varstvo osebnih podatkov)

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih po-
datkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja.

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podat-
kov dolo~a zakon.

Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nana{ajo nanj,
in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.

39. ~len
(svoboda izra`anja)

Zagotovljena je svoboda izra`anja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in dru-
gih oblik javnega obve{~anja in izra`anja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in {i-
ri vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna~aja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.

40. ~len
(pravica do popravka in odgovora)

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta
pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena
pravica do odgovora na objavljeno informacijo.

41. ~len
(svoboda vesti)

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem `ivljenju je
svobodno.

Nih~e se ni dol`an opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepri~anja.
Star{i imajo pravico, da v skladu s svojim prepri~anjem zagotavljajo svojim otro-

kom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora
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biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in dru-
ge opredelitve ali prepri~anja.

42. ~len
(pravica do zbiranja in zdru`evanja)

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

Vsakdo ima pravico, da se svobodno zdru`uje z drugimi.

Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ~e to zahteva varnost dr`ave ali javna
varnost ter varstvo pred {irjenjem nalezljivih bolezni.

Poklicni pripadniki obrambnih enot in policije ne morejo biti ~lani politi~nih
strank.

43. ~len
(volilna pravica)

Volilna pravica je splo{na in enaka.

Vsak dr`avljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.

Zakon lahko dolo~i, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravi-
co tujci.

44. ~len
(sodelovanje pri upravljanju javnih zadev)

Vsak dr`avljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

45. ~len
(pravica do peticije)

Vsak dr`avljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splo{nega
pomena.

46. ~len
(pravica do ugovora vesti)

Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih dolo~i zakon, ~e se s tem ne omejujejo
pravice in svobo{~ine drugih oseb.

47. ~len
(izro~itev)

Dr`avljana Slovenije ni dovoljeno izro~iti tuji dr`avi. Tujca je dovoljeno izro~iti
samo v primerih, predvidenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.
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48. ~len
(pribe`ali{~e)

V mejah zakona je priznana pravica pribe`ali{~a tujim dr`avljanom in osebam brez
dr`avljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za ~lovekove pravice in temeljne
svobo{~ine.

49. ~len
(svoboda dela)

Zagotovljena je svoboda dela.
Vsakdo prosto izbira zaposlitev.
Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.
Prisilno delo je prepovedano.

50. ~len
(pravica do socialne varnosti)

Dr`avljani imajo pod pogoji, dolo~enimi z zakonom, pravico do socialne varnosti.
Dr`ava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno za-

varovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

51. ~len
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.
Zakon dolo~a pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.
Nikogar ni mogo~e prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih dolo~a zakon.

52. ~len
(pravice invalidov)

Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo.
Otroci z motnjami v telesnem ali du{evnem razvoju ter druge huje prizadete osebe

imajo pravico do izobra`evanja in usposabljanja za dejavno `ivljenje v dru`bi.
Izobra`evanje in usposabljanje iz prej{njega odstavka se financira iz javnih sredstev.

53. ~len
(zakonska zveza in dru`ina)

Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim
dr`avnim organom.

Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v dru`ini in v zunajzakonski skupnosti
ureja zakon.

Dr`ava varuje dru`ino, materinstvo, o~etovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za
to varstvo potrebne razmere.
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54. ~len
(pravice in dol`nosti star{ev)

Star{i imajo pravico in dol`nost vzdr`evati, izobra`evati in vzgajati svoje otroke. Ta
pravica in dol`nost se star{em lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi
varovanja otrokovih koristi dolo~a zakon.

Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.

55. ~len
(svobodno odlo~anje o rojstvih otrok)

Pravica ~loveka je, da svobodno odlo~a o rojstvih svojih otrok.
Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.
Dr`ava ustvarja razmere za uresni~evanje te pravice in razmere, ki omogo~ajo

star{em, da se odlo~ajo za rojstva svojih otrok.
Opomba k 55. ~lenu
Ustavna komisija je oblikovala predlog nove ustave s skupnim soglasjem, izhajajo~

iz na~ela, da naj ustava vsebuje tisto, kar je za Slovenijo in njene dr`avljane splo{no
sprejemljivo. Pri 55. ~lenu ustavna komisija {e ni uspela dose~i vsebinskega soglasja.
Zato ga predlaga v besedilu, ki ga je kot mo`no re{itev oblikovala usklajevalna (med-
strankarska) skupina ustavne komisije v iskanju splo{no sprejemljive re{itve.

56. ~len
(pravice otrok)

Otroci u`ivajo posebno varstvo in skrb. ^lovekove pravice in temeljne svobo{~ine
u`ivajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.

Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim,
du{evnim ali drugim izkori{~anjem in zlorabljanjem. Tak{no varstvo ureja zakon.

Otroci in mladoletniki, za katere star{i ne skrbijo, ki nimajo star{ev ali so brez us-
trezne dru`inske oskrbe, u`ivajo posebno varstvo dr`ave. Njihov polo`aj ureja zakon.

57. ~len
(izobrazba in {olanje)

Izobra`evanje je svobodno.
Osnovno{olsko izobra`evanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.
Dr`ava ustvarja mo`nosti, da si dr`avljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.

58. ~len
(avtonomnost univerze in drugih visokih {ol)

Dr`avne univerze in dr`avne visoke {ole so avtonomne.
Na~in njihovega financiranja ureja zakon.
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59. ~len
(svoboda znanosti in umetnosti)

Zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetni{kega ustvarjanja.

60. ~len
(avtorske pravice)

Zagotovljeno je varstvo pravic, ki izvirajo iz umetni{ke, znanstvene, raziskovalne
in izumiteljske dejavnosti.

61. ~len
(izra`anje narodne pripadnosti)

Vsakdo ima pravico, da svobodno izra`a pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izra`a svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.

62. ~len
(pravica do uporabe svojega jezika in pisave)

Vsakdo ima pravico, da pri uresni~evanju svojih pravic in dol`nosti ter v postopkih
pred dr`avnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno slu`bo, uporablja svoj jezik in pi-
savo na na~in, ki ga dolo~i zakon.

63. ~len
(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja

k nasilju in vojni)

Protiustavno je vsakr{no spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenako-
pravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovra{tva in
nestrpnosti.

Protiustavno je vsakr{no spodbujanje k nasilju ali vojni.

64. ~len
(posebne pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne manj{ine v Sloveniji)

Avtohtoni italijanski in mad`arski narodni manj{ini ter njunim pripadnikom je za-
gotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju javnega obve{~anja in
zalo`ni{tva. V skladu z zakonom imata ti narodni manj{ini in njuni pripadniki pravico
do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku oziroma do dvojezi~ne vzgoje in izobra`eva-
nja, ter do oblikovanja in razvijanja svoje oziroma dvojezi~ne vzgoje in izobra`evanja.
Zakon dolo~a obmo~ja, kjer je dvojezi~no {olstvo obvezno. Narodnima manj{inama in
njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima mati~nima na-
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rodoma in njunima dr`avama. Dr`ava gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh
pravic.

Na obmo~jih, kjer ti manj{ini `ivita, ustanovijo njuni pripadniki za uresni~evanje
svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko dr`ava pooblasti
samoupravne manj{inske skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz dr`avne pristoj-
nosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresni~evanje.

Narodni manj{ini sta neposredno zastopani v predstavni{kih organih lokalne sa-
mouprave in v dr`avnem zboru.

Zakon ureja polo`aj in na~in uresni~evanja pravic italijanske oziroma mad`arske
narodne manj{ine na obmo~jih, kjer `ivita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupno-
sti za uresni~evanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih manj{in
uresni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij. Pravice obeh narodnih manj{in ter njunih pripadni-
kov so zagotovljene ne glede na {tevilo pripadnikov teh manj{in.

Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti, ki zadevajo uresni~evanje v ustavi dolo~enih
pravic in polo`aja zgolj narodnih manj{in, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstav-
nikov narodnih manj{in.

65. ~len
(polo`aj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji)

Polo`aj in posebne pravice romske skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, ureja zakon.

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

66. ~len
(varstvo dela)

Dr`ava ustvarja mo`nosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko
varstvo.

67. ~len
(lastnina)

Zakon dolo~a na~in pridobivanja in u`ivanja lastnine tako, da je zagotovljena nje-
na gospodarska, socialna in ekolo{ka funkcija.

Zakon dolo~a na~in in pogoje dedovanja.

68. ~len
(lastninska pravica tujcev)

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremi~nin pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.
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Do zemlji{~ tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob
pogoju vzajemnosti.

69. ~len

(razlastitev)

Lastninska pravica do nepremi~nine se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti od{kodnini pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

70. ~len

(javno dobro in naravna bogastva)

Do javnega dobra se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.

Zakon dolo~a pogoje, pod katerimi se smejo izkori{~ati naravna bogastva.

Zakon lahko dolo~i, da smejo naravna bogastva izkori{~ati tudi tuje osebe, in do-
lo~i pogoje za izkori{~anje.

71. ~len

(varstvo zemlji{~)

Zakon dolo~a zaradi smotrnega izkori{~anja posebne pogoje za uporabo zemlji{~.

Zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~.

Dr`ava skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih
in hribovitih obmo~jih.

72. ~len

(zdravo `ivljenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega `ivljenjskega okolja.

Dr`ava skrbi za zdravo `ivljenjsko okolje. V ta namen zakon dolo~a pogoje in na~i-
ne za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Zakon dolo~a, ob katerih pogojih in v kak{nem obsegu je povzro~itelj {kode v `iv-
ljenjskem okolju dol`an poravnati {kodo.

73. ~len

(varovanje naravne in kulturne dedi{~ine)

Vsakdo je dol`an v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter
kulturne spomenike.

Dr`ava in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dedi{~ine.



Predlog Ustave Republike Slovenije 155

74. ~len
(podjetni{tvo)

Gospodarska pobuda je svobodna.
Zakon dolo~a pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarska de-

javnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo.
Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom

omejujejo konkurenco.

75. ~len
(soodlo~anje)

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah na na~in in pod
pogoji, ki jih dolo~a zakon.

76. ~len
(sindikalna svoboda)

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter v~lanjevanje vanje je svobodno.

77. ~len
(pravica do stavke)

Delavci imajo pravico do stavke.
^e to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upo{tevajo~ vrsto in naravo

dejavnosti, z zakonom omeji.

78. ~len
(primerno stanovanje)

Dr`ava ustvarja mo`nosti, da si dr`avljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

79. ~len
(v Sloveniji zaposleni tujci)

V Sloveniji zaposleni tujci in ~lani njihovih dru`in imajo posebne pravice, dolo~ene
z zakonom.

IV. DR@AVNA UREDITEV

a) Dr`avni zbor

80. ~len
(sestava in volitve)

Dr`avni zbor sestavljajo poslanci dr`avljanov Slovenije in {teje 90 poslancev.
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Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
V dr`avni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in mad`arske narodne

manj{ine.
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov

vseh poslancev.

81. ~len
(mandatna doba dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor se voli za {tiri leta.
^e bi se mandatna doba dr`avnega zbora iztekla med vojno ali v ~asu trajanja

izrednega stanja, preneha njegov mandat {est mesecev po prenehanju vojne ali izred-
nega stanja, lahko pa tudi prej, ~e sam tako sklene.

Volitve v dr`avni zbor razpi{e predsednik republike. Nov dr`avni zbor se izvoli naj-
prej dva meseca in najkasneje 15 dni pred potekom {tirih let od prve seje prej{njega
dr`avnega zbora. ^e se dr`avni zbor razpusti, se izvoli nov najkasneje dva meseca po
razpustu prej{njega. Mandatna doba prej{njega dr`avnega zbora se kon~a s prvo sejo
novega dr`avnega zbora, ki jo skli~e predsednik republike najkasneje 20 dni po njegovi
izvolitvi.

82. ~len
(poslanci)

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakr{nakoli navodila.
Zakon dolo~a, kdo ne more biti izvoljen za poslanca, ter nezdru`ljivost funkcije

poslanca z drugimi funkcijami.
Dr`avni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odlo~itvi dr`avnega zbora je v skla-

du z zakonom mogo~a prito`ba na ustavno sodi{~e.

83. ~len
(poslanska imuniteta)

Poslanec dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izre-
kel na sejah dr`avnega zbora ali njegovih delovnih teles.

Poslanec ne more biti priprt niti se z oper njega, ~e se sklicuje na imuniteto, ne
more za~eti kazenski postopek brez dovoljenja dr`avnega zbora, razen ~e je bil zaloten
pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.

Dr`avni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je
bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prej{njega odstavka.

84. ~len
(predsednik dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z ve~ino glasov vseh poslancev.
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85. ~len
(zasedanja dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih sejah.

Redne in izredne seje sklicuje predsednik dr`avnega zbora; izredno sejo mora skli-
cati, ~e to zahteva najmanj ~etrtina poslancev dr`avnega zbora ali predsednik
republike.

86. ~len
(odlo~anje)

Dr`avni zbor sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina poslancev.

Dr`avni zbor sprejema zakone in druge odlo~itve ter ratificira mednarodne pogod-
be z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih poslancev, kadar ni z ustavo ali zakonom do-
lo~ena druga~na ve~ina.

87. ~len
(zakonska pristojnost dr`avnega zbora)

Pravice in obveznosti dr`avljanov ter drugih oseb lahko dr`avni zbor dolo~a samo
z zakonom.

88. ~len
(zakonska iniciativa)

Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predlo`i tudi najmanj
pet tiso~ volivcev.

89. ~len
(zakonodajni postopek)

Dr`avni zbor sprejema zakone v ve~faznem postopku, ~e ni s poslovnikom dru-
ga~e dolo~eno.

90. ~len
(zakonodajni referendum)

Dr`avni zbor lahko o vpra{anjih, ki se urejajo z zakonom, razpi{e predhodni refe-
rendum. Dr`avni zbor je vezan na izid referenduma.

Dr`avni zbor lahko razpi{e predhodni referendum na svojo pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj tretjina poslancev, dr`avni svet ali {tirideset tiso~
volivcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi dr`avljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali.
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Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino
glasov navzo~ih poslancev.

91. ~len
(razglasitev zakona)

Zakone razgla{a predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu.

Dr`avni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in {e pred njegovo razglasi-
tvijo zahteva, da dr`avni zbor o njem {e enkrat odlo~a. Pri ponovnem odlo~anju mora
za sprejem zakona glasovati ve~ina vseh poslancev, razen ~e ustava za sprejem obrav-
navanega zakona predvideva ve~je {tevilo glasov. Ponovna odlo~itev dr`avnega zbora
je dokon~na.

92. ~len
(vojno in izredno stanje)

Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splo{na nevarnost ogro`a obstoj dr`ave.
O razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odlo~a na
predlog vlade dr`avni zbor.

Dr`avni zbor odlo~a o uporabi obrambnih sil.

Kadar se dr`avni zbor ne more sestati, odlo~a o zadevah iz prvega in drugega od-
stavka predsednik republike. Odlo~itve mora dati v potrditev dr`avnemu zboru takoj,
ko se ta sestane.

93. ~len
(parlamentarna preiskava)

Dr`avni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti
na zahtevo tretjine poslancev dr`avnega zbora ali na zahtevo dr`avnega sveta. V ta na-
men imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preu~evanja smiselno enaka
pooblastila kakor pravosodni organi.

94. ~len
(poslovnik dr`avnega zbora)

Dr`avni zbor ima poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih
poslancev.

95. ~len
(nagrajevanje poslancev)

Poslanci dr`avnega zbora dobivajo pla~o ali nadomestilo, ki sta dolo~eni z
zakonom.
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b) Dr`avni svet

96. ~len
(sestava)

Dr`avni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov.

Dr`avni svet ima 40 ~lanov.
Sestavljajo ga:

• {tirje predstavniki delodajalcev;
• {tirje predstavniki delojemalcev,
• {tirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
• {est predstavnikov negospodarskih dejavnosti;
• dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.

Organizacijo dr`avnega sveta ureja zakon.

97. ~len
(pristojnost dr`avnega sveta)

Dr`avni svet lahko:
• predlaga dr`avnemu zboru sprejem zakonov;
• daje dr`avnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;
• zahteva, da dr`avni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem {e enkrat odlo~a;
• zahteva razpis referenduma iz drugega odstavka 90. ~lena;
• zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. ~lena.

Na zahtevo dr`avnega zboramora dr`avni svet izre~i mnenje o posamezni zadevi.

98. ~len
(volitve)

Volitve v dr`avni svet ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~i-
no glasov vseh poslancev.

^lani dr`avnega sveta se volijo za dobo petih let.

99. ~len
(odlo~anje)

Dr`avni svet sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov.
Dr`avni svet odlo~a z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih ~lanov. Zahtevo za raz-

pis referenduma sprejme dr`avni svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.

100. ~len
(nezdru`ljivost funkcije in imuniteta)

^lan dr`avnega sveta ne more biti hkrati poslanec v dr`avnem zboru.
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^lani dr`avnega sveta u`ivajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti odlo~a
dr`avni svet.

101. ~len
(poslovnik dr`avnega sveta)

Dr`avni svet ima poslovnik, ki ga sprejme z ve~ino glasov vseh ~lanov.

c) Predsednik republike

102. ~len
(funkcija predsednika republike)

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik nje-
nih obrambnih sil.

103. ~len
(volitve predsednika republike)

Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splo{nih in tajnih volitvah.

Za predsednika republike je kandidat izvoljen z ve~ino veljavnih glasov.

Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar najve~ dvakrat zapore-
doma. ^e se mandatna doba predsednika republike izte~e med vojno ali med trajanjem
izrednega stanja, mu mandat preneha {est mesecev po prenehanju vojnega ali izredne-
ga stanja.

Za predsednika republike je lahko izvoljen le dr`avljan Slovenije.

Volitve za predsednika republike razpi{e predsednik dr`avnega zbora. Predsednik
republike mora biti izvoljen najkasneje 15 dni pred potekommandatne dobe prej{njega
predsednika.

104. ~len
(prisega predsednika republike)

Pred nastopom funkcije izre~e predsednik republike pred dr`avnim zborom na-
slednjo prisego:

“Prisegam, da bom spo{toval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z
vsemi svojimi mo~mi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

105. ~len
(nezdru`ljivost funkcije predsednika republike)

Funkcija predsednika republike je nezdru`ljiva z opravljanjem druge javne funkci-
je ali poklica.
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106. ~len
(nadome{~anje predsednika republike)

V primeru trajnega zadr`ka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove
funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike za~asno
opravlja predsednik dr`avnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega
predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prej{njega.

Predsednik dr`avnega zbora za~asno opravlja funkcijo predsednika republike tudi
med zadr`anostjo predsednika republike.

107. ~len
(pristojnosti predsednika republike)

Predsednik republike:

• razpisuje volitve v dr`avni zbor;

• razgla{a zakone;

• imenuje dr`avne funkcionarje, kadar je to dolo~eno z zakonom;

• postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike in sprejema poveril-
na pisma tujih diplomatskih predstavnikov;

• izdaja listine o ratifikaciji;

• odlo~a o pomilostitvah;

• podeljuje odlikovanja in ~astne naslove;

• opravlja druge zadeve, dolo~ene s to ustavo.

Na zahtevo dr`avnega zbora mora predsednik republike izre~i mnenje o posamez-
nem vpra{anju.

108. ~len
(uredbe z zakonsko mo~jo)

Kadar se dr`avni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko pred-
sednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko mo~jo.

Z uredbo z zakonsko mo~jo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice in te-
meljne svobo{~ine, kakor to dolo~a 16. ~len te ustave.

Predsednik republike mora uredbe z zakonsko mo~jo predlo`iti v potrditev dr`av-
nemu zboru takoj, ko se ta sestane.

109. ~len
(odgovornost predsednika republike)

^e predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije kr{i ustavo ali huje kr{i za-
kon, ga dr`avni zbor lahko obto`i pred ustavnim sodi{~em. Le-to ugotovi utemeljenost
obto`be ali obto`enega oprosti, z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh sodnikov pa lahko
odlo~i o odvzemu funkcije. Potem ko ustavno sodi{~e dobi sklep dr`avnega zbora o
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obto`bi, lahko odlo~i, da predsednik republike do odlo~itve o obto`bi za~asno nemore
opravljati svoje funkcije.

~) Vlada

110. ~len
(sestava vlade)

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru
svojih pristojnosti samostojni in odgovorni dr`avnemu zboru.

111. ~len
(volitve predsednika vlade)

Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predlo`i dr`av-
nemu zboru kandidata za predsednika vlade.

Predsednika vlade voli dr`avni zbor z ve~ino glasov vseh poslancev, ~e ni s to usta-
vo druga~e dolo~eno. Glasovanje je tajno.

^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, lahko predsednik republike po po-
novnih posvetovanjih v {tirinajstih dneh predlo`i drugega ali ponovno istega kandida-
ta, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset
poslancev. ^e je bilo v tem roku vlo`enih ve~ predlogov, se glasuje o vsakem posebej,
in sicer najprej o kandidatu predsednika republike, ~e ta ni izvoljen, pa {e o drugih kan-
didatih po vrstnem redu vlo`itve predlogov.

^e ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti dr`avni zbor in raz-
pi{e nove volitve, razen ~e dr`avni z bor v osemin{tiridesetih urah z ve~no opredeljenih
glasov navzo~ih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade, kjer
zado{~a za izvolitev ve~ina opredeljenih glasov navzo~ih poslancev. Na ponovnih voli-
tvah se glasuje o posameznih kandidatih po vrstnem redu {tevila glasov, dobljenih pri
prej{njih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev vlo`enih kandidaturah, med katerimi
ima prednost morebitni kandidat predsednika republike.

^e tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine glasov, predsed-
nik republike razpusti dr`avni zbor in razpi{e nove volitve.

112. ~len
(imenovanje ministrov)

Ministre imenuje in razre{uje dr`avni zbor na predlog predsednika vlade.
Predlagani minister se mora pred imenovanjem predstaviti pristojni komisiji dr`av-

nega zbora in odgovarjati na njena vpra{anja.
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113. ~len
(prisega vlade)

Predsednik vlade in ministri izre~ejo po izvolitvi oziroma po imenovanju pred
dr`avnim zborom prisego, dolo~eno s 104. ~lenom.

114. ~len
(organizacija vlade)

Predsednik vlade skrbi za enotnost politi~ne in upravne usmeritve vlade ter uskla-
juje delo ministrov. Ministri so skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za
delo svojega ministrstva.

Sestavo in delovanje vlade, {tevilo, pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja
zakon.

115. ~len
(prenehanje funkcije predsednika in ministrov vlade)

Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov
dr`avni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije pred-
sednika vlade ter z razre{itvijo ali odstopomministra, morajo pa opravljati teko~e posle
do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov.

116. ~len
(nezaupnica vladi)

Dr`avni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj dese-
tih poslancev z ve~ino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je
dotedanji predsednik vlade razre{en, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati teko~e
posle do prisege nove vlade.

Med vlo`itvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora
pote~i najmanj osemin{tirideset ur, razen ~e dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev ne sklene druga~e, ali ~e je dr`ava v vojnem ali izrednem stanju.

^e je bil predsednik vlade izvoljen na temelju ~etrtega odstavka 111. ~lena, mu je
izre~ena nezaupnica, ~e dr`avni zbor na predlog najmanj desetih poslancev izvoli no-
vega predsednika vlade z ve~ino opredeljenih glasov.

117. ~len
(zaupnica vladi)

Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi.
^e vlada ne dobi podpore ve~ine glasov vseh poslancev, mora dr`avni zbor v tride-

setih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu predsedniku pri ponov-
ljenem glasovanju izglasovati zaupnico, sicer predsednik republike razpusti dr`avni
zbor in razpi{e nove volitve. Predsednik vlade lahko vpra{anje zaupnice ve`e tudi na
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sprejem zakona ali druge odlo~itve v dr`avnem zboru. ^e odlo~itev ni sprejeta, se {teje,
da je bila vladi izglasovana nezaupnica.

Med zahtevo za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora pote~i najmanj ose-
min{tirideset ur.

118. ~len
(interpelacija)

Najmanj deset poslancev lahko spro`i v dr`avnem zboru interpelacijo o delu vlade
ali posameznega ministra.

^e po razpravi o interpelaciji ve~ina vseh poslancev izre~e nezaupnico vladi ali po-
sameznemu ministru, dr`avni zbor vlado ali ministre razre{i.

119. ~len
(obto`ba zoper predsednika vlade in ministre)

Predsednika vlade ali ministre lahko dr`avni zbor pred ustavnim sodi{~em obto`i
kr{itve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij. Ustavno sodi{~e
obravnava obto`bo na na~in, kakor je dolo~en v 109. ~lenu.

d) Uprava

120. ~len
(organizacija in delo uprave)

Organizacijo uprave, njene pristojnosti in na~in imenovanja njenih funkcionarjev
ureja zakon.

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

Proti odlo~itvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je za-
gotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov dr`avljanov in organizacij.

121. ~len
(naloge upravnih organov)

Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.
Z zakonom lahko lokalne in druge samoupravne skupnosti, podjetja in druge orga-

nizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
dr`avne uprave.

122. ~len
(zaposlitev v upravnih slu`bah)

Zaposlitev v upravnih slu`bah je mogo~a samo na temelju javnega nate~aja, razen
v primerih, ki jih dolo~a zakon.
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e) Obramba dr`ave

123. ~len
(dol`nost sodelovanja pri obrambi dr`ave)

Obramba dr`ave je za dr`avljane obvezna vmejah in na na~in, ki ga dolo~a zakon.
Dr`avljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso

pripravljeni sodelovati pri opravljanju obrambnih obveznosti, je treba omogo~iti, da so-
delujejo pri obrambi dr`ave na drug na~in.

124. ~len
(obramba dr`ave)

Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti dr`avnega
ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih
poslancev.

Izvajanje obrambe nadzoruje dr`avni zbor.
Pri zagotavljanju varnosti izhaja dr`ava predvsem iz mirovne politike ter kulture

miru in nenasilja.

f) Sodstvo

125. ~len
(neodvisnost sodnikov)

Sodniki so pri opravljanju sodni{ke funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in
zakon.

126. ~len
(ureditev in pristojnost sodi{~)

Ureditev in pristojnosti sodi{~ dolo~a zakon.
Izrednih sodi{~ ni dovoljeno ustanavljati, v mirnem ~asu pa tudi voja{kih sodi{~ ne.

127. ~len
(Vrhovno sodi{~e)

Vrhovno sodi{~e je najvi{je sodi{~e v dr`avi.
Odlo~a o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja druge zadeve, ki jih do-

lo~a zakon.
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128. ~len
(udele`ba dr`avljanov pri izvajanju sodne oblasti)

Zakon ureja primere in oblike neposredne udele`be dr`avljanov pri izvajanju sod-
ne oblasti.

129. ~len
(trajnost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika je trajna. Zakon dolo~a starostno mejo in druge pogoje za
izvolitev.

Zakon dolo~a starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji.

130. ~len
(izvolitev sodnikov)

Sodnike voli dr`avni zbor na predlog sodnega sveta.

131. ~len
(sodni svet)

Sodni svet sestavlja enajst ~lanov. Pet ~lanov izvoli na predlog predsednika repub-
like dr`avni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravni-
kov, {est ~lanov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodni{ko funkcijo.
Predsednika izberejo ~lani sveta izmed sebe.

132. ~len
(prenehanje in odvzem sodni{ke funkcije)

Sodniku preneha sodni{ka funkcija, ~e nastopijo razlogi, ki jih dolo~a zakon.
^e sodnik pri opravljanju sodni{ke funkcije kr{i ustavo ali huje kr{i zakon, lahko

dr`avni zbor na predlog sodnega sveta odredi, da se sodnika razre{i.
V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, ugo-

tovljenega s pravnomo~no sodno odlo~bo, dr`avni zbor sodnika razre{i.

133. ~len
(nezdru`ljivost sodni{ke funkcije)

Funkcija sodnika ni zdru`ljiva s funkcijami v drugih dr`avnih organih, v organih lo-
kalne samouprave in v organih politi~nih strank, ter z drugimi funkcijami in dejavnost-
mi, za katere to dolo~a zakon.

134. ~len
(imuniteta sodnika)

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogo~e klicati na odgovornost za mnenje, ki ga
je dal pri odlo~anju v sodi{~u.
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Sodnik ne more biti priprt, niti ne more biti brez dovoljenja dr`avnega zbora zoper
njega za~et kazenski postopek, ~e je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sod-
ni{ke funkcije.

g) Dr`avno to`ilstvo

135. ~len
(dr`avni to`ilec)

Dr`avni to`ilec vlaga in zastopa kazenske obto`be in ima druge z zakonom do-
lo~ene pristojnosti.

Ureditev in pristojnost dr`avnih to`ilcev dolo~a zakon.

136. ~len
(nezdru`ljivost funkcije dr`avnega to`ilca)

Funkcija dr`avnega to`ilca ni zdru`ljiva s funkcijami v drugih dr`avnih organih, v
organih lokalne samouprave in v organih politi~nih strank ter z drugimi funkcijami in
dejavnostmi, za katere to dolo~a zakon.

h) Odvetni{tvo in notariat

137. ~len
(odvetni{tvo in notariat)

Odvetni{tvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna slu`ba, ki jo ureja
zakon.

Notariat je javna slu`ba, ki jo ureja zakon.

V. SAMOUPRAVA

a) Lokalna samouprava

138. ~len
(uresni~evanje lokalne samouprave)

Prebivalci Slovenije uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~inah in drugih lokalnih
skupnostih.

139. ~len
(ob~ina)

Ob~ina je samoupravna lokalna skupnosti.



168 Predlog Ustave Republike Slovenije

Obmo~je ob~ine obsega naselje ali ve~ naselij, ki so povezana s skupnimi potreba-
mi in interesi prebivalcev.

Ob~ina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev na dolo~enem obmo~ju. Zakon tudi dolo~i obmo~je ob~ine.

140. ~len
(delovno podro~je samoupravnih lokalnih skupnosti)

V pristojnosti ob~ine spadajo zadeve splo{nega zna~aja, ki jih ob~ina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce ob~ine.

Po predhodnem soglasju ob~ine ali {ir{e samoupravne lokalne skupnosti lahko
dr`ava z zakonom prenese na ob~ino ali {ir{o samoupravno lokalno skupnost opravlja-
nje posameznih nalog iz dr`avne pristojnosti, ~e za to zagotovi tudi sredstva.

V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla dr`ava, opravljajo dr`av-
ni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

141. ~len
(mestna ob~ina)

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih dolo~a zakon, status mestne
ob~ine.

Mestna ob~ina opravlja kot svoje tudi z zakonom dolo~ene naloge iz dr`avne pri-
stojnosti, ki se nana{ajo na razvoj mest.

Mesto Ljubljana ima poseben polo`aj, ki ga dolo~a zakon.

142. ~len
(dohodki ob~ine)

Ob~ina se financira iz lastnih virov. Ob~inam, ki zaradi slab{e gospodarske razvito-
sti nemorejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, dr`ava v skladu z zakonsko do-
lo~enimi na~eli in merili zagotovi dodatna sredstva.

143. ~len
({ir{e samoupravne lokalne skupnosti)

Ob~ine se samostojno odlo~ajo o povezovanju v {ir{e samoupravne lokalne skup-
nosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev {ir{ega pomena. V spo-
razumu z njimi prenese dr`ava nanje dolo~ene zadeve iz dr`avne pristojnosti v njihovo
izvirno pristojnost in dolo~i udele`bo teh skupnosti pri predlaganju ter izvr{evanju ne-
katerih zadev iz dr`avne pristojnosti.

Na~ela in merila za prenos pristojnosti iz prej{njega odstavka ureja zakon.
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144. ~len
(nadzor dr`avnih organov)

Dr`avni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.

b) Druga samouprava

145. ~len
(samouprava na podro~ju dru`benih dejavnosti)

Dr`avljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno zdru`ujejo.
Dr`avljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih za-

dev iz dr`avne pristojnosti.

VI. JAVNE FINANCE

146. ~len
(financiranje dr`ave in lokalnih skupnosti)

Dr`ava in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresni~evanje svojih nalog z
davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premo`enja.

Dr`ava in lokalne skupnosti izkazujejo vrednost svojega premo`enja s premo`enj-
skimi bilancami.

147. ~len
(davki)

Dr`ava z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve.
Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih dolo~a

ustava in zakon.

148. ~len
(prora~un)

Vsi prihodki in izdatki dr`ave in lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe
morajo biti zajeti v njihovih prora~unih.

^e prora~un ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno za~eti izvr{evati, se upra-
vi~enci, ki se financirajo iz prora~una, za~asno financirajo po prej{njem prora~unu.

149. ~len
(krediti v breme dr`ave)

Krediti v breme dr`ave in poro{tvo dr`ave za kredite so dovoljeni le na podlagi za-
kona. Krediti se lahko najemajo le za izredne izdatke prora~una.
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150. ~len
(ra~unsko sodi{~e)

Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`avnega prora~u-
na in celotne javne porabe, ki jo financira dr`ava, ter javne porabe v lokalnih
skupnostih.

Ureditev in pristojnosti ra~unskega sodi{~a dolo~a zakon.

Ra~unsko sodi{~e je pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon.

151. ~len
(imenovanje ~lanov ra~unskega sodi{~a)

^lane ra~unskega sodi{~a imenuje dr`avni zbor.

152. ~len
(centralna banka)

Slovenija ima centralno banko. V svojem delovanju je ta banka samostojna in od-
govarja neposredno dr`avnemu zboru. Centralna banka se ustanovi z zakonom.

Guvernerja centralne banke imenuje dr`avni zbor.

VII. USTAVNOST IN ZAKONITOST

153. ~len
(usklajenost pravnih aktov)

Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti morajo biti v skladu z ustavo.

Zakoni morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava in z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral dr`avni zbor, podzakonski
predpisi in drugi splo{ni akti pa tudi z drugimi ratificiranimimednarodnimi pogodbami.

Podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.

Posami~ni akti in dejanja dr`avnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.

154. ~len
(veljavnost predpisov in njihovo objavljanje)

Predpisi morajo biti objavljeni, preden za~no veljati. Predpis za~ne veljati petnajsti
dan po objavi, ~e ni v njem druga~e dolo~eno.

Dr`avni predpisi se objavljajo v dr`avnem uradnem listu, predpisi lokalnih skup-
nosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same dolo~ijo.
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155. ~len
(prepoved povratne veljave pravnih aktov)

Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti ne morejo imeti u~inka za nazaj.
Samo zakon lahko dolo~i, da imajo posamezne njegove dolo~be u~inek za nazaj,

~e to zahteva javna korist in ~e se s tem ne posega v pridobljene pravice.

156. ~len
(postopek za oceno ustavnosti)

^e sodi{~e pri odlo~anju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven,
mora postopek prekiniti in spro`iti postopek pred ustavnim sodi{~em. Postopek pred
sodi{~em se nadaljuje po odlo~itvi ustavnega sodi{~a.

157. ~len
(upravni spor)

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov, s katerimi dr`avni organi, organi lo-
kalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o pravicah ali o obveznostih in
pravnih koristih posameznikov in organizacij, odlo~a v upravnem sporu pristojno so-
di{~e, ~e za dolo~eno zadevo ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo.

^e ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odlo~a v upravnem sporu pristojno so-
di{~e tudi o zakonitosti posami~nih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pra-
vice posameznika.

158. ~len
(pravnomo~nost)

Pravna razmerja, urejena s pravnomo~no odlo~bo dr`avnega organa, je mogo~e
odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopku, dolo~enih z
zakonom.

159. ~len
(varuh ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in)

Za varovanje ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in v razmerju do dr`avnih or-
ganov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom dolo~i
varuh pravic dr`avljanov.

Z zakonom se lahko za posamezna podro~ja dolo~ijo posebni varuhi pravic
dr`avljanov.
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VIII. USTAVNO SODI[^E

160. ~len
(pristojnosti ustavnega sodi{~a)

Ustavno sodi{~e odlo~a:

• o skladnosti zakonov z ustavo;

• o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodba-
mi in s splo{nimi na~eli mednarodnega prava;

• o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni;

• o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;

• o skladnosti splo{nih aktov, izdanih za izvr{evanje javnih pooblastil, z ustavo, za-
koni in podzakonskimi predpisi;

• o ustavnih prito`bah zaradi kr{itev ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in s po-
sameznimi akti;

• o sporih glede pristojnosti med dr`avo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lo-
kalnimi skupnostmi;

• o sporih glede pristojnosti med sodi{~i in drugimi dr`avnimi organi;

• o sporih o pristojnostihmed dr`avnim zborom, predsednikom republike in vlado;

• o protiustavnosti aktov in delovanja politi~nih strank;

• in o drugih zadevah, ki so mu nalo`ene s to ustavo ali z zakoni.

Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev dr`avnega zbora
izreka ustavno sodi{~e v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni
skladnosti z ustavo.

Dr`avni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodi{~a.
^e zakon ne dolo~a druga~e, odlo~a ustavno sodi{~e o ustavni prito`bi le, ~e je bilo

iz~rpano pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodi{~e ustavno prito`bo sprejme v obrav-
navo, odlo~i na podlagi meril in postopka, dolo~enih z zakonom.

161. ~len
(razveljavitev zakona)

^e ustavno sodi{~e ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razvelja-
vi. Razveljavitev u~inkuje takoj ali v roku, ki ga dolo~i ustavno sodi{~e. Ta rok ne sme
biti dalj{i od enega leta. Druge protiustavne ali nezakonite predpise ali splo{ne akte us-
tavno sodi{~e odpravi ali razveljavi. Ustavno sodi{~e lahko pod pogoji, ki jih dolo~a za-
kon, do kon~ne odlo~itve v celoti ali delno zadr`i izvr{evanje akta, katerega ustavnost
ali zakonitost presoja.

^e ustavno sodi{~e pri odlo~anju o ustavni prito`bi ugotovi tudi protiustavnost
predpisa ali splo{nega akta, ga lahko, v skladu z dolo~bami prvega odstavka, odpravi
ali razveljavi. Pravne posledice odlo~itev ustavnega sodi{~a ureja zakon.
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162. ~len
(postopek pred ustavnim sodi{~em)

Postopek pred ustavnim sodi{~em ureja zakon.

Predlagatelje zahteve za za~etek postopka pred ustavnim sodi{~em dolo~a zakon.
Vsakdo lahko da pobudo za za~etek postopka, ~e izka`e svoj pravni interes.

Ustavno sodi{~e odlo~a z ve~ino glasov vseh sodnikov, ~e ustava ali zakon za po-
samezne primere ne dolo~ata druga~e.

O tem, ali bo za~elo postopek na podlagi ustavne prito`be, lahko ustavno sodi{~e
odlo~a v o`ji sestavi, ki jo dolo~a zakon.

163. ~len
(sestava in volitve)

Ustavno sodi{~e je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika
republike izvoli dr`avni zbor, na na~in, ki ga dolo~a zakon.

Sodniki se izvolijo izmed pravnih strokovnjakov. Predsednika ustavnega sodi{~a
izvolijo sodniki izmed sebe za dobo treh let.

164. ~len
(pred~asna razre{itev ustavnega sodnika)

Sodnik ustavnega sodi{~a je lahko pred~asno razre{en na na~in, ki ga dolo~a za-
kon, samo:

• ~e to sam zahteva,

• ~e je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti, ali

• zaradi trajne izgube delovne zmo`nosti za opravljanje svoje funkcije.

165. ~len
(mandat sodnikov)

Sodniki ustavnega sodi{~a so izvoljeni za dobo devetih let.

Ustavni sodniki ne morejo biti ponovno voljeni.

Po izteku ~asa, za katerega je bil ustavni sodnik izvoljen, opravlja funkcijo {e do iz-
volitve novega sodnika.

166. ~len
(nezdru`ljivost funkcije)

Funkcija sodnika ustavnega sodi{~a ni zdru`ljiva s funkcijami v dr`avnih organih, v
organih lokalne samouprave in v organih politi~nih strank, ter z drugimi funkcijami in
dejavnostmi, ki po zakonu niso zdru`ljive s funkcijo sodnika ustavnega sodi{~a.



174 Predlog Ustave Republike Slovenije

167. ~len
(imuniteta)

Sodniki ustavnega sodi{~a u`ivajo enako imuniteto kakor poslanci dr`avnega zbo-
ra. O imuniteti odlo~a dr`avni zbor.

IX. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE

168. ~len
(predlog za za~etek postopka)

Predlog za za~etek postopka za spremembo ustave lahko da dvajset poslancev
dr`avnega zbora, vlada ali najmanj trideset tiso~ volivcev.

O predlogu odlo~i dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih poslancev.

169. ~len
(akt o spremembi ustave)

Dr`avni zbor sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh
poslancev.

170. ~len
(potrditev spremembe ustave na referendumu)

Dr`avni zbor mora predlagano spremembo ustave predlo`iti v sprejem volivcem
na referendum, ~e to zahteva najmanj trideset poslancev.

Sprememba ustave je na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki
so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udele`i ve~ina vseh volivcev.

171. ~len
(razglasitev spremembe ustave)

Sprememba ustave za~ne veljati z razglasitvijo v dr`avnem zboru.

X. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

172. ~len

Ta ustava za~ne veljati z dnem razglasitve.

173. ~len

Dolo~be te ustave se uporabljajo z dnem razglasitve, razen ~e v ustavnem zakonu
za izvedbo te ustave ni druga~e dolo~eno.
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PREDLOG
Ustave Republike Slovenije

(dodatek)
______________________________________________________________________________________

Dne 19.12.1991 je Komisija Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja na
svoji 41. seji opravila zadnjo redakcijo predloga ustave Republike Slovenije in predloga
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, objavljena v Poro~evalcu
Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 30, z dne 12.12.1991. Komisija je, upo{tevajo~ mne-
nja strokovnjakov z razli~nih podro~ij, navedeni besedili pravno-strokovno in jezikov-
no redakcijsko izpopolnila, nekatere ~lene pa je tudi delno vsebinsko dogradila. Spre-
menjena dolo~ila ~lenov predloga ustave in ustavnega zakona za njeno izvedbo, kot so
navedena v nadaljevanju, so sestavni del obeh predlogov ter se z njimi nadomestijo do-
lo~ila ~lenov, ki so z istim o{tevil~enjem objavljena v Poro~evalcu Skup{~ine Republike
Slovenije, z dne 12.12.1991, {t. 30, kar velja tudi za razlago.

Zaradi preglednosti besedila so redakcijske in druge spremembe ter dopolnila oz-
na~ena s pod~rtaji, vsebinske novosti, glede na besedili predlogov iz Poro~evalca, pa so
posebej obrazlo`ena. Na mestih, kjer so iz redakcijskih razlogov ~rtane posamezne be-
sede ali besedne zveze, je to ozna~eno s ~rto. Vse spremembe in dopolnila je komisija
sprejela soglasno, pri dolo~itvi besedila 55. ~lena pa se en ~lan komisije glede novo ob-
likovane dolo~be ni `elel opredeliti.
______________________________________________________________________________________

5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekovega pravice in temeljne svobo{~ine. Va-
ruje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Skrbi
za avtohtone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, za slovenske izseljence
in zdomce, ter pospe{uje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bo-
gastva in kulturne dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj Slovenije.

Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Sloveniji posebne pravice
in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti dolo~a zakon.

Razlaga

Ustavna komisija je sprejela stali{~e, da avtohtono italijansko in mad`arsko na-
rodno manj{ino, v skladu z dosedanjo ustavno terminologijo, poimenuje kot avtohto-
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no italijansko in mad`arsko narodno skupnost. V skladu s tem se izraz “manj{ina” na-
domesti z izrazom “skupnost” tudi v dolo~ilih 11., 64. in 80. ~lena.

8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

Razlaga

Dodatek je redakcijske narave, kajti le tiste mednarodne pogodbe, ki so ratificira-
ne s strani dr`ave in kot tak{ne objavljene, se uporabljajo neposredno.

11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, k v katerih `ivita italijan-
ska in mad`arska skupnost, je uradni jezik tudi italijan{~ina in mad`ar{~ina.

31. ~len
(prepoved ponovnega sojenja o isti stvari)

Nih~e ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za kate-
ro je bil kazenski postopek zoper njega pravnomo~no ustavljen ali je bila obto`ba zoper
njega pravnomo~no zavrnjena, ali je bil s pravnomo~no sodbo opro{~en ali obsojen.

42. ~len
(pravica do zbiranja in zdru`evanja)

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

Vsakdo ima pravico, da se svobodno zdru`uje z drugimi.

Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ~e to zahteva varnost dr`ave ali javna
varnost ter varstvo pred {irjenjem nalezljivih bolezni.

Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije nemorejo biti ~lani politi~nih strank.

50. ~len
(pravica do socialne varnosti)

Dr`avljani imajo pod pogoji, dolo~enimi z zakonom, pravico do socialne varnosti.

Dr`ava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno za-
varovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

Vojnim veteranom in `rtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v
skladu z zakonom.
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Razlaga

Dodatni odstavek je ustavna komisija uvrstila v ta ~len, da bi v tem specifi~nem
primeru zagotovila poudarjeno ustavno podlago za varstvo pridobljenih pravic, kot to
sicer na splo{no dolo~a drugi odstavek 155. ~lena.

55. ~len
(svobodno odlo~anje o rojstvih otrok)

Odlo~anje o rojstvih svojih otrok je svobodno.
Dr`ava zagotavlja mo`nosti za uresni~evanje te svobo{~ine in ustvarja razmere, ki

omogo~ajo star{em, da se odlo~ajo za rojstva svojih otrok.

Razlaga

Ob dolo~itvi besedila 55. ~lena sprejema ustavna komisija naslednjo razlago nje-
govih dolo~il:

Cilj na~rtovanja dru`ine je obogatitev in ne omejevanje ~love{kega `ivljenja.
Na~rtovanje dru`ine pomaga ustvarjati razmere, v katerih posamezniki lahko izkori-
stijo vse svoje mo`nosti. Star{i morajo vedeti, kako na~rtovati dru`ino. Imeti morajo
sredstva za na~rtovanje svojih dru`in, in mo`nost, da sami odlo~ajo, koliko otrok in
kdaj jih bodo imeli.

Svobo{~ina iz 55. ~lena zajema tudi pravico ~loveka do ugotavljanja in zdravlje-
nja zmanj{ane plodnosti, do prepre~evanja zanositve, kar obsega kontracepcijo in ste-
rilizacijo, ter pravico `ensk do umetne prekinitve nose~nosti. Dr`ava zagotavlja do-
stopnost zdravstvenih in drugih storitev za uresni~evanje teh pravic.

V skladu s 15. ~lenom je uresni~evanje te temeljne svobo{~ine ~loveka zagotovljeno
neposredno na podlagi ustave. To svobo{~ino je mogo~e omejiti samo kadar bi pomeni-
la poseg v pravice drugih ljudi. Zagotovljeno je sodno varstvo te svobo{~ine, ki je ni do-
pustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manj{i
meri. Ob tem je zagotovljeno tej svobo{~ini, v skladu s 160. ~lenom, v primeru njenega
omejevanja ter po predhodno iz~rpanem rednem pravnem varstvu, tudi varstvo pred
ustavnim sodi{~em.

60. ~len
(pravice iz ustvarjalnosti)

Zagotovljeno je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetni{ke, znans-
tvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti.

64. ~len
(posebne pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji)

Avtohtoni italijanski in mad`arski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je za-
gotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
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svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju javnega obve{~anja in
zalo`ni{tva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico
do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in
izobra`evanja. Zakon dolo~a obmo~ja, na katerih je dvojezi~no {olstvo obvezno. Na-
rodnima skupnostima in njenim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose
s svojima mati~nima narodoma in njunima dr`avama. Dr`ava gmotno in moralno pod-
pira uveljavljanje teh pravic.

Na obmo~ju, kjer ti skupnosti `ivita, ustanovijo njuni pripadniki za uresni~evanje
svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko dr`ava pooblasti
samoupravne narodne skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz dr`avne pristojnosti
ter zagotavlja sredstva za njihovo uresni~evanje.

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavni{kih organih lokalne sa-
moupravne in v dr`avnem zboru.

Zakon ureja polo`aj in na~in uresni~evanja pravic italijanske oziroma mad`arske
narodne skupnosti na obmo~jih, kjer `ivita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupno-
sti za uresni~evanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti
uresni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripad-
nikov so zagotovljene ne glede na {tevilo pripadnikov teh skupnosti.

Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti, ki zadevajo uresni~evanje v ustavi dolo~enih
pravic in polo`aja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja pred-
stavnikov narodnih skupnosti.

Razlaga

V soglasju s predstavniki obeh narodnih skupnosti je ustavna komisija delno spre-
menila drugi in tretji stavek prvega odstavka, s ~imer je dose`ena ve~ja jasnost
besedila.

68. ~len
(lastninska pravica tujcev)

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.

Na zemlji{~ih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob
pogoju vzajemnosti.

69. ~len
(razlastitev)

Lastninska pravica na nepremi~nini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti od{kodnini pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.
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70. ~len
(javno dobro in naravna bogastva)

Na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih do-
lo~a zakon.

Zakon dolo~a pogoje, pod katerimi se smejo izkori{~ati naravna bogastva.

Zakon lahko dolo~i, da smejo naravna bogastva izkori{~ati tudi tuje osebe, in do-
lo~i pogoje za izkori{~anje.

72. ~len
(zdravo `ivljenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega `ivljenjskega okolja.

Dr`ava skrbi za zdravo `ivljenjsko okolje. V ta namen zakon dolo~a pogoje in na~i-
ne za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Zakon dolo~a, ob katerih pogojih in v kak{nem obsegu je povzro~itelj {kode v `iv-
ljenjskem okolju dol`an poravnati {kodo.

Varstvo `ivali pred mu~enjem ureja zakon.

Razlaga

Ustavna komisija je kot nov ~etrti odstavek vnesla dolo~ilo, ki ga je `e vsebovalo de-
lovno besedilo predloga ustave.

75. ~len
(soodlo~anje)

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na
na~in in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

Razlaga

Besedilo je ustrezno vsebinsko dopolnjeno.

80. ~len
(sestava in volitve)

Dr`avni zbor sestavljajo poslanci dr`avljanov Slovenije in {teje 90 poslancev.

Poslanci se volijo s splo{nim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.

V dr`avni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in mad`arske narodne
skupnosti.

Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev.
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82. ~len
(poslanci)

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakr{nakoli navodila.
Zakon dolo~a, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdru`ljivost funkcije po-

slanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi.
Dr`avni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odlo~itvi dr`avnega zbora je v skla-

du z zakonom mogo~a prito`ba na ustavno sodi{~e.

83. ~len
(poslanska imuniteta)

Poslanec dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izre-
kel na sejah dr`avnega zbora ali njegovih delovnih teles.

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se sklicuje na imuniteto, ne sme
za~eti kazenski postopek brez dovoljenja dr`avnega zbora, razen ~e je bil zaloten pri
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.

Dr`avni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je
bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prej{njega odstavka.

90. ~len
(zakonodajni referendum)

Dr`avni zbor lahko o vpra{anjih, ki se urejajo z zakonom, razpi{e _______ referen-
dum. Dr`avni zbor je vezan na izid referenduma.

Dr`avni zbor lahko razpi{e ________ referendum iz prej{njega odstavka na svojo
pobudo, mora pa ga razpisati, ~e to zahteva najmanj tretjina poslancev, dr`avni svet ali
{tirideset tiso~ volilcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi dr`avljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali.
Referendum se ureja za zakonom, ki ga sprejme dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~i-

no glasov navzo~ih poslancev.

Razlaga

V prvih dveh odstavkih je izpu{~ena beseda “predhodni”. S tem je prepu{~eno za-
konu, da dolo~i ali bo zakonodajni referendum prehodni ali poznej{i (t.j. potrditveni).

92. ~len
(vojno in izredno stanje)

Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splo{na nevarnost ogro`a obstoj dr`ave.
O razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odlo~a na
predlog vlade dr`avni zbor.

Dr`avni zbor odlo~i o uporabi obrambnih sil.
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Kadar se dr`avni zbor ne more sestati, odlo~a o zadevah iz prvega in drugega od-
stavka predsednik republike. Odlo~itve mora dati v potrditev dr`avnemu zboru takoj,
ko se ta sestane.

100. ~len
(nezdru`ljivost funkcije in imunitete)

^lan dr`avnega zbora ne sme biti hkrati poslanec v dr`avnem zboru.
^lani dr`avnega sveta u`ivajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti odlo~a

dr`avni svet.

121. ~len
(naloge upravnih organov)

Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.
Z zakonom lahko _______ samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije

ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij dr`avne
uprave.

123. ~len
(dol`nost sodelovanja pri obrambi dr`ave)

Obramba dr`ave je za dr`avljane obvezna vmejah in na na~in, ki ga dolo~a zakon.
Dr`avljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso

pripravljeni sodelovati pri opravljanju voja{kih obveznosti, je treba omogo~iti, da sode-
lujejo pri obrambi dr`ave na drug na~in.

132. ~len
(prenehanje in odvzem sodni{ke funkcije)

Sodniku preneha sodni{ka funkcija, ~e nastopijo razlogi, ki jih dolo~a zakon.
^e sodnik pri opravljanju sodni{ke funkcije kr{i ustavo ali huje kr{i zakon, lahko

dr`avni zbor na predlog sodnega sveta sodnika razre{i.
V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo sodne funkcije, ugo-

tovljenega s pravnomo~no sodno odlo~bo, dr`avni zbor sodnika razre{i.

134. ~len
(imuniteta sodnika)

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogo~e klicati na odgovornost za mnenje, ki ga
je dal pri odlo~anju v sodi{~u.

Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez dovoljenja dr`avnega zbora zoper
njega za~et kazenski postopek, ~e je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sod-
ni{ke funkcije.
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140. ~len
(delovno podro~je samoupravnih lokalnih skupnosti)

V pristojnost ob~ine spadajo lokalne zadeve _______, ki jih ob~ina lahko ureja sa-
mostojno in ki zadevajo samo prebivalce ob~ine.

Po predhodnem soglasju ob~ine ali {ir{e samoupravne lokalne skupnosti lahko
dr`ava z zakonom prenese na ob~ino ali {ir{o samoupravno lokalno skupnost opravlja-
nje posameznih nalog iz dr`avne pristojnosti, ~e za to zagotovi tudi sredstva.

V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla dr`ava, opravljajo dr`av-
ni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

141. ~len
(mestna ob~ina)

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih dolo~a zakon, status mestne
ob~ine.

Mestna ob~ina opravlja kot svoje tudi z zakonom dolo~ene naloge iz dr`avne pri-
stojnosti, ki se nana{ajo na razvoj mest.
______________________________________________

Razlaga

^rta se tretji odstavek, ki se glasi: “Mesto Ljubljana ima poseben polo`aj, ki ga do-
lo~a zakon.” To dolo~ilo je nepotrebno, saj izhaja poseben status Ljubljane kot glavne-
ga mesta dr`ave `e iz dolo~be 10. ~lena. Poseben polo`aj se lahko z zakonom dolo~i `e
na podlagi drugega odstavka 141. ~lena za sleherno mesto, pri ~emer bo to dolo~ilo
pri{lo posebej v po{tev za ve~ja mesta kot je na primer Maribor.

149. ~len
(krediti v breme dr`ave)

Krediti v breme dr`ave in poro{tvo dr`ave za kredite so dovoljeni le na podlagi
zakona ___________.

Razlaga

^rta se besedilo drugega stavka, ki se glasi: “Krediti se lahko najemajo le za izred-
ne izdatke prora~una.” Zbiranje sredstev z najemanjem kreditov je tako omogo~eno
tudi v primerih pokrivanja rednih izdatkov prora~una, seveda le na podlagi in v okvi-
ru zakona.

150. ~len
(ra~unsko sodi{~e)

Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`avnega prora~u-
na in celotne javne porabe _________.
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Ureditev in pristojnosti ra~unskega sodi{~a dolo~a zakon.
Ra~unsko sodi{~e je pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon.

Razlaga

^rta se del besedila prvega odstavka, ki se glasi: “ki jo financira dr`ava, ter javne
porabe v lokalnih skupnostih.” Celotno dosedanje besedilo bi bilo namre~ mogo~e raz-
lagati tako, kot da je poraba v nekaterih skladih izvzeta od kontrole ra~unskega so-
di{~a.

156. ~len
(postopek za oceno ustavnosti)

^e sodi{~e pri odlo~anju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven,
mora postopek prekiniti in za~eti postopek pred ustavnim sodi{~em. Postopek pred so-
di{~em se nadaljuje po odlo~itvi ustavnega sodi{~a.

172. ~len

Ta ustava za~ne veljati z razglasitvijo.
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PREDLOG
Ustavnega zakona za izvedbo Ustave

Republike Slovenije

USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. ~len

Predpisi in drugi splo{ni akti, ki so veljali na dan razglasitve te ustave, ostanejo v
veljavi. Dolo~be predpisov, ki niso v skladu s to ustavo, je treba z njo uskladiti najkasne-
je do 31.12.1993. Do uskladitve z ustavo oziroma do izteka uskladitvenega roka ni mo-
go~e za~eti postopka za oceno ustavnosti predpisov in drugih splo{nih aktov, sprejetih
do razglasitve temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slove-
nije, oziroma prevzetih z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, razen ~e ti predpisi in drugi splo{ni
akti posegajo v ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine.

2. ~len

Skup{~ina Republike Slovenije nadaljuje delo do prve seje dr`avnega zbora.
Prve volitve v dr`avni zbor in dr`avni svet se opravijo najkasneje eno leto po spre-

jemu te ustave.
Do konstituiranja dr`avnega zbora in dr`avnega sveta sprejemajo zbori Skup{~ine

Republike Slovenije zakone in druge akte na na~in in po postopku, dolo~enim z ustavo
Republike Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami ter dopolnili.

Zakone, ki urejajo volilni sistem, sprejemajo zbori z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev.

3. ~len

Do izvolitve predsednika Republike Slovenije opravlja njegove funkcije, kakor jih
dolo~a ta ustava, Predsedstvo Republike Slovenije.

Prve volitve predsednika republike se opravijo hkrati z volitvami v dr`avni zbor.

4. ~len

Izvr{ni svet Republike Slovenije nadaljuje delo do izvolitve predsednika vlade in
imenovanja ministrov.
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5. ~len

Dokler dr`ava ne prevzame dr`avnih funkcij, ki jih je doslej opravljala ob~ina,
opravljajo te funkcije organi ob~ine.

6. ~len

Sodi{~a, javna to`ilstva, javna pravobranilstva in dru`beni pravobranilci samo-
upravljanja nadaljujejo delo po dosedanjih predpisih do sprejema novih.

7. ~len

Ustavno sodi{~e Republike Slovenije deluje po tej ustavi, glede vpra{anj postopka
pred ustavnim sodi{~em in pravnih posledic odlo~b ustavnega sodi{~a, ki z ustavo niso
urejena, pa do sprejema zakona o ustavnem sodi{~u smiselno uporablja dosedanje us-
tavne in zakonske dolo~be.

8. ~len

Sodniki ustavnega sodi{~a, sodi{~ in javni to`ilci opravljajo funkcijo do izteka man-
datne dobe, za katero so bili izvoljeni ali imenovani.

Sodniki rednih sodi{~ in sodi{~ zdru`enega dela ter javni to`ilci lahko v primeru
nove ureditve sodi{~ in dr`avnega to`ilstva dokon~ajo svoj mandat po prvem odstavku
tega ~lena v novih pravosodnih organih.

Sodnikom rednih sodi{~ in sodi{~ zdru`enega dela ter javnim to`ilcem, ki jim bo
mandat potekel pred uveljavitvijo novih predpisov o ureditvi sodi{~ in dr`avnega to`il-
stva, semandat podalj{a in jim preneha v {estihmesecih po uveljavitvi novih predpisov.

9. ~len

Do sprejema zakona iz 68. ~lena te ustave tujci ne morejo pridobiti lastninske pra-
vice do nepremi~nin.

Tuje dr`ave lahko pridobijo lastninsko pravico do nepremi~nin, ki jih uporabljajo
za dejavnost diplomatsko-konzularnih predstavni{tev.

10. ~len

Ta ustavni zakon se lahko spremeni z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev
na skupni seji vseh zborov skup{~ine oziroma na seji dr`avnega zbora.



Predlog Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (dodatek) 187

PREDLOG
Ustavnega zakona za izvedbo Ustave

Republike Slovenije
(dodatek)

______________________________________________________________________________________

Dne 19.12.1991 je Komisija Skup{~ine Republike Slovenije za ustavna vpra{anja na
svoji 41. seji opravila zadnjo redakcijo predloga ustave Republike Slovenije in predloga
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, objavljena v Poro~evalcu
Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 30, z dne 12.12.1991. Komisija je, upo{tevajo~ mne-
nja strokovnjakov z razli~nih podro~ij, navedeni besedili pravno-strokovno in jezikov-
no redakcijsko izpopolnila, nekatere ~lene pa je tudi delno vsebinsko dogradila. Spre-
menjena dolo~ila ~lenov predloga ustave in ustavnega zakona za njeno izvedbo, kot so
navedena v nadaljevanju, so sestavni del obeh predlogov ter se z njimi nadomestijo do-
lo~ila ~lenov, ki so z istim o{tevil~enjem objavljena v Poro~evalcu Skup{~ine Republike
Slovenije, z dne 12.12.1991, {t. 30, kar velja tudi za razlago.

Zaradi preglednosti besedila so redakcijske in druge spremembe ter dopolnila oz-
na~ena s pod~rtaji, vsebinske novosti, glede na besedili predlogov iz Poro~evalca, pa so
posebej obrazlo`ena. Na mestih, kjer so iz redakcijskih razlogov ~rtane posamezne be-
sede ali besedne zveze, je to ozna~eno s ~rto. Vse spremembe in dopolnila je komisija
sprejela soglasno, pri dolo~itvi besedila 55. ~lena pa se en ~lan komisije glede novo ob-
likovane dolo~be ni `elel opredeliti.

______________________________________________________________________________________

2. ~len

Skup{~ina Republike Slovenije nadaljuje delo do prve seje dr`avnega zbora.

Prve volitve v dr`avni zbor in dr`avni svet se opravijo najkasneje eno leto po spre-
jemu te ustave.

Do konstruiranja dr`avnega zbora in dr`avnega sveta sprejemajo zbori Skup{~ine
Republike Slovenije zakone in druge akte na na~in in po postopku, dolo~enem z ustavo
Republike Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami ter dopolnili.

Zakone, ki urejajo volilni sistem, sprejemajo zbori z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev. ^e zakoni, ki urejajo volilni sistem ne bi bili sprejeti v roku, ki bi omo-
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go~il izvedbo volitev v skladu z drugim odstavkom tega ~lena, se smiselno uporabljajo
dolo~be veljavnih predpisov o volitvah.

Razlaga

Dopolnitev ~etrtega odstavka je potrebna, da omogo~i izvedbo volitev v primeru, ~e
volilna zakonodaja ne bi bila sprejeta pravo~asno.

4. ~len

Izvr{ni svet Republike Slovenije nadaljuje delo kot vlada, po dolo~bah te ustave,
razen dolo~be 117. ~lena ustave.

Razlaga

Dopolnilo dolo~a, da deluje izvr{ila veja dr`avne oblasti `e po dolo~ilih nove usta-
ve, razen dolo~be 117. ~lena ustave, ki obravnava vpra{anje zaupnice - glasovanja o
zaupnici lahko namre~ pripelje do razpustitve parlamenta in razpisa novih volitev,
kar pa ni sprejemljivo pred sprejetjem nove volilne zakonodaje.

11. ~len

Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo.

Razlaga

Ta ~len je logi~ni sklepni del ustavnega zakona, zato pomeni zgolj redakcijsko
dopolnitev.
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Razprava k Predlogu, da se za~ne
postopek za sprejem ustave Republike

Slovenije

Datum: 11.7.1990

4. seja Komisije za ustavna vpra{anja

ROBERTO BATTELLI: Jaz se strinjam popolnoma s tem predlogom, samo {e
nekaj bi povedal v zvezi konkretno s 3. to~ko drugega poglavja, drugi odstavek, kjer
pi{e, da ustavno-pravno je treba varovati pravice narodnosti manj{in v Sloveniji. To je
sicer pravilno izhodi{~e in je vse v redu, vendarle moje mnenje je, da je to le preve~
splo{no in premalo upo{teva izku{nje, in so na tem podro~ju pridobljene v svetu, {e po-
sebej pa izku{nje, ki so pridobljene v sami Sloveniji. Zato smomi oblikovali tudi, mislim
da bo pa tudi komisija za narodnosti sprejela, spremembo te dikcije v smislu, da se us-
tavnopravno zagotovi uresni~evanje pravic narodnosti do enakopravnega polo`aja in
nemotenega razvoja. Morda, ~e bi poleg strank bili poklicani tudi mi zraven, ko se je to
delalo, bi bilo to `e re{eno iz prve, mislim, da je to eno tako na~elno vpra{anje, ki se pa
oslanja, ponavlja na dolo~ene izku{nje, ki so bile dose`ene na tem podro~ju v zvezi s
procesi asimilacije, tako tihe kot o~itne in da bi morala nova ustava nekako se direktno
spopasti s tem, ne pa samo deklarirati na splo{no potrebo po varovanju pravic narod-
nostnih manj{in. Hvala lepa.

CIRIL ZLOBEC: Jaz bi na dve stvari odgovoril. Kar ste vi pravkar omenili, je po-
polnoma v duhu tega, samo da je ostreje in jasneje precizirano in si predstavljam tako,
kot je sedajle gospod predsednik nekako omenil in jaz mislim, da bi lahko za druge
predloge sprejeli ta sistem in bi olaj{ali postopek, da kjerkoli se gre za preciznej{o for-
mulacijo ali ostreje, ali konkretneje predlagano in da ni v na~elu v nasprotju, bi jo spre-
jeli kot poseben amandma ali pa pripombo, ki gre skupaj s tem dokumentom potem na-
prej v razpravo, tako v nadaljnjem delu te komisije, kot skup{~ine. Tako, da v ni~emer,
~e ni v popolnem nasprotju, da bi se bilo z osnovnim, v tem primeru pa se tudi razprave
niso {le v tej smeri, da bi kakorkoli omejevale pravice manj{in, obratno, jaz se tudi oseb-
no popolnoma strinjam v va{o preciznej{o formulacijo.

DANIJEL STARMAN: Drugo bi `elel poudariti vpra{anje narodnosti, prihajam
namre~ iz obale in kot je znano na obali vsi demokrati~ni procesi se kaj spro{~ajo tudi
razmi{ljanja o statusu, problemih dosedanjih in bodo~i ureditvi narodnosti. Zato je
moje razmi{ljanje o tem, da bi bilo `e v definicije slovenske dr`ave, potrebno vklju~iti
narodnosti kot konstitutivni element te dr`avnosti in to je eden od osnovnih pripomb
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na{e obalne italijanske narodnosti, da ni udele`ena kot sestavni del biti, ~eprav je av-
tohtona in tako naprej, narodne samobitnosti. Zato bi jaz v zvezi s pripravo osnutka
apeliral, da je ta element `e v preambuli, oziroma v definiciji slovenske dr`ave.

ZVONE @AGAR: Jaz ne bom o deklaraciji ni~, jaz bi konkretno, ker je govor o
tem ali to vzamemo kot napotke, ~e ga vzamemo kot napotek, potem sem jaz proti temu
v 7. to~ki, kjer se govori o tem, da se zagotavlja mo`nost neposredne ljudske pobude.
Jaz mislim, da je to nepotrebno in da je bolj{e, da se to v parlamentu uredi, da ima
mo`nost vsak poslanec eventualno posami~no predlagati zakon. Glede pobude, da bi
bile kolega Starmana, da bi bile narodnosti konstitutivni element dr`avnosti sem proti,
konstitutivni element dr`avnosti je lahko kve~jemu slovenski narod, kasneje se pa na-
rodnosti vklju~i na na~in kot ga imajo urejene sosednje dr`ave in na noben drug na~in,
neka recipro~nost mora biti v tem smislu. To bi zaenkrat konkretno pripombo.

ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospod predsednik, jaz bi samo vpra{al
gospoda @agarja, ali misli na recipro~nost z Romunijo ali ne vem s kom kot prvo? Dru-
go, bi mu rekel samo tole zaenkrat. Kaj pa, ~e recimo Mad`arsko, da re~em, govorim na
pamet, da ne citiram Italije, ker to pa dela Italija. Kaj pa, ~e recimo Mad`arsko ne bi ni~
brigalo, kaj se godi, kako se godi Mad`arom v Sloveniji? Kako bi on potem postavil to
recipro~nost? Hvala.

ZVONE @AGAR: No, recipro~nost se razume v tem smislu, za moje pojme, da
so glede narodnosti pribli`no enako urejene pravice narodnosti z dr`avo na katero
meji. Pomeni: mi imamomejo s Hrva{ko, Mad`arsko, Avstrijo in Italijo in jasno, ~e posa-
mi~ne manj{ine pogledamo, moramo zagotoviti verjetno pribli`no recipro~nost in ne
vidim razloga, zakaj te recipro~nosti ne bi bilo, ker v nasprotnem primeru, ~e je ni, po-
meni, da se sami sebe podcenjujemo, tudi zato ne vidim nobenega razloga.

CIRIL ZLOBEC: Jaz bi se rad opravi~il, ker se pogosteje ogla{am, ampak mi-
slim, da tak{no stali{~e bi pa res pri{lo v nasprotju z duhom tega predloga, in ~e bi bilo
upo{tevano, bi prosim, da ta komisija ga posreduje predsedstvu, da o njem zavzema
stali{~e, ker se mi zdi bistveno pomembno. Namre~ pomembno s tem, ker bi prena{alo
celo temeljne postavke, ki zadevajo celotno na{o dru`beno ustavno ureditev. Jaz si sam
predstavljam, pa nisem manj{inec, ampak bil sem dolga leta v manj{inski komisiji za ta
vpra{anja, da odnos domanj{in nemore biti recipro~nost, ker ~e je recipro~nost, pome-
ni, da mi ustvarjamo ve~plastni odnos do manj{in. To se pravi, da bi tisto manj{ino, ki v
svoji mati~ni de`eli ima druga~en odnos, lahko zreducirali na manj{ino brez pravic, ~e
nima tam pravic. To pa mislim, da bi bila popolna negacija na{e demokrati~ne usmeri-
tve. Jaz mislim, da mi moramo izhajati iz svojega odnosa do naroda, do manj{in, do po-
sameznika, zato tudi predsedstvo razmi{lja, da bi pri{lo prej ali slej s predlogom, da
skup{~ina osvoji vse temeljne ~lovekove pravice iz mednarodnih pogodb, da sprejme-
mo evropske kriterije tudi do posameznika, ampak ~e bi mi to vpeljali, bi dejansko uza-
konili, ustavno uzakonili neenakopravnost tudi dr`avljanov, ker navsezadnje predstav-
nik manj{ine je tudi kot posameznik zastopan. Zato mislim, da je naloga potem prak-
ti~ne politike, do te na{e ustavne kategorije stalno ponuja kot predlog oziroma kot izho-
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di{~e v bilateralnih odnosih z dr`avami, kjer teh pravic do na{e manj{ine ne upo{tevajo.
Se mi zdi, da je to edino demokrati~no stali{~e.

dr. LUDVIK TOPLAK: Jaz bi ob tem imel na~elno pripombo glede dolo~enih
izhodi{~ ali platform, ki je na primeru narodnosti kot konstitutivnega elementa bila prej
nagla{ena. Gospod Starman, @agar in Roberto Battelli. ^e primerjamo ustave, vzeto
zgodovinski razvoj in primerjalni pregled ustav vidimo, da preveliko potenciranje reci-
mo na ideolo{ki platformi, ideolo{ko politi~no platformo ali versko platformo ali raz-
redno politi~no ali nacionalno ali mora biti strankarsko politi~no, v ustavi ni dobro. ^e
primerjamo najstarej{o ustavo ZDA za~ne: Mi ljudje, svobodni in enaki. Pa tudi druge
ustave. Vse tiste ustave, ki so v dolo~enem zgodovinskem obdobju ali verska, ideo-
lo{ka, ali neka druga razredna in ~e je ta platforma preve~ eksponirana v ustavi, moram
re~i da ni dobro. Zato bi v principumoral naglasiti, da bi vendarle se izognili premo~ne-
ga poudarka na nekih platformah, ki so slu~ajno v tem desetletju izrazito eksponirane,
kot je recimo v tem desetletju pri nas nacionalna. V nekem drugemmi vidimo da izstopi
versko, v tretjem recimo kaj drugega.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Kar zadeva polo`aj narodnosti. Tudi jaz se stri-
njam z gospodom Zlobcem, ki je rekel, da vendarle treba je izhajati iz neke specifike,
kajti pi{emo seveda slovensko ustavo in menim, da ne moremo iti na ni`jo stopnjo sta-
tusa narodnosti v na{i ustavi, kajti ~e pogledamo nazaj, `e v prvem ~lenu ustave iz leta
1974 so tukaj narodnosti izrecno `e v prvem odstavku omenjene in zato tukaj skliceva-
nje na neke standarde recipro~nosti ne pridejo v po{tev. Rada bi tukaj {e spomnila, da je
v januarju leta 1989, se pravi lani, bila podpisana sklepna listina dunajske konference o
evropskem sodelovanju in varnosti, kjer je bilo izrecno o polo`aju manj{inam namenje-
no ve~ odstavkov in kjer se je Jugoslavija zavezala, da bo pravzaprav {e izbolj{ala po-
lo`aj vsakovrstnih manj{in, tudi narodnostnih manj{in. Zato mislim, da nikakor ne bi
mogli tega prezreti, razen ~e je morda ravno ta sklep listina ena izmed tistih mednarod-
nih pravnih aktov, ki smo jih imeli v mislih z ravnokar sprejeto deklaracijo, da jih bo Re-
publika Slovenija preklicala, mislim, da temu ni tako.

dr. CIRIL RIBI^I^: Narodne manj{ine. Tukaj pa mislim, da ustava mora, zlasti
~e je to ustava suverena slovenskega naroda, dati zagotovilo za varovanje, in tukaj si pa
jaz predstavljam, da je to zelo pomembno vpra{anje in jaz, politi~no gledano mislim, da
bi morali narodnosti, obe narodnosti, italijanska in mad`arska dobiti zagotovilo v prvi
fazi, politi~no zagotovilo, da njune ustavnopravni polo`aj ne bo spremenjen oziroma
poslab{an oziroma zo`en. Jaz mislim, da bi skup{~ina neke vrste to zagotovilo morala
dati, zato smo se mi zavzemali. Mislim, da to spet ne zahteva spreminjanje tega teksta,
mislim pa, da bi bilo prav in smiselno, ~e ne `elimo spro`ati v teh postopkih zelo nepri-
jetnih vpra{anj in prihajati do mednarodnih zaostritev tega vpra{anja povsem po nepo-
trebnem, mislim, da bi bilo prav, da bi tak{no politi~no zagotovilo bilo dano.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Ali `eli {e kdo razpravljati? Prosim. Battelli.

ROBERTO BATTELLI: Gospod predsednik, jaz bi samo rad opozoril, da smo
narodnostne manj{ine `e dale tak predlog, da se manj{ina pravice ne zmanj{uje v
dru`benopoliti~nem zboru, ki je direktno pristojen za to. Tisti predlog je bil posredovan
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ravno ustavni komisiji. V glavnem samo to sem hotel povedati, da tak predlog o zagoto-
vitvi sedanjega nivoja ustavnopravne za{~ite za narodnosti, kot izhodi{~e za nadaljnje
obravnavanje te problematike `e obstaja in je v skup{~inskih aktih, kako bi rekel. Tako
da ne bi bilo te`ko to tudi odlo~itev o tem tudi formalizirati na naslednji seji.

dr. FRANCE BU^AR: Ali bi vas zadovoljilo, ~e posebej v poro~ilu posebej opo-
zorimo na tako stali{~e in da ustavna komisija to posebej skup{~ini predlo`i v svojem
poro~ilu.

ROBERTO BATTELLI: Ja v redu.

. . .

CIRIL ZLOBEC: Kar se ti~e, kdo je konstituent slovenske ustave mislim, da ~e-
prav se zgledujemo po zahodnih dr`avah, on je omenil ameri{ko, ne moremo mimo
specifike slovenskega naroda. Ameri{ka ustava je lahko rekla, mi ljudje, ker je imela
tako biolo{ko mo~ velike dr`ave. Slovenci te`ko glede na geopoliti~en polo`aj re~emo
svobodni ljudje. ^e ho~emo ostati kot samostojna slovenska dr`ava, moramo imeti
vkomponiran element naroda kot konstitutivnega elementa v ustavi.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi samo nekaj besed rekel o tem, kar je gospod Toplak
govoril. Jaz mislim, da je on {el zelo pogumno zoper prevladujo~e mnenje, politi~no at-
mosfero in politi~no usmeritev, ko je govoril o tem, da je marsikdaj v zgodovini in o~it-
no pri nas, danes eden element preve~ poudarjen in to nacionalni element. Mislim, da
se to lahko poka`e zgodovinsko, da je to res in da bo razvoj to najbr` tudi pokazal, da
pa to izvira iz specifi~ne situacije, kot je dana{nja, jaz si predstavljam, da neka suverena
dr`ava nekega naroda, ali nem{kega ali italijanskega, francoskega, se seveda v ustavi ne
izra`a s tem, da se poudarja, da je to dr`ava teh narodov, ker je to jasno, ker je to pred-
postavka in potem govori, da je to dr`ava dr`avljanov teh dr`av. Seveda predhodno je
bilo pa zagotovljeno, da imajo ti narodi svojo suvereno dr`avo, kar pri nas seveda {e ni
uresni~eno. Tako da je specifi~na zgodovinska situacija tista, ki terja, da se utemeljuje
slovenska dr`ava v suverenosti slovenskega naroda. Mislim pa, da morda naslednja us-
tava nekje v zgodovinski bodo~nosti bo lahko v ve~ji meri upo{tevala tiste zgodovinske
vzorce, o katerih je govoril gospod Toplak, ko je govoril, da se utemeljujejo nekatere
dr`ave v dr`avljanih, v ljudeh, ~eprav se pri tem najbr` ne bomo nikoli hoteli oziroma
ravnati po tistih vzorcih, kjer gre pa~ za poskuse stapljanja narodov, nepriznavanja nji-
hove samobitnosti, ampak to pa seveda nemore veljati pa za narodnosti, oziroma za na-
rodne manj{ine.

. . .

ZVONE @AGAR: Jaz ne bom o deklaraciji ni~, jaz bi konkretno, ker je govor o
tem ali to vzamemo kot napotek, ~e ga vzamemo kot napotek, potem sem jaz proti temu
v 7. to~ki, kjer se govori o tem, da se zagotavlja mo`nost neposredne ljudske pobude.
Jaz mislim, da je to nepotrebno in da je bolj{e, da se to v parlamentu uredi, da ima
mo`nost vsak poslanec eventualno posami~no predlagati zakon.
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. . .

CIRIL KOLE[NIK: To bi pa vpra{anje predstavniku Predsedstva Zlobcu posta-
vil. Za to~ko 6. Tu v tej to~ki, II. to~ka 6., govori o komunalnem sistemu. Ne vem, ali sta
drugi in tretji odstavek potrebna kot poseben poudarek na eni strani, da obstajajo neki
organi, na drugi strani pa da se poudari, da ljudje imajo pravico ustanavljat neke komu-
nalne organe. Prvi~, razdelan sistem komunalni navzdol, kar je nek dr`avni aparat, po-
dalj{ek dr`avnega aparata in na drugi strani imamo kot izraz samouprave pa krajevne
skupnosti, kot je danes poznano. Ne vem, spra{ujem vas, kako je s to~ko 6. Ali je to
mi{ljeno na to, kar sem sedaj povedal ali je to kako druga~e zami{ljeno, ker se mi zdita
drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim, da gre tu za neke nejasnosti. Hvala.

. . .

CIRIL ZLOBEC: Jaz bom sku{al te pripombe, ki zadevajo predlog, ne bom {el
niti po vrstnem redu. Kar se ti~e komunalnega urejanja na predsedstvu in tudi, ko smo
imeli pogovor s strankami, moram re~i, da je prav to vpra{anje bilo tako zelo odprto in
da formulacije, ki so sedaj sprejete, so tudi tak{ne, ker ni {e ~isto raz~i{~en odnos. [lo pa
se je za ta temeljni problem, ali naj bodo ob~ine, globalno vzeto, predvsem lokalne sa-
mouprave, ali naj bodo dr`ave v malem. Smatralo se je, da je v interesu Slovenije, kot
najbr` vsake dr`ave, zlasti ~e se oblikuje res kot samostojna dr`ava, da se bolj nagiba v
smislu lokalne samouprave in da nima funkcije dr`ave ob~ina, razen zadev, ki so zno-
traj te samouprave. Vendarle formulacija je taka, da ni zelo striktno opredeljena, prav
zato, ker niti v pogovoru med strankami, niti med strokovnjaki, ki so pripravljali ustavo,
ni bilo to vpra{anje {e do konca razre{eno. Zato je to eno najbolj odprtih vpra{anj.

. . .

dr. LUDVIK TOPLAK: Tretja pa konkretna pripomba v II. to~ka 7. Da bi organ
“ombudsmana”. V moderni ustavi je to ustavna kategorija “ombudsmana”. Kako ga
bomo imenovali, ali za{~itnik pravic, kot bi se to dobesedno prevedlo ali kako druga~e,
to je stvar dogovora. Ampak, vendarle da vemo, za kaj gre. Hvala.
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Razprava o delu Komisije za ustavna
vpra{anja

Datum: 11.7.1990
4. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

(neznan): Posamezni ~lani strokovne skupine naj odgovarjajo z eno od
klju~nih poglavij ustave. Pri svoje naj anga`irajo tudi druge strokovnjake na ustreznem
podro~ju. Sestava in koordinacije strokovne komisije: profesor dr. Tine Hribar, pream-
bula ustave in temeljna na~ela; prof. dr. Anton Pereni~, temeljne ustavne pravice in svo-
bo{~ine; prof. dr. Lojze Ude, ustavna ureditev socialno ekonomskih in lastninskih raz-
merij; doc. dr. Franci Grad, dr`avna ureditev; mag. Tone Jerov{ek, lokalna in funkcio-
nalna samouprava; dr. Janez [midovnik, prehodne in kon~ne dolo~be ustave. Koordi-
nator skupine prof. dr. Peter Jambrek, strokovni tajnik in univerzitetni asistent Miro
Cerar.Mo`ni ~asovni potek dela strokovne skupine od njenega imenovanja do konca
avgusta letos. Izdelava osnutka slovenske ustave. Od septembra dalje strokovna koor-
dinacija javne razprave v osnutku ustave. December 1990 - izdelava gradiva za predlog
ustave. To je njihov predlog. Zdaj gre za to, ali, mislim, saj ne bi mi zdaj opredeljevali
glede ~asovnega razporeda in vseh teh stvari, ne, mislim, za nas bi bilo relevantno, da
se, ~e se strinjamo s tako sestavo komisije, ~e smatramo, da je prvi~ dosti {iroka, ali
preozka, ~e so sprejemljivi tisti koraki in ali je treba {e katere dodati. Prosim.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi predlagal, da danes je sklep, da se isto~asno s predlo-
gom imenuje tudi strokovna komisija, ki to pripravlja. Morda bi ta ~as do zasedanja
skup{~ine lahko izkoristili za to, da se temeljito pripravijo ti predlogi in da bi potem na
isto~asno ne na seji zbora se ali ustavna komisija sestala ali pa to in bi to formalizirala;
zdi se mi, da bi bilo morda smiselno, d se iz ~lanov komisije sestavi neka koordinacijska
o`ja skupina, ki bi nosila to, ~e je to potrebno seveda, ki bi stalno delala in ki bi nosila to
odgovornost politi~no oziroma skup{~inski del odgovornosti pri teh pripravah; zdi se
mi, da bi bilo smiselno, da se postavi ne samo jedro ampak tudi te skupine za posamez-
na podro~ja; mislim, da bi lahko tudi nekaj predlogov teh strokovnjakov predlagali. Ni-
sem prepri~an, samo to zdaj kot vpra{anje postavljam, ali lahko sodniki ustavnega so-
di{~a tako neposredno sodelujejo pri izdelavi ustave, ki jo bodo potem presojali; to je
stvari najbr` posebne presoje. morda je ta predlog nastal celo pred njihovo izvolitvijo
dveh sodnikov, tako da je nekaj vpra{anj, celo trije so predlagani, tako da s tega vidika
mislim, da bi bilo treba stvari pripraviti, morda kadrovsko pa ni na seji zbora pa...

dr. FRANCE BU^AR: Jaz se s tem absolutno strinjam. Imam samo ta pomislek,
da ne bi `e zdaj imenovali kak{ne ........, ker to je, saj bo treba najprej dobiti to strokovno
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komisijo, da naredi vsaj en predlog, na osnovi katerega se bomo potem zgovarjali. Po-
tem bi pa eventualno imenovali tudi razli~ne podkomisije, tudi v okviru te same ustav-
ne komisije kak{no koordinacijsko o`je telo, samo jaz sem mislil, da bi zaenkrat, da ne
bi se zdaj ~asovno ujeli v kak{ne proceduralne zagate in izgubljali ~as, da bi zaenkrat
formirali samo to komisijo, ki naj bi pripravila sam tekst, vsa ostala vpra{anja bi pa pre-
lo`ili za pozneje. Pri ~emer se pa strinjam, da bi eventualno to samo sestavo komisije saj
se lahko med sejo sestane ta ustavna komisija pa se glede ......... zasedbe strinjamo, da
sem potem ta predlog jaz osvojil; lahko tudi razpravljamo o tem, ali je lahko ~lan ustav-
ne komisije ~lan te, dobro je, to so bila nekatera vpra{anja `e postavljena v zvezi s tem;
razli~ni odgovori so bili, skratka, jaz mislim, da bi to potem lahko dejansko na seji te us-
tavne komisije, ker neposredno ........ med sejo zbora. Prosim.

MOJMIR OCVIRK: Tovari{ predsednik rad bi samo pojasnilo glede komisije o
kateri smo govorili. V njej so ~lani, ki so tudi ustavni sodniki. In me zanima kako prav
utemeljiti njihovo ~lanstvo v tej komisiji, jaz ne dvomim v to, da so strokovno usposob-
ljeni, so pa vendarle na funkciji, ki je zelo jasna, ne, predvsem vrednotiti obstoje~i prav-
ni red. To me zanima.

(neznan): O tem smo rekli, da je {e posebna razprava, celo obrano, prosim,
podali mnenja samo zaenkrat, obratno, da sodnik, ustavni sodnik je celo posebej kvali-
ficiran da pripravlja ustavo o kateri, ampak prosim, to jaz zadaj ne predpostavljam, kot
tezo ne samo. Ja.

TONE PER[AK: Ja, v zvezi s tem bi samo to povedal. Dilema v Sloveniji nikoli
ni obstajala dokler ni bilo na zvezni ravni sprejet sklep, da ustavni sodniki ne morejo v
ustavni komisiji sodelovati, ~e se spomnimo in to je bilo pravzaprav zaradi zvezne us-
tavne komisije in potem je to posledi~no vplivalo na ~lanstvo ustavnih sodnikov v re-
publi{ki ustavni komisiji. To je ena stvar. Druga stvar pa samo glede na to, da se bo ta
preve~ ekspertna skupina za~ela zelo intenzivno delati. In bo verjetno potrebovala nek
kontakt in spra{ujem ali ne bi bilo pametno, da bi mi zaradi tega, ker bo ta skupina naj-
br` delala nekaj ~asa tako reko~ vsakodnevno imeli skupino manj{o v okviru ustavne
komisije teh ljudi, ali nekaj takega, ki bi lahko stopa v ta vsakodnevni kontakt s to stro-
kovno skupino po potrebni, zanj ni treba recimo vrat na nos zaradi enega problema
sklicati ustavne komisije in da se potem to verificira na ustavni komisiji, mislim da bi to
lahko bilo pet ljudi, mogo~e sedem zaradi ve~strankarske sestave, ampak je {e vedno
bolj{e, kot pa 25.

dr. FRANCE BU^AR: Na to smo `e itak prej rekli, da bomo to naredili, samo da
gre za vpra{anje ali `e sedaj ali jo pozneje.

dr. CIRIL RIBI^I^: Samo to v zvezi s tem, jaz bi si predstavljal glede na na{o us-
tavno odgovornost, mislim ustavne komisije za pripravo osnutka, da jo mi nosimo, jaz
bi si predstavljal, da se neka koordinacija, da se za posamezna poglavja ustave, dele us-
tave, dolo~ajo odgovorni nosilci v tej komisiji, da se v te strokovne skupine pomo~ us-
tavni komisiji, ki nosi odgovornost za pripravo tega osnutka. Samo mislim, da to bi vi v
vodstvu skup{~ine do seje skup{~ine prou~ili, razli~ne te vidike, ki so tukaj odprti in
nam nekaj predlagali in da bi bilo potem to sprejeto.
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Datum: 22.2.1991

(neznana) seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

VITODRAG PUKL: Kljub temu, da o~itno nismo sklep~ni, bi za~eli. Bomo vi-
deli, ~e bomo pred tem ~asom postali sklep~ni, sicer bi se pa v glavnem dogovarjali o
metodi in na~inu bodo~ega dela. Dnevni red ste prejeli. 1. to~ka, to je odobritev zapisni-
ka odpade, ker nismo sklep~ni, dokler ne bomo sklep~ni. 2. to~ka, dogovor v zvezi z
aktivnostmi komisije pri delu na novi ustavi RS (vsa vrsta je ne~itljiva) ....... mogli spreje-
ti, ~e ne bomo sklep~ni. Bi se pogovorili o 2. to~ki, to se pravi o dogovoru v zvezi z ak-
tivnostmi komisije pri delu na novi ustavi. Tu bi rad poudaril, da vsi `elimo, da bi ta usta-
va bila sprejeta ~imprej in pa u~inkovito. Se pravi, v najve~ji meri mo`nega soglasja. Za-
vedati se moramo in se tudi vsi zavedamo, da nas ~as `e precej lovi. ^e bomo hoteli iz-
delati ustavni predlog z najve~jim mo`nim soglasjem, je potrebno {e precej dela te
komisije, verjetno {e podskupin, zlasti pa dela na usklajevanju razlik. Menim, da bi se
najprej dogovorili o tem, da bi seje ustavne komisije ....(vsa vrsta je ne~itljiva)... In bi
morali potem razsoditi. To bi bil en predlog. Drugo. Podpredsednik ustavne komisije
gospod Potr~ je podal svoje predloge glede dela ustavne komisije. No, ti predlogi so bili
objavljeni tudi v~eraj v sredstvih obve{~anja. Moja pripomba bi bila v tem, da je dejan-
sko predsednik Bu~ar kot predsednik Skup{~ine se obrnil name, da naj bi se delo na ko-
misiji in ustavi intenziviralo in da naj bi se predlog ustave ~imprej izdelal. Seveda sem
kot podpredsednik komisije zaprosil podpredsednika Potr~a, da v tem sodeluje in je
podpredsednik Potr~ napravil terminski na~rt, kjer so termini `e prekora~eni. V osnovi
pa na~rt, na kak na~in bi u~inkovito in ~imprej pri{li do rezultatov dela skupin in pa zla-
sti glede samega na~ina usklajevanja. Vsaj prvi del na~ina usklajevanja s poslanskimi
klubi je nujen in potreben. Na~in na kakr{nega bi usklajevali potem .... (dve ne~itljivi
besedi) ... seveda tudi sprejemljiv, o obliki kot jo je predlagal podpredsednik Potr~ bi pa
o tem {e govorili. Ko bodo zbrane vse okoli{~ine bomo izbrali najbolj pragmati~no
smer. Ko bomo do te to~ke pri{li. Predpostavljam, da poznate vsi predlog, ki ga je podal
podpredsednik Potr~ in ki je zelo dobra osnova za delo te komisije. Vsaj jaz tako ocenju-
jem. Ta predlog je bil sestavljen na podlagi najinega dogovora in na mojo pro{njo, je pa
seveda predsednik Bu~ar s tem soglasen. Zaradi svoje preobremenjenosti bo vedno
manj lahko aktiven, vsaj v teh administrativnih in usklajevalnih zadevah ne bo sodelo-
val, tako da bo to breme na obeh podpredsednikih, to je na gospodu Potr~u in meni, ki
bova morala izmenjaje voditi te seje in se seveda vsak po svojih pristojnostih brigati, da
bodo klubi strank pravo~asno ....strokovne podskupine pa hiter, vendar na strokovni
na~in svoje delo opravile. Ocenjujem, da bi to delo `e lahko bilo opravljeno in da verjet-
no je razlog preobremenjenost. [e enkrat bi poudaril, da je delo na ustavo eno naj-
va`nej{ih del in bi ga bilo treba jemati resno. Seveda bodo v tem obdobju sestanki, seje,
usklajevanja, tudi seje zborov, mislim, da bodo 10 ali 12 dni v temmesecu. Bi bilo dobro
kot predlaga podpredsednik Potr~, da morda `e danes dogovorimo vsaj orientacijske
datume za sestavljanje te komisije in kaj bi se naj medtem datumih izven dela komisije
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dogajalo. S tem bi lahko to prvo fazo nekako spravili pod streho in se potem odlo~ili za
nadaljnji na~in usklajevanja oziroma dela. Namre~ kolikor sem pregledal in kolikor so
mi znana stali{~a posameznih skupin, na nekaterih stali{~ih gotovo ne bo pri{lo do us-
klajevanja in bo verjetno se treba odlo~iti za osnovni predlog in bodo morali tisti, ki ne
bodo popolnoma usklajeni, predlagati amandmajske predloge. Na drug na~in si ne
znam to predstavljati. Pri tem pa seveda, ~e vnaprej odre~e vsako upanje, da bi bila usta-
va sprejeta, ~e ne bomo pri teh predlogih imeli vsaj dvotretjinsko ve~ino, kot jo zahteva
sprememba ustave. O tem bo na{a odgovornost ....vseh, zlasti pa na tistem, ki bi kako
stali{~e le preve~ vehementno zagovarjali, ~e niso res vitalnega pomena za celotno us-
tavno materijo. Toliko bi imel za uvod. Morda bi se gospod podpredsednik Potr~ nave-
zal na to.

MIRAN POTR^: Gospod podpredsednik! Hvala za to, da ste ... na dnevni red.
Saj vam verjamem, da bi ...ve~ina, a se je nekaj treba dogovoriti. Kar mene zadeva so ti
predlogi, ki jih je sekretar pripravil ustrezni in jaz predlagam, da se drugi o njih izjasnijo.
Ker na koncu koncev so pribli`no skladni s tistim, kar je bil moj predlog, samo da so ne-
koliko brez pojasnil pisani, jaz sem pa~ nekatera pojasnila za vas pisal. Se strinjam.

VITODRAG PUKL: Ta predlog na{ega sekretariata glede na~ina dela imate. Ste
ga prebrali? ^e bi ga sedaj na hitro preleteli in povedali svoje mnenje. Po tem bi pa lahko
kar konkretno se lotili, da terminsko in vsebinsko vsaj za naslednji mesec. @eli kdo raz-
pravljati o tem predlogu oziroma k tem na~rtu del? Prosim.

TONE PER[AK: Ja, mi bi morali najprej po moje zvedeti kako dale~ so se posa-
mezne skupine, ki {e niso dale poro~il, ker mi najbr` ne moremo dolo~iti razgovora z
vodji poslanskih klubov, dokler tega ne vemo. Ker oni morajo imeti vsaj nek dolo~en
~as, da se lahko sestanejo, mislim, da lahko to pregledajo.

MIRAN POTR^: Osebno sem, ko sem razmi{ljal, razmi{ljal druga~e, ve~. Raz-
mi{ljal sem, da bi bilo koristno imeti ~imprej razgovor posebej z vodji skupin, zdaj naj-
br` ni treba s tistimi, ki so nam dali poro~ila. Ampak vsaj s tistimi, kjer {e ni poro~il in
hkrati z vodji razgovor z vodji poslanskih klubov s pro{njo, da poslanski klub oziroma
stranke oblikujejo svoja stali{~a. Moram re~i, nisem prepri~an glede na to, da poznam
pa~ delo svojega, na{ega kluba. Bom zelo vesel, ~e bom rekel, da je delo drugih klubov
veliko bolj{e od na{ega. Ampak nisem prepri~an, da je, bi rekel, sinhronizacija v okviru
klubov tak{na, da, recimo je tudi tisto delo v skupini popolnoma skladno z delom v klu-
bu. In zato mislim, da bi bilo prav naprositi stranke, da imajo svoja stali{~a in da pravza-
prav pride to hkrati, da mi vemo kaj posamezna stranka misli, kje je mo`no usklajeva-
nje, kje so bolj trdna stali{~a, kje so resni problemi, ker na podlagi tiste evidence bi po
mojem bilo mo`no potem za~eti, bi rekel, eno pametno usklajevanje. In {e nekaj bom
prav direktno rekel. Govorim pa iz lastnih izku{enj. Morebiti ima kdo druga~ne. Uskla-
jevanje bo veliko bolj produktivno, ko bomo imeli mi celoto. Ker takrat se bo veliko
la`e pogovarjati, pa re~i, v redu. Pet stvari je zelo pomembnih. Ampak pri tapeti smo se
pripravljeni {e ostale {tiri urejene na nek pribli`no razumen na~in. ^e pa nobena od teh
ni, potem pa nobena ni. Skratka je te`ko re~i pri vsaki posamezni stvari neko pribli`no
dokon~no stali{~e, ki iz celega spleta najpomembnej{ih problemov ne vidi{ in se prav-



Razprava o delu Komisije za ustavna vpra{anja 203

zaprav ne posku{a{ o celoti na nek na~in dogovoriti. Zato bi svetoval, da bi ~imprej ime-
li. Po tisti evidenci, ki jo imam, tisto, kar je do mene pri{lo, smo mi dali stali{~a kot klub
oziroma stranka, kr{~anski demokrati so dali in imam obvestilo, ne pa uradno, da imajo
liberalni demokrati oblikovana stali{~a, ki jih {e niso dali, vsaj da bi to vedel ne. Verja-
mem, da so v mnogih drugih strankah ravno tako. Samo nismo jih dobili. ^e bi zdaj bilo
mo`no se to dogovoriti danes, ali pa da podpredsednik ali pa midva oba ~imprej skli~e-
va vodje klubov in se za 10 minut, to je samo zato, da re~e{, ali smo pripravljeni v enem
tednu ali pa v treh dneh ali pa v 14 dneh ta stali{~a v klubih oblikovati, napisati, da bi
potem mi zbrali in videli, kje pravzaprav so tiste to~ke, o katerih bo najbolj potrebno
usklajevanje.

TONE PER[AK: Lahko samo odgovorim? (Da.) Zdaj vidim, da je pravzaprav
nekaj drugega tukaj. Mislil sem, da gre tukaj za razgovor, na katerem bi se dogovorili, da
bi zdaj klubi {li v razpravo o teh predlogih oziroma tehmaterialih, ki jih bodo te skupine
dale. Namre~, ker moram povedati, da mi kot stranka, smo dali en dosti kompleksen
pogled na takratni osnutek, zdaj smo pa ~akali na to fazo, kot stranka. Ne glede na to, da
sodelujemo pri tem. In lahko, mo`no je tudi tako. Ampak predstavljam si, da bi za nas
bilo la`e, ker v bistvu bomo najbr` ponovili isto kot smo dali takrat. Zdaj, ~e ne bomo
imeli `e enega materiala, ki bo sku{al nekaj predlagati.

IVAN BIZJAK: Najprej bi rekel to, da se mi ta terminski plan v na~elu zdi pa~
dober in s tem, da je treba `e tukaj notri videti datume, ali lahko to te~e zaporedno ali bo
treba kak{ne stvari vzporedno vrteti in podobno, sicer pa glede tega, teh prvih dveh za-
dev: razgovor z vodji skupin in razgovor vodij poslanskih klubov, to, kar je zdaj v bistvu
na tapeti; zdi se mi, da bi bilo potrebno, preden klubi lahko re~ejo do kdaj, torej z datu-
mom opredeljeno do kdaj bodo opredelili svoja stali{~a, da bi bilo potrebno imeti vsaj
neka vmesna poro~ila teh skupin. Namre~, zelo nerodno je, torej na{a stranka je bila
omenjena med tistimi, ki so oblikovala neka stali{~a, celo napisano je zgoraj neka
kon~na stali{~a kr{~anskih demokratov, ampak prepri~an sem, da se bodo zdaj v teh
skupinah na kak{nem podro~ju oblikovali celo novi predlogi vsaj glede kak{nega ~lena
in tako naprej, da so se izkristalizirala na osnovi te razprave neke re{itve, ki postavljajo
vsekakor novemomente o tem, in zaradi tega ne vidim razloga, torej pretiranega smisla,
da bi preden dobimo vsaj neka vmesna poro~ila, ki ni nujno, da predstavljajo popolno
soglasje delovne skupine, da bi {li v to razpravo v klubih. Zaradi tega mislim, da je treba
to prvo to~ko, da vodje skupin dejansko v enem najkraj{em mo`nem ~asu dajo od sebe
svoj, ~e ne kon~ni, pa vmesni produkt, in takoj za tem to zavzemanje stali{~ v strankah.
S tem, da ta razgovor z vodji poslanskih klubov je lahko tudi zdaj kmalu in bi se na tem
sestanku vsaj to lahko dogovorili, v kolikem ~asu po tem, ko bo nek material, lahko vsi
skupaj to damo. Tudi to je pomojem pomembno, da se ve, ali je to 10 dni, 14 dni ali je to
morda celo 1 mesec, ker ~e bi stranke zahtevale zelo veliko ~asa, potem se vse druge
aktivnosti morajo nekako temu prilagoditi oziroma bomo morali govoriti o vzporedno-
sti posameznih aktivnosti. Hvala.

ROBERTO BATTELLI: Rekel bi, da se danes nekako dogovorimo kljub temu,
da nismo sklep~ni, da vodje podskupin do dolo~enega datuma oddajo ta svoja poro~i-
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la. Kolikor vidim, to, kar je pri{lo do zdaj teh materialov, ~eprav nisem imel ~asa vsega
pogledati, ampak nimam ob~utka, da bi bila mnenja zelo deljena znotraj teh strokovnih
skupin, tako da bi tisto dejansko lahko potem predstavljalo podlago za razpravo znotraj
strank. Nekatere stranke, sedaj smo sli{ali, imajo pa {e tako in tako svoja stali{~a obliko-
vana in tako dalje; tam kjer bi slu~ajno pri{lo do deljenih mnenj znotraj strokovnih sku-
pin je zelo verjetno da ta deljena mnenja bodo koincidentno oziroma istovetna z mnenji
dolo~enih strank; se pravi ne vem, meni se zdi zelo logi~no zdaj, da se najprej dogovori-
mo, da ~imprej vodje podskupin dajo oziroma sestavijo svoja poro~ila in da se potem
gre na razpravo v strankah oziroma, da se sledi potem temu koledar~ku, ki smo ga dobi-
li, se pravi predlogu na~rta organizacijskih aktivnosti komisije.

dr. FRANC ZAGO@EN: Se strinjam, da se organiziramo, pohitimo, kljub temu
pa pri~akujem, da bo verjetno {e nekaj zelo ko~ljivih politi~nih vpra{anj in verjetno ve~,
kot bo to vidno iz teh poro~il podskupin. Ker v teh podskupinah pa~ niso bile vse stran-
ke zastopane, vsaj recimo v tej podskupini na ekonomska in socialna razmerja in je
prakti~no samo strokovna skupina delala, kve~jemu ene ali dve stranki sta imeli svojega
predstavnika, ker se vsi niso udele`evali. Naslednje bi {e omenil, da si ne bi na{a komi-
sija nalo`ila ko sprejema ta na~rt, kako preveliko odgovornost. V 1. to~ki namre~ pi{e,
ustavna komisija je odgovorna za oblikovanje delovnega osnutka predloga, ki bo imel
realne mo`nosti za sprejem v zborih skup{~ine. Na to gledam takole, namre~ sprejema-
lo se bo v skup{~ini in ~e tam ne bo sprejeto, torej bo odgovorna ustavna komisija. Us-
tavna komisija mora svoje delo opraviti in je odgovorna za to, da predlog ponudi. ^e bo
pa tam 65% glasov in ne 2/3 ali kako tako razhajanje med strankami, da bo zelo te`ko
najti konsenz, pa to ne more biti odgovornost ustavne komisije.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Besedo ima gospod Anderli~.

TONE ANDERLI^: Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi morali dobiti vsa ta po-
ro~ila, je pa tudi evidentirano, da je bila ta seja sklicana verjetno zaradi potrebe in pa
tudi zaradi stalnih negodovanj v javnosti, pa tudi v okviru strank, da delo kasni. Mislim,
da ne moremo nadaljevati danes seje v nesklep~ni sestavi, vsaj jaz ne bom sodeloval,
ker ne `elim zaradi bodo~ih ali pa kasnej{ih interpretacij seje kaj da se je dogovorilo in
kaj bi se eventualno lahko dogovorili. Kar se pa ti~e konkretnega, lahko se pa dogovori-
mo verjetno okrog tega predloga na~rta, vsaj terminsko kako bomo naprej zadevo pe-
ljali. 6. to~ka. Ne razumem te to~ke iz enega preprostega razloga, ker naj bi neka skupi-
na, predsednik, podpredsednika, predsedniki strank in pa skupina strokovnjakov us-
tavne komisije oblikoval osnutek delovnega besedila predloga. Mislim, ~e ni~ drugega
mora biti tukaj celotna ustavna komisija zraven, ker tu o~itno gre za nek drugi forum, ki
bo pripravil osnutek delovnega besedila, po mo`nosti v usklajenem besedilu sicer pa o
variantnih predlogih pri vpra{anjih, pri katerih ni bil dose`en konsenz. Potem je najbr`
nelogi~no, da se v 4. to~ki pod IV. navaja, da bo za tem, ko bo to `e storjeno ustavna ko-
misija pripravila delovno besedilo predloga, ki bi ga oblikovala v celoti, enotno v re{i-
tvah in tako naprej. Mislim, da je to neka nesprejemljiva tendenca ali pa praksa, potem
se naj re~e ustavna komisija nima te funkcije, ampak jo ima ta skupina, ki potem lahko
nastopa tudi v skup{~ini v neki odgovorni vlogi, ne pa da pripravi zadevo, potem pa mi
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v bistvu kot da to po`egnamo, samo zato, da je z ustavno komisijo pokrit tisti predlog, ki
gre na sejo skup{~ine. @elel bi razlago, ker si pa~ tako razlagam in ne razumem druga~e
in tudi ne vem, ~e se da druga~e razumeti.

MIRAN POTR^: ^e lahko gospodu Anderli~u, ker to med drugim sem tudi sam
napisal. Zakaj gre? Mi smo pri osnutku, ko smo sprejemali, smo bili v polo`aju, da smo
se dogovorili na ustavni komisiji, da posebna skupina ekspertov pripravi tekst in da us-
tavna komisija razpravlja o tem tekstu in smo osnutek sprejeli z tak{nimi in drugimi
mnenji in z mnogimi amandmaji in {e z ve~ amandmaji potem na zboru. Skratka, nekdo
ustavni komisiji mora predlagati tekst. Mislil sem, da je sedaj faza v kateri priprava tega
teksta za ustavno komisijo - poveriti jo samo strokovnjakom - gotovo zagotavlja stro-
kovno ~istost, ne zagotavlja pa politi~ne mo`nosti ali nemo`nosti dokon~nega spreje-
ma. Nimam nobenih pomislekov, da to delamo v celoti na seji ustavne komisije. Bojim
se pa, da je to delo, bi rekel, za spoznanje manj produktivno, iz razloga, ker zopet nek-
do mora te stvari pripravljati, ~e jih bodo pripravljale samo strokovne skupine, prav,
ampak potem bo pa~ vsa razprava na ustavni komisiji in ne bo koncentrirana, recimo na
10 ali pa 15 vpra{anj, o katerih je najpomembnej{e dogovarjanje. Temu predlogu se lah-
ko re~e nesprejemljiv na~in, jaz mu pa re~em neka politi~na realnost, v kateri tisti, ki pri
tem sodelujejo nosijo nasproti poslancev svoje stranke in tudi tisti, ki so v ustavni komi-
siji njegove stranke, silno veliko odgovornost, smo najbr` je to delo, kjer bo na nek
na~in, nekdo, ki v teh procesih sodeluje, neko odgovornost moral prevzeti, njegova
stvar pa bo ali bo govoril v svojem imenu, ali pa bo govoril v imenu vseh tistih, ki prav-
zaprav to stranko predstavlja in bo z njimi prej ustrezno koordinacijo pripravil. To je
samo pojasnilo. Zaradi mene je lahkomirne du{e, kot metoda nesprejemljivo ocenjeno,
samo bojim se, da potem pa~ pomeni, da se dogovorimo, da imamo 10 ali pa 14 dni ne-
prekinjeno sejo ustavne komisije, ki nisem prepri~an, da bo tak{en rezultat dala.

TONE ANDERLI^: Pod 2. to~ko naj bi se zgodilo to, kar pi{e, da naj bi razgo-
vor z vodji poslanskih klubov in predsedniki strank, da bi oni oblikovali politi~na sta-
li{~a in tako naprej. Pod 3. to~ko strokovna skupina ustavne komisije pripravi na podla-
gi poro~il in tako naprej neko zadevo. Potem se pa pojavi nek oblikovan forum, ki bo te
stvari zaokro`il. Te skupine, ki so sedaj imenovane in ki sedaj delujejo, plus ta stali{~a
do katerih naj bi pri{li kot predlagate in se s tem strinjam v 2. to~ki, s strani strank, potem
pa bi morala ustavna komisija s tem nekaj narediti. Ali pa, nisem ni~ proti, da pod 6.
to~ko, da so vsi ti prisotni, normalno, ampak da so zraven tudi ~lani ustavne komisije,
vsaj to, ~e ne `e kaj drugega. ^im govorimo o definitivnem osnutku delovnega besedila
predloga, po mo`nosti v usklajenem besedilu in tako naprej, potem je to to, potem ni
treba ve~, da ustavna komisija {e enkrat zadr`uje, ker potem stali{~a strank bodo zra-
ven, strokovnjaki bodo zraven, predsednik, podpredsednik ustavne komisije bosta zra-
ven in ni ve~ treba {e enkrat to zadevo obdelovati, ampak se lahko to v tem vhodu na
tak na~in kot je zastavljeno tudi potem v zaklju~ni fazi naredi. Ne bi rad, kot ~lan ustav-
ne komisije potem zopet se sre~al, da se nekje nekaj dogovori, bom pamoral potem kot
mnenje ustavne komisije, recimo, zagovarjati na seji skup{~ine. To je potem neka druga
praksa. Tukaj je dosti prostora zato, da se izrazijo mnenja politi~nih strank.
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VITODRAG PUKL: Saj smo razumeli `e po petih stavkih. Mislim tako; tukaj de-
jansko do nesporazuma prihaja. Gre za sestavo za tehni~no pravilo, tistega predloga,
pravno in da vsaj v bistvu vzame politi~ne zadeve, tu gre za popolno tehni~no opravilo
in vsi zakoni, ki so malo te`ji se na tak na~in pripravljajo, se ena skupina nekam zapre in
posku{a ta osnutek pripraviti, sklepalo se bo pa tako na komisiji in bo verjetno zelo dol-
go trajalo. ^e pa {e mi komisijo v celoti, plus te ljudi obremenjujemo s tem, da bomo
~len za ~lenom zapisali in formulirali, bi ob na~inu razpravljalo 25 ~lanov ustavne komi-
sije, morala ta zasedati nepretrgoma mesec dni ali pa mesec in pol. Tu gre samo za teh-
ni~no vpra{anje, absolutno ni~ drugega. Nobenih pravic se ne bo kratilo, nobenemu
~lanu in poslancu. Hvala lepa. Glede dela nesklep~nosti, poglejte, mi ne sejemo. Seja se
ne opravlja. Mi se sedaj v o`jem sestavu pa~ kolikor je dogovarjamo o tem, kako bomo
naslednjo sejo sklicali, kako metodo bomo ubrali. To je ~isti delovni dogovor, ki ga lah-
ko potem naslednja sklep~na seja ovr`e ali pa ne. Dogovoriti se pa moramo na vsak
na~in ali bomo delali na ta ali na oni na~in. Tu je vsak pameten nasvet dobrodo{el in ve~
kot nas je, ve~ pametnih nasvetov bomo pa~ sli{ali, potem se bomo pa odlo~ili za naj-
bolj pametnega. Prosim, gospod Per{ak.

TONE PER[AK: Najprej bi rekel glede te razprave, ki je tekla doslej, naslednje.
Moram re~i, ~e prav razumem to, kar je govoril Tone Anderli~, da se strinjam z njim na-
mre~ v eni stvari. Mislim, da vsaka faza mora rezultirati v seji ustavne komisije, vsaka
faza in naslednja faza se za~ne {ele na podlagi seje ustavne komisije. Zakaj to poudar-
jam? Nisem za to, da bi se spet zgodilo to, da bi se odlo~anje o ne~em preneslo nekam
drugam. Mi smo delovno telo skup{~ine, v tej komisiji so predstavniki vseh parlamen-
tarnih strank oziroma skupin in sem za to, da gre razprava v neki fazi v stranke, ampak
sklene se pa tukaj na ustavni komisiji. In ta da potem izto~nice za naslednjo fazo. Zato
zdaj, ko gledam ta predlog tukaj, si to nekako tako predstavljam, rekel bi prvo, da je lah-
ko potreben pogovor, ampak zraven mora biti termin do kdaj dobimo poro~ila, nakar
sem za to, da je sestanek ali pa pismeni apel ali kakorkoli naj se opravi v desetih ali {tiri-
najstih dneh razprava v klubih. Na kar sledi najprej sestanek ustavne komisije po teh
razpravah v klubih {ele pod 3. to~ko, recimo in po 3. to~ki spet ustavna komisija, dan,
dva, tri ali ne vem koliko ~asa bo trajalo, saj ima gospod Potr~ predvideno tudi tako.
Ampak v vsaki fazi mora sklep sprejeti to telo.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Saj sem tako menil in gospod Potr~ verjetno
isto meni. Ta ustavna komisija se mora sestajati v vsaki fazi. Meni se zdi malo preuranje-
no preskakovati na tisto zadnjo fazo. Tu pa je v nesklep~ni sestavi sklepati o tem. Danes
bi se res omejil na to, saj je vsaj na{e ve~insko mnenje tako, da bi res najprej bilo potreb-
no, da vodje podskupin a`urirano in to ~imprej sestavijo poro~ila oziroma kon~ajo svo-
ja dela, vsaj vmesna. To bi morda midva prevzela? To bi morda prevzela s podpredsed-
nikom Potr~em. Potem bi bila naslednja faza, da bi {la ta mnenja v obravnavo klubov
poslancev potem pa bi morali sklicati skupni usklajevalni sestanek vseh klubov poslan-
cev in vodij podskupin. ... Vem. Najprej ustavno komisijo potem pa vodje klubov za us-
klajevanje med strankami.

(neznan): ^e do 6. to~ke ne bomo dali skozi, tudi na ustavni komisiji...
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VITODRAG PUKL: Tisto bomo potem. Saj pravim, ko bomo pri{li do 6. to~ke,
po~akajte, potem bomo sklepali o tem. Mislim, da ste {e vi hoteli?

ZDRAVKO ZABUKOVEC: Za mene je predlog na~rta ... kakr{nega smo dobili
sprejemljiv. Opozoril ali pa pridru`il bi se pri teh vpra{anjih v naslednjem pogledu. Pr-
vi~, mislim, da roke vnaprej za vse faze bi zdaj te`ko dolo~ili preprosto zato, ker ne
vemo, kako se bodo razli~na stali{~a pojavljala. Mislim, da bi morali za vsako fazo za na-
prej dolo~iti eno... na primer zdaj bi morali re~i, dokler ... ne daje ves te skupine svoje
elaboracije. Druga zadeva. Pridru`ujem se stali{~u, da bi morali imeti vse te elaboracije
skupaj hkrati, ker tako se potem tehta celovit pogled na ustavo. Tretja zadeva je pa
vpra{anje, ki ga je spro`il delegat Anderli~, vpra{anje ali naj dela o`ja skupina ali celot-
na ustavna komisija. Mislim, da gre v predlogu, jaz ta tako razumem, za nek kompromis
... demokratskim pristopom in racionalnostjo. Kar sogla{al bi s tem, da se v o`ji skupini
la`je izdela. Moramo pa se dogovoriti in dati poudarek IV. to~ki, da je vendarle na kon-
cu pa ustavna komisija tista, ki bo {la {e enkrat temeljito skozi vso stvar. Moram pa re~i,
da imam iz prvega poskusa slabo izku{njo, zato to posebej poudarjam. ... ekspertna
skupina pripravila na{ prvi osnutek, je bila sklicana na{a ustavna komisija tako, da bi
kar v enem ali v dveh dneh vse skupaj odobrili brez prevelike kriti~nosti. Te napake se
ne sme ponoviti. ^e je to tak dogovor in bomo tako delali, potem je to zame sprejemlji-
vo. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod Potr~.

MIRAN POTR^: Mislim, da je gospod Zabukovec pravzaprav povedal tisto,
kar sem `elel re~i. Mogo~e so stvari lahko tudi kaj nespretno formulirane, ampak res je
bilo mi{ljeno, da je tista 6. to~ka, ki je zdaj na nek na~in vpra{ljiva povezana s to IV, in da
to pomeni samo predpripravo za odlo~anje, ki gotovo ostaja na ustavni komisiji. In {e
nekaj, kar je gospod Per{ak govoril. Razumel sem, da imamo mi pravzaprav prepletene
nekatere faze, da vsako poro~ilo strokovne komisije, strokovne, teh, ki jih imamo, pri-
haja na ustavno komisijo in ste videli, napisal sem, gremo po vrstnem redu tako, kot so
stvari pripravljene, samouprava in tako naprej in da pravzaprav vmes na ustavni komisi-
ji preverimo, ampak hkrati pa delamo tudi na celotnem usklajevanju, ker se tudi zelo
strinjam, to je pa~ moje mnenje, nemogo~e bo ~isto do konca priti do spoznanja, kaj je
realno kaj ne, dokler ne bomo celote videli. Mi bomo pri{li do tri~etrt, recimo v lokalni
samoupravi in bomo rekli, vse stvari so v redu, ampak na teh dveh to~kah bomo pa na
koncu povedali ali je v redu ali ne in tako bomo na vsakem od teh podpoglavij najbr`
nekaj vpra{anj zbrali. Tiste bo pa treba nekje potem usklajevati.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospa Bebler.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Strinjam se z vsemi tistimi, ki so se zavzeli za to, da
se vsaka faza zaklju~i dosledno na seji ustavne komisije. Namre~ predpostavljam to iz
dejstva, da je iz vsake stranke nekdo tukaj zastopan in da je tistim v prvi vrsti ta ... za zve-
ze med ustavno komisijo in med stranko, ki jo v ustavni komisiji zastopa. Sogla{am pa
tudi s predlogom gospoda Zabukovca, da bi se zdaj v prvi vrsti dogovorili, do kdaj mo-
rajo te delovne skupine podati svoje poro~ilo. To pa je zame tudi zelo pomembno zato,
ker vodim to skupino za ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine, ki mora pripraviti
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svoje poro~ilo o zelo ob{irni tematiki in bi se zdaj tudi kar opravi~ila zato, ker bom mo-
rala iti iz te seje, ker sem pred sklicem seje ustavne komisije sklicala pa~ to delovno sku-
pino. Tako da bi zame ta hip bilo najpomembnej{e okvirno se opredeliti, do kdaj naj bi
te delovne skupine morale obvezno pripraviti svoje poro~ilo. Hvala.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Ko so vsi v ~asovni stiski, morda bi zaenkrat,
saj ne, da bi komu besedo jemal, bo lahko {e vsak sam povedal, se dogovorili, to se pra-
vi prvo, kar bi se lotili intenziviranja dela podskupin. To bi prevzela oba podpredsedni-
ka, gospod Potr~ in jaz. Tudi en pameten rok bi `e bil v enem tednu lahko naredi. Pro-
sim? Do 4.3. Potem bi morda midva sklicala te predsednike, povabila zraven tudi vodje
klubov, po moje ne bi bilo napa~no, ~e so zraven. Zaradi {e tistih, morda kak{nih ... ali
kaj podobnega teh dejanj. Potem bi pa sklicali sejo ustavne komisije, ~eprav menim, da
bi seja ustavne komisije morala biti sklicana `e tudi naslednji teden, saj bomo imeli cel
kup stvari za obravnavati. Tako da bi vsaj tedensko najmanj enkrat bilo. To bi bila prva
faza, o nadaljnjem postopku, o nadaljnjem delu bi se pa pogovorili {e na naslednji seji,
ko bomo upajmo sklep~ni. To so zdaj samo neobvezni delovni na~rti, da se stvar pre-
makne. Se pravi, ~e bi na ta na~in pristopili, to je `e povedano, kaj bomo delali s pod-
skupinami, kako se bomo potem zbrali in koliko smo potem zbrali. Tu bi se morda {e
samo dogovorili za naslednjo sejo ustavne komisije naslednji teden, dnevni red bomo
pa tako dolo~ili. Kdaj menite, da bi to bilo primerno. Danes smo petek, se pravi, ~e se
kako naslednji ~etrtek dobimo .... prosim, ne, ne, naslednji teden je v redu, to je tisto, ko
smo prelo`ili. Bi morda v sredo, kaj menite bi bilo dovolj, ~e bi danes {la vabila, da bi se
dogovorili za v sredo? Prosim, gospod Per{ak.

TONE PER[AK: Mi imamo te razprave na{ih delovnih teles. Predlagam, ~eprav
je ta komisija dale~ najbolj pomembna, da se vendarle pogleda kako so `e sklicani
kak{ni sestanki in da se to malo prilagodi, da zdaj ne dolo~imo ene ure, kjer so `e 4 od-
bori in kjer je `e 10 ljudi iz te komisije, bomo tak pridni, da bomo pri{li sem, potem
bodo pa oni nesklep~ni.

VITODRAG PUKL: Potem bomo pa zaprosili sekretarja komisije, da to preveri
in predlaga potem najbolj primeren datum. Poglejte, od 25 ljudi bo gotovo 3, 4 objektiv-
no zadr`anih, mislim tako, da tu ne bo mogel uskladiti, moramo pa gledati, da so ..., ja
samo bi prej vpra{al za v petek.

(neznan): Vpra{ujem, ali bi bilo mogo~e dolo~iti, da kar en dan v tednu do-
lo~imo, da vsi vemo, da ima takrat ustavna komisija sejo, da re~emo, recimo, v ~etrtek in
petek in vsi vedo, da imamo takrat ali pa druge dni, no ne vem kaj bi bilo primerno.

VITODRAG PUKL: Mislim, da je ta predlog kar primeren, da bi vedeli, da zdaj
se bomo tako morali sestajati ozko, verjetno dvakrat tedensko ...., da bi en dan kar fik-
sno dolo~ili, da bi lahko `e ra~unali. Gospod @agar.

ZVONE @AGAR: Poglejte, dosedanja praksa ka`e, da tista seja ustavne komisi-
je, ki na prvi pogled ni preve~ va`na ni sklep~na, to se da `e v naprej ugotoviti in zato je
iluzorno kar napovedovati, da bomo imeli vsak teden eno do dve seji, ki niti slu~ajno ne
bodo sklep~ne. Mislim, to dajmo upo{tevati, ker druga~e bomo delali na~rte oziroma
ra~une brez kr~marja. Strinjam se sicer za en dan v tednu, nikakor pa ne za dva, ampak
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`e to je preve~, ker kot do sedaj tudi v naprej ne bo ~isto ni~ druga~e, ni~esar se ni po-
membnega zgodilo, nobenemu se ne bo prikazala nobena zadeva, tako da ne pri~aku-
jem, da se bo karkoli spremenilo, zato bi opozoril kve~jemu na to, da so te seje ustavne
komisije pripravljene tako, da `e iz tistega vabila izhaja, da je va`na zadeva, ker potem
ljudje pridejo, druga~e pa jih ne bo, pa lahko mi naredimo kakr{nekoli sklepe.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod @agar, zdaj je stvar ocene va`nosti.
Meni se zdi, da je v dnevnem redu organizacija dela komisije v tej situaciji, ko ~as lovi,
pa ko je toliko pripomb in toliko enih razli~nih mnenj, da je to sila va`na to~ka dnevne-
ga reda, enako kot obravnavanje ostalih. Mi bi morali vse te segmente obravnavati in
kot komisija kakor smo danes sli{ali vztraja na tem, da bo v vseh fazah komisija svoje
stali{~e pa~ povedala in sprejela konkretno taktiko za nadaljnje delo, zato dvomim, da
bi ravno v tem obdobju, ko nas ~as sili, katerakoli seja ustavne komisije bolj neva`na. Tu
bi lahko samo napisali mogo~e v levi kot {e obravnavale se bodo izredno va`ne re~i,
kar pa ni~ ne pomeni, ali pa na kak drug na~in, da bi ~lane pritegnili, da bo vsak dobil
pol kranjske, pa pol litra vina, to je pa nerodno. Mislim, tako da bodo zdaj vse seje
va`ne. Gospod Zago`en.

dr. FRANC ZAGO@EN: Sem za to, da se dogovorimo za en dan v tednu, samo
sredi tedna prav gotovo ne moremo, ker bodo seje skup{~ine, tako da najbr` pride v
po{tev petek in drugi odbori ne zasedajo tako pogosto ob petkih, tako da mislim, da bi
drugi odbori in komisije lahko potem to tudi upo{tevali. Je pa vsaj prihodnji petek, ~e
bo sklican za petek, bo samo do 12.00 ~as, najve~ do 13.00 ure.

VITODRAG PUKL: Ali bi ob petkih sklicevali kar ob 9.30, 9.00 ura je mogo~e
malo prehitra ura, ~e vidim, ob 9.00. Se pravi, ~e bi se na~elno ... takoj gospod, samo da
do konca povem svojo misel. Morda bi to sprejeli kot na{ neobvezni dogovor, ker ni-
smo sklep~ni, da bi na~elno dolo~ili vsak petek ob 9.00 uri. Gospod Anderli~, prosim.

TONE ANDERLI^: Sem za petek, pa tudi zaradi tega, ker se tako zavle~e po-
tem v soboto pa v nedeljo, tako da ne bomo obremenjeni, da imamo kaj drugega. Za na-
slednji teden sem tudi za v petek za to prvo sejo, predvsem iz razloga, ker se je zdaj zgo-
dilo, da je dva dni. 19. je bilo to oddano na po{to. Verjamem, da veliko ljudi tudi zaradi
tega ni pri{lo in vsaj en teden moramo dati, ali pa 5 dni, da se ljudje lahko organizirajo.
Rad bi pa rekel, da ~e boste pisali kak{en zapis iz te seje, ki je ni bilo ali je bila ne vem,
mislim, zdaj bom res {el, ker druga~e nas lahko {e enkrat s kavo postre`ejo, da ne boste
zapisali, da smo se poenotili na tej zadevi, ampak da smo o tem razpravljali, pa da so
bila razli~na mnenja in da se moramo dokon~no dogovoriti takrat, ko bodo {e drugi
svoje povedali. Mislim pa, da so bila razvidna razli~na mnenja o tem pristopu.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Mi smo danes samo se dogovorili. Mi smo se
dogovorili, da naj bi bile seje vsak petek, da se pospe{i delo podskupin, kar bova oba
podpredsednika prizadevala, da se jim rok postavi in da bomo na naslednji seji `e
obravnavali poro~ilo, mislim to, kar lahko poglejte tisti oddelke uprava, vojska in tako
naprej, bomo lahko `e mi kot ustavna komisija dokon~no eno formulacijo naredili in
dali `e v usklajevanje, ~e ne bo. Mislim tu bo treba hiteti, da nekaj dose`emo. ^e {e ima
kdo kaj? Gospod Per{ak.
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TONE PER[AK: Imam {e en predlog. ^eprav ni malo ... v petek je seja ustavne
komisije smo rekli. Predvidevam, da bo najbr` v ponedeljek, zato sem prej rekel 4.3. rok
za komisije, za podskupine predvidevam, da bo, ker se takrat za~ne veliko zasedanje
skup{~ine potem 5., da bo najbr` tisti ponedeljek kak{en sestanek {e z vodji klubov in
takrat je prilo`nost za tisti dogovor. Naj bo takrat to~ka tudi dogovor glede dela za
ustavo.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Pa smo kon~ali. Za udele`bo se zahvaljujem,
ne za sestanek, ker smo nesklep~ni. Bom rekel tako, kot gospod dr. Toplak, zlasti tisti,
ki niste navzo~i hodite redno na sestanke.

Datum: 22.4. 1991

29. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

VITODRAG PUKL: Sklep~ni so. gospod Kole{nik bi prosil. Namre~ tu bi, pro-
sil, da ~e se le da, bili ~im kraj{i, ker bomo verjetno morali kon~ati okrog 13.00 ure zara-
di posvetovanj, ~lani bodo morali iti, tako da ne bomo sklep~ni. zdaj bi pre{li na 1.
to~ko dnevnega reda, in sicer odobritev zapisnika 21. seje komisije. zapisnik ste dobili,
ima kdo kako pripombo na zapisnik? Lahko {tejem, da je zapisnik sprejet oziroma odo-
bren. 2. to~ka - dogovor v zvezi z aktivnostjo komisije pri delu na novi ustavi. namre~, ta
to~ka je bila `e na dnevnem redu, na prej{njem zasedanju danes teden, ki pa ni bilo
sklep~no. Gre za to, da vsi ugotavljamo, da je treba delo na ustavi pospe{iti, in je potem
predsednik ustavne komisije bolj anga`iral oba podpredsednika, to je gospoda Potr~a
in mene, da pri tem delu sodelujeva, ~eprav je jasno in o~itno, da brez njegovega vode-
nja usmerjanja in sodelovanja z ozirom na njegov polo`aj v skup{~ini in v politiki, ne bo
mogo~e in bo v tem smislu teklo naprej. Gospod Potr~ je pripravil predlog organizacij-
skih aktivnosti komisije, ta njegov predlog ste prebrali verjetno `e v dnevnem ~asopisu,
ustavna komisija je sestavila podoben predlog, kjer so poslovna stali{~a s katerimi tudi
jasno sogla{am, zajeta. Ponujena je bila kaka taka aktivnost na zadnji nesklep~ni seji so
bile pripombe, v tej smeri sicer liberalnih demokratov, da bi moralo te`i{~e vsega biti na
ustavni komisiji, o~itno je {lo za napa~no razumevanje, ker je ustavna komisija tista, ki
bo odlo~ala in o tekstih in o variantah in o alternativah. In je vsa ostala dejavnost pri-
pravljalna dejavnost, se pravi taka dejavnost, ki ne bi bila u~inkovita, ~e bi se opravljala
v {ir{em krogu. Dogovorili smo se tudi, da bi ta na~rt aktivnosti jemali pragmati~no in
od faze do faze sklepali. S tem, kaj bomo storili, se pravi, da ta na~rt aktivnosti ne bi bil
obvezujo~. Iz tega na~rta aktivnosti je do zdaj `e dejansko realizirana. Podskupine so v
glavnem kon~ale z delom, sicer pa bodo kon~ale najkasneje do 4. oziroma 5. in 6. za
javnost bi bilo verjetno zelo zanimivo, da so podskupine, ki so bile sestavljene iz ~lanov
komisije in pa iz znanstvenih sodelavcev upo{tevale pri svojih poro~ilih in mnenjih
prav vse podatke iz javne razprave. Se pravi, noben predlog, nobena ugotovitev oziro-
ma nobena pripomba iz javne razprave ni bila zanemarjena. Drugo, kar bi bilo potreb-
no poudariti, da te skupine s poro~ili z zaklju~kom te faze dela niso razpu{~ene in bodo
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morale obstojati {e verjetno do sprejema ustave, ker bo pri{lo do povratnih informacij,
do potrebnega dela te komisije in pa mnenja te komisije. Predlagal bi oziroma prosil bi,
~e ima kateri k temu predlogu, na~rta organizacijskih aktivnosti s temi dopolnitvami,
kot sem povedal, se pravi, ga bodo jemali pragmati~no in od faze do faze dolo~ali, ~e bo
potrebno katero naslednjo fazo na nek na~in izvr{evati, kake pripombe.

Datum: 19.12.1991

41. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

(neznan):Vsi ste dobili na mizo {e papir, ki nosi podpis predsednika Izvr{nega
sveta in ki vsebuje vrsto predlogov za dodatne amandmaje. Tu moram povedati nasled-
nje. Odlo~iti se bo treba ali smo pripravljeni o teh materialnih {e dodatno razpravljati,
ker so bili predlo`eni po formalnem zaklju~ku ustavnega dela za pripravo predloga us-
tave. Drugi~. ^e nismo pripravljeni o tem razpravljati ali ~e menimo, da je potrebno
dalj{e obdobje, da te stvari prou~imo, potem se bo treba danes odlo~iti ali prelo`imo
sejo skup{~ini o predlogu ustave. To so stvari, o katerih bi se morali danes odlo~iti. Gre
za nenavaden na~in. Tik pred kon~no redakcijsko sejo dobimo od Izvr{nega sveta celo
vrsto predlogov dodatnih amandmajev. Prosim, da se opredelimo o tem, ali smo pri-
pravljeni razpravljati o materialu, ki je bil predlo`en na mizo. In, ali smo sploh priprav-
ljeni razpravljati o temmaterialu, glede na to, da je izven rednega in po redni proceduri.
To so stvari, o katerih se bo treba danes odlo~iti. Moram opozoriti {e na naslednje, kar
vam je vsem znano. Predlog ustave je bil koncipiran po vrsti normalnih procedur, ki za-
devajo sprejem osnutka, javno razpravi itd., zlasti po kon~ni fazi pominicioznem, skraj-
no tolerantnem in potrpe`ljivem usklajevanju besedila ustavnega predloga z vsemi do
konca usklajeno. To kar je bilo, razen ustavnega predloga z vsemi strankami. To kar je
bilo, razen spornega 55. ~lena, je bilo vse do konca usklajeno. To pomeni, da ta tekst us-
tavnega predloga ni pisan izklju~no po volji enih pogledov, ampak je rezultat dejanske-
ga konsenza. Na svoje veliko za~udenje moram ugotoviti, da vlada post festum, po
vsem procesu, ki je bil objavljen in po vsem mukotrpnem usklajevanju pride s predlo-
gom, ki vsebuje, ne spu{~am se v vsebino, okoli 25 novih sprememb in dopolnitev. ^e
ho~emo to obravnavati na na~in, kot smo obravnavali stvari je jasno, da ne moremo iti v
razpravo o tem ustavnem predlogu `e na skup{~ino. Hkrati ugotavljam, da na~in, ki ga
je izbral Izvr{ni svet vna{a, ustvarja situacijo, ko se vam lahko zgodi, da ponovno odpi-
ramo vsa odprta vpra{anja, ~e za~nemo ponovno stvari izpostavljati in o njih razpravlja-
ti. Hkrati meni osebno ni jasno, ali Izvr{ni svet `eli novo ustavo ali `eli, da se proces od-
godi. S strani Izvr{nega sveta sem dobil dvojno pismo. Enega, ki ga je podpisal minister
Lojze Janko v imenu Izvr{nega sveta in pravi: V prilogi vam po{iljamo osnutek mnenja
Izvr{nega sveta Skup{~ine Republike Slovenije k predlogu ustave Republike Slovenije
in tako naprej. Mnenje je, da Izvr{ni svet podpira predlog ustave, zagovarja stali{~e, da
bi bilo umestno sprejeti ustavo `e v leto{njem letu in ima poleg tega tudi tri manj{e spre-
minjevalne dodatne predloge. To je pismo, ki je bilo datirano 16.12.1991. 18.12.1991
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dobim ponovno od Izvr{nega sveta drugo pismo, ki ga je podpisal predsednik Lojze Pe-
terle, ki iz prvega pisma prakti~no, skoraj dobesedno prevzema celotno dikcijo. Spre-
membe so v toliko, da uvaja vrsto amandmajev in pravi med drugim, da Izvr{ni svet
Skup{~ine Republike Slovenije predlaga Komisiji za ustavna vpra{anja Skup{~ine Re-
publike Slovenije, da v prilogi poslane predloge posameznih ministrstev obravnava in
omogo~i predstavnikom teh ministrstev, da na seji komisije obrazlo`ijo svoje predloge.
Gre za naslednje. Na eni strani ugotavljam, da Izvr{ni svet podpira sprejem ustave in to
`e v leto{njem letu, hkrati pa v svojem postopku ubere smer, ki onemogo~a, da bi spre-
jeli ustavo v leto{njem letu. Na drugi strani moram ugotoviti, da ~eprav imamo opravka
s spremnim pismom Izvr{nega sveta, gre za celo vrsto amandmajev, ki niso predlog Iz-
vr{nega sveta. Kajti Izvr{ni svet ni zavzel do njih stali{~e kot Izvr{ni svet, ampak se samo
sklicuje na stali{~a posameznih resorjev. Hkrati ugotavljam, da niti resorni ministri niso
ve~inoma podpisali predloge, ampak so podpisani s strani namestnikov ministrov. Vsi
ti predlogi so poslani oziroma datirajo 12.12. in se vrstijo do 16.12., to se pravi, da je v
zadnjem trenutku pri{lo s strani Izvr{nega sveta akcija, kjer naj bi vnesli nov element v
razpravo o ustavnem tekstu. Hkrati moram ugovarjati proti takemu na~inu,kajti Izvr{ni
svet je bil pri vsem delu ustavne komisije vseskozi zastopan po svojem predstavniku, se
pravi ministru za zakonodajo, ki je v delu v pripravi predloga tvorno sodeloval, tako for-
malno na sejah komisije kot tudi neformalno v strokovnih skupinah in izkori{~am to
prilo`nost, da se mu v imenu komisije zahvalim in dam priznanje za njegovo tvorno so-
delovanje. Hkrati ugotavljam, da sta bila torej ~lana te komisije tudi dva ~lana Izvr{nega
sveta in so torej imeli mo`nost, da zavzema stali{~a in opozarja na stvari, s katerimi se
eventualno ni strinjal. V zadnjem trenutku imamo opraviti s poizkusom, da se ponovno
odpre razprava, ki smo jo formalno zaklju~ili. Zato najprej ugotavljam, da se niste mogli
seznaniti z vsebino teh amandmajev. Jaz sem te amandmaje pregledal. Gre za nekatere
amandmaje k stali{~em, ki so najmanj pol leta `e zapisana v ustavi. Gre za amandmaje,
do katerih je ta komisija `e sprejela svoje stali{~e in jih Izvr{ni svet ponovno podpira.
Gre pa tudi za vrsto takih predlogov, ki so sicer redakcijskega zna~aja, nekateri so pa
taki, ki jih ne moremo smatrati kot redakcijske, ki bi eventualno, zlasti kar zadeva
amandmaje h kazenskemu postopku, se pravi vpra{anju odvzema svobode posamezni-
ku, to so pa tako pomembne stvari. ^e menimo, da je treba o teh stvareh ponovno raz-
pravljati, mislim, da ne moremo razpravljati brez stali{~ kazenskopravnih strokovnja-
kov in Pravne fakultete. In v takem primeru bi morali stvar odlo`iti v kolikor bomo ugo-
tovili, da te stvari smatramo za toliko relevantne, da jih obravnavamo.

dr. FRANCE BU^AR: Najprej bi prosil komisijo, da sprejme oziroma se odlo~i o
stali{~u, ali obravnavamo kot meritorna stali{~a Izvr{nega sveta, pri ~emer moram ugo-
tavljati, da do ustavne komisije Izvr{ni svet ni partner. Ustavna komisija je povsem sa-
mostojna in lahko zato tudi samostojno odlo~a in zaradi tega dajem ta predlog - ~e
smem to tako imenovati - ker ga osebno ne smatram kot predlog, potem bi morali naj-
prej o tem odlo~iti. Prosim za stali{~e komisije glede tega vpra{anja. To je proceduralno
vpra{anje.
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DANIJEL STARMAN: Prvi~ gre za delo pod popoln javnostjo. Sedaj smo delali v
omejeni javnosti in drugo, med nami so tudi predstavnice `enskega gibanja. V kolikor
sem obve{~en smo ~lani ustavne komisije seznanjeni z vsemi mnenji javnosti. Takih in
druga~nih.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Gospod Pukl, prosim.

VITODRAG PUKL: Ne bi proceduralno, ampak bi o stvari samo razpravljal.
Vsem ~lanom komisije je znano, da je ta osnutek ustave plod dolgotrajnega in pa spora-
zuma uskladitve med vsemi strankami. Znano nam je tudi, da je Izvr{ni svet sodeloval
po ~lanih komisije in je bil sproti seznanjen o poteku razprav. Ta predlog v kolikor ne
gre samo za nekatere redakcijske spremembe, to bi lahko bil morda napotek za kon~no
redakcijo, pa pomeni ponovno odpiranje bistvenih, vsebinskih vpra{anj. ^e bi mi temu
sledili, bi vrnili razpravljanje o ustavi najmanj za par mesecev nazaj. Nemorem razumeti
na~ina, ko Izvr{ni svet sogla{a s tem, da ni partner ustavni komisiji, neposredno pred
zaklju~no ... pa s prepri~ljivo ve~ino, pride s predlogom, kako bi bilo treba o na~elih
stali{~ih ponovno razpravljati, ~eprav smo se v tej komisiji `e odlo~ili in o teh stali{~ih
odlo~ali, in po opravljeni razpravi ponovno usklajevati stali{~a med strankami, ~e bi
pri{lo seveda do sporazuma. Zato menim, da je edino pravilno in primerno, da mi tega
predloga ne obravnavamo.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Torej sedaj imamo dva predloga in prosim,
da se najprej izjasnimo. Najprej se odlo~imo o vpra{anju, ki ga je spro`il gospod Star-
man, potem bi pa naprej. Tako, da bomo imeli malo bolj organizirano diskusijo. Prosim,
gospod [e{erko.

dr. LEO [E[ERKO: Moje stali{~e glede tega kar je spro`il Starman je, da je us-
tavna komisija v posameznih vpra{anjih poklicala posamezne strokovnjake, ki so bili za
posamezna vpra{anja pristojni. Tako tudi danes razumem udele`bo `ensk kot ude-
le`enk te razprave o vpra{anju o katerem lahko veliko povedo. Zato mislim, da je prav,
da so tu, prav je, da so bile poklicane ali pozvane ali povabljene, in ne vidim nobenih
razlogov, da bi aretirali njihovo udele`bo druga~e kot udele`bo drugih strokovnjakov,
ki se udele`ujejo in bom tudi glasoval za to, ~e bi eventualno do tega pri{lo. Ne bi pa
tega `elel, ker mislim, da bi bil to neke vrste incident, ~e bi se to zgodilo, da ostanejo in
da bodo lahko v razpravi sodelovale. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Prosim naprej glede tega prvega vpra{anja.
Prosim, gospod Per{ak.

TONE PER[AK: Mislim, da je glede tega tako, da ima predsednik delovnega te-
lesa pooblastilo, da povabi na vsak sestanek delovnega telesa v skup{~ini, tudi tistega,
za katerega smatra, da ga je treba povabiti ali da ga je koristno povabiti. Jaz bi pri tem os-
tal. Ker to se dogaja tudi pri drugih delovnih telesih in bi to prepustil temu, kakor je `e
bilo izvedeno. To bi prepustil predsedniku, ki je smatra, da je vredno, da povabi to sku-
pino in jaz to re{pektiram.

dr. FRANCE BU^AR: Se strinjamo s temmnenjem? Dobro, potem, ~e ni ugovo-
ra, prosim.
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IVAN BIZJAK: Torej meni se zdi tole neka enostranost. Mislim, da so v tej
dru`bi tudi {e druga gibanja, ki imajo dolo~eno stali{~e do tega vpra{anja, ki so se v zve-
zi s tem vpra{anjem tudi precej opredeljevala in tudi o tem obve{~ala to komisijo. Ravno
v~eraj smo sli{ali o velikem {tevilu podpisov, ki gre v drugo smer s strani gibanja za `iv-
ljenje, gre tudi o nekaj tiso~ podpisih o tem primeru in nekako semmi zdi, da je v o~i bi-
jo~a ravno ta enostranost. Sedaj, ali je to odvisno od agresivnosti posameznega gibanja
ali od ~esa drugega, tega ne vem, morda pa je res, da ni pri{lo drugega predloga o ude-
le`bi, ampak mislim, da v tem trenutku, ko smo pravzaprav vsebinske argumente `e
najmanj deset do dvajsetkrat izmenjali med seboj, ko gre pravzaprav za odlo~itev, ki
tako vidimo v katero smer gre.

(neznan): Tako vidimo v katero smer se ve~insko nagiba, pravzaprav je to eno
zelo postavljanje ute`i {e dodatno na tisto smer, mislim, da kar je najbolj negativno je,
pa to, da se bomo vra~ali nazaj v tiste vsebinske razprave, ki smo jih po mojem mnenju
opravili. Pri katerih se je pokazalo, da enotni nismo, da so stali{~a in argumenti na eni in
drugi strani taki kakr{ni so bili in {koda bi bilo se vra~ati nazaj, pogrevati te diskusije, ki
smo jih opravili in mislim, da pravzaprav ni prispevek nekemu umirjenemu dialogu, ki
ga sedaj tik pred koncem pa~ rabimo. ...

dr. FRANCE BU^AR: ... ~e pa jaz imam to pravico. Potem bi jaz kar to razpravo
prekinil o tej stvari in mislim, da ni nobene {kode, ~e kogarkoli povabimo, ki lahko pri-
nese kakorkoli s svojega vidika. Saj ni re~eno, da se enostransko odlo~amo, ampak jaz
tega vpra{anja zdaj ne bi posebej postavljal. Mimogrede bi samo omenil, prosim, ~e ...
da imamo tukajle vrsto podpisov, ki so pri{li tele za sedanji tekst, kot je v predlogu ima-
mo 13539 podpisov, poleg tega, pa da imamo tukaj 398 podpisov, ki meni, da ~len ne
sodi v ustavo, potem pa {e ena stali{~a Sveta za varstvo ~lovekovih pravic, pa poslank
vseh treh zborov, pa predsedstva Republike Slovenije, torej skratka, mislim, da lahko
preko tega proceduralnega vpra{anja gremo, namre~, da ne bi jaz, prosim. Moje stali{~e
je ravno v tem, zaradi tega tudi jaz izkori{~am to svojo mo`nost, da povabim tiste, ki `e-
lijo na Ustavno komisijo priti, prav zato, da ne bi stvari premostili. In mislim, da taka raz-
prava, kot smo jo za~eli, bi {kodovala. Ravno k temu namenu. Zdaj prehajamo na drugi
del, proceduralni del. Ali sprejemamo predloge, ki jih je zastavil Izvr{ni svet na dnevni
red v vsakem primeru, ne glede na to, bi mi vendarle potem se seznanili, Komisija bi se
morala seznaniti kaj je vsebina tega. Za besedo so se prijavili gospod Ribi~i~, prosim.

dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, jaz bi v zvezi s tem nekaj stvari rad rekel. Prvo bi bilo iz-
hodi{~e po mojemmnenju v tem, da je ustava pa~ akt, ki naj dolo~a okvire za delovanje
oblasti {e zlasti Izvr{ne oblasti. Ni slu~ajno, da se ustava pi{e po druga~nem postopku in
na druga~en na~in in z druga~no vlogo Izvr{nega sveta, ne samo v na{em sistemu, tudi
v drugih sistemih. Ustava pa~ postavlja tiste okvire v katerih mora potem delovati oblast
in zlasti ustava postavlja meje za delovanje izvr{ne oblasti. Zaradi tega seveda tukaj Iz-
vr{ni svet lahko eden od dejavnikov tega postopka, ampak nosilec tega postopka je Us-
tavna komisija. Mislim, da je smiselno, da imamo do Izvr{nega sveta pa~ enakopraven
odnos kot do drugih, ki sodelujemo v tem postopku in, da tukaj nemore imeti posebne-
ga odnosa, zlasti ne tak{nega odnosa kot ga ima pri zakonodaji, kjer lahko prakti~no v
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vsakem trenutku intervenira, spreminja, saj pri tistih zakonih, kjer je neposredno nosi-
lec predloga. Nekatere stvari, ki so tukaj zapisane smo izrecno zastopali tudi s strani
na{e stranke. Omenil bi dve stvari. Tole okrog kapitulacije, kjer smo po predlogu dr.
Pleteranskega tudi mi predlagali tak{no odlo~bo ali pa to, kar se je okrog borcev predla-
galo. Na{a stranka je zastopala to stali{~e v vseh fazah postopka, vendar s tem nismo us-
peli. Jaz ugotavljam, da tukaj ve~inoma ne gre za strokovne pripombe, ampak gre za
na~elna politi~na vpra{anja in v veliki ve~ini kot smo lahko povr{no pa~ videli iz tega
gre za vpra{anja, ki smo jih obravnavali na tej Ustavni komisiji ob bolj pasivni kot aktiv-
ni prisotnosti tudi predstavnikov Izvr{nega sveta. Zdaj jaz ~e bo ve~ina druga~e menila,
lahko odpremo odlo~anje o teh zadevah, samo napovedujem, da odpiramo tudi mi po-
tem v imenu na{e stranke celo vrsto vpra{anj. Zdajle ne bi na{teval vseh vpra{anj, bi
samo povedal, da bi ta na{a vpra{anja segala od preambule pa do prehodnih dolo~b in
da so sposobni odprti najmanj toliko vpra{anj kot Izvr{ni svet. V preambuli okrog na-
rodnoosvobodilnih tradicij, pozneje se nam zdi zlasti vpra{anje regionalizma, vpra{anje
kjer smo bili premalo uspe{ni, opozarjam, na dve dolo~bi, ki smo jih s preglasovanjem
uvrstili v ta predlog, edini dve. Ena je okrog imena narodnosti, ki naj bi se odslej imeno-
vale narodne manj{ine, ~eprav je njihov predstavnik glasoval proti tak{ni re{itvi in dru-
ga je definicija republike. Skratka izredno sporno vpra{anje, vpra{anje kjer gre za to ali
bo opredeljena na{a republika kot republika dr`avljanov, ali z poudarjenim nacional-
nim elementom, kjer je tudi mnoge druge stranke k temu, da bi vendarle lahko sprejeli
ustavni dokument. Zavedamo se, da bi dali svoj prispevek, kot tudi mnoge druge stran-
ke k temu, da bi vendarle lahko sprejeli ustavni dokument. Zavedamo se, da bo ustavo
treba po sprejemu tolma~iti z zakonodajo in tako naprej, da bo okrog tega veliko poli-
ti~nih borb, hotel sem samo povedati to, da smo zlasti pri regionalizmu in pri drugih
vpra{anjih popu{~ali za to, da bi bilo mo`no sprejeti ustavo, ker menimo, da jo je treba
sprejeti ~imprej. Namre~ jaz bi opozoril na ta vidik, da dokler ustava ni sprejeta se vlad-
na in parlamentarna kriza, ki je na pomolu ne more normalno postaviti poti razre{iti s
prehodom na nove volitve. Zelo pomembno je, da ~imprej dobimo ustavo, ki bo dolo~i-
la temelje za to, da se lahko izvedejo nove volitve, ker kot re~eno vladna in parlamen-
tarna kriza lahko se spremeni totalno blokado odlo~anja v na{i republiki, kar bi bilo lah-
ko pa~ usodnega, negativnega pomena. torej jaz se ~e na koncu rezimiram,zavzemam
za to, da ne bi obravnavali tega kot posebnega dokumenta, da ne bi obravnavali teh
vpra{anj. Jaz bi bil za to gospod predsednik, da bi ti tako kot si delal na zadnji seji pove-
dal, katere so pripombe, ki so pri{le in ~e ti ocenjuje{, da je kak{no vpra{anje treba od-
preti preden se lotimo odprtega 55. ~lena, seveda ~e gre tukaj za neko strokovno
vpra{anje, naj bo vpra{anje o katerem smo `e obravnavali, da se k tak{nemu vpra{anju
izjemoma vrnemo, ampak samo v primeru ~e ti ocenjuje{, da gre za vpra{anje, ki ga {e
nismo obravnavali in ima v bistvu strokovni pomen, pomen za dograditev konsistent-
nosti tega besedila, ne pa za neko politi~no vpra{anje, druga~e sem proti temu, da
damo temu papirju status tistih pripomb, ki bi zdaj naknadno, ko so pri{le obravnavali,
{li od to~ke do to~ke, ampak menim, da je treba izhajati od dose`enega soglasja, ki so
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ga sklenile tudi vladne stranke, se pravi stranke katerih ministri, nekateri celo ~lani us-
tavne komisije, podpisujejo sedaj pripombe na to besedilo. Hvala lepa.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Anderli~ ima besedo. Ampak jaz bi si lahko
prislu`il pravice moderatorja te komisije, tako da ne bi predolgo diskutiral oziroma da
ne bi sedaj {li v razpravo o samih problemih, ampak da bi se samo odlo~ili o tem, ali
smo pripravljeni to vzeti kot gradivo o katerem danes ponovno razpravljamo ali ne. To
naj bi bilo v zaklju~ku povedano. Zaenkrat samo o tem, potem bi pamogo~e {e kaj. Pro-
sim gospod Anderli~.

TONE ANDERLI^: Ne morem se znebiti vtisa, da Izvr{ni svet tudi v tem prime-
ru, nastopa kot nek vsemogo~ni partner in `e na nek na~in vr{i pritisk na to komisijo kot
ga je posku{al `e nekajkrat na samo skup{~ino ali pa na posamezne zbore. Ta papir tudi
dokazuje, da Izvr{ni svet ni ~isto prepri~an kaj v tej fazi `eli. Ali ho~e ustavo ali ho~e po-
kazat, da v posameznih resorjih obstajajo druga~na mnenja, druga~ne predstave o tem,
kako naj bi bila podro~ja s katerimi se posamezni ministri ali pa ministrstvo ukvarjalo v
bodo~e urejena. Mogo~e celo tako, da bi jim omogo~alo la`je uveljavljanje neke pozici-
je, neke vloge, ki bi jim omogo~alo la`je uveljavljanje neke pozicije, neke vloge, ki jim
gre ali pa jim gre tudi po zasnovi bodo~e ustave. Zato je pravzaprav to neke vrste cini-
zem, ki z neko dosti te`ko besedo, da tako re~em, zavra~am, kajti ~e ustavna komisija
tudi v tem primeru popusti, potem je pa~ sama sebi namenila vlogo, ki jo po ustavi ne
more imeti torej, da je neavtonomna, da je pod nekimi pritiski, pod nekimi v bistvu tudi
izsiljevanji in seveda konec koncev se postavlja vpra{anje, ali so vse tiste velike besede,
vse tiste stvari, ki so pravzaprav jih podprle vse stranke, vklju~no seveda z ne{tetimi po-
zivi Izvr{nega sveta, da je potrebno ustavo ~im prej sprejet, in seveda iti s sprejemanjem
tudi sistemske zakonodaje in tako naprej na osnovi te nove ustave. Skratka ne podpi-
ram tega predloga, da bi obravnavali to na dana{nji seji oziroma, da gremo v zaklju~no
fazo razprave ustave. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala. Gospod Pirnat.

dr. RAJKO PIRNAT: Sem eden tistih ~lanov ustavne komisije, ki hkrati ~lan Iz-
vr{nega sveta. Moram povedat, da tista dva ~lana ustavne komisije, vsaj zase lahko to
re~em, torej, ki sva sodelovala kot ~lana ustavne komisije, sva sodelovala kot poslanca
in kot predstavnika neke stranke. To je sicer morda neko formalisti~no stali{~e, samo
moram povedat, da ni v naju dveh in tudi ne v tretjem predstavniku, torej predstavniku
ministrstva za zakonodajo, zdru`eno vse znanje in vsa modrost Izvr{nega sveta. Tukaj
ne bom dvigal temperature, kot se je za~ela in ne razumem tega skrajno odklonilnega
stali{~a, kajti ustava je bila prej{nji ~etrtek poslanca Izvr{nemu svetu. Ne vem s kak{nim
namenom je bila poslana, kot da se pridobi mnenje. ^e je bila poslana v vednost, mi-
slim, da to najbr` bi bilo nepotrebno, ker nekako seznaniti se da pa tudi druga~e z vse-
bino predloga ustave. Namen Izvr{nega sveta je bil izklju~no izbolj{ati ustavni tekst.
Gotovo je `elja Izvr{nega sveta, da se hitro pride do ustave. Vendar ne do kakr{nekoli,
pa~ pa do dobre ustave. Sedaj, ~e menite, da vse znanje in stali{~a Izvr{nega sveta ne
pomenijo ni~, da nimajo nobene strokovne utemeljitve, in da ni treba povabiti pristoj-
nih ministrov na sejo ustavne komisije, pa~ pa je treba povabiti predstavnike drugih or-
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ganizacij, potem pa~ tako ravnajte. Moram pa opozoriti recimo, da 13. ~len onemogo~a
obnovo kazenskega postopka in je v nasprotju s 30. ~lenom. In {e podobne druge po-
manjkljivosti. Skratka predlagam in to brez vsakr{ne malicioznosti, da se pogleda ta
mnenja, ni jih tako veliko, da jih ne bi mogli obdelat, in da jih obdelamo. Poudarjam, da
ne gre za politi~na vpra{anja. Ne morem ugotoviti za nobeno od teh, da bi {lo za poli-
ti~no vpra{anje. Morebiti pa {e to, dvomim samo pri vpra{anju pripora, pa {e to je zelo
strokovno vpra{anje in zavra~am torej nekak{no povezovanje novega odpiranja poli-
ti~nih vpra{anj z obravnavo strokovnih vpra{anj, ki jih je predlo`il Izvr{ni svet. Zatomo-
ram v imenu - tokrat govorim tudi v imenu Izvr{nega sveta - vendarle predlagat, da se ta
mnenja obravnava in da se k tistemu delu obravnave, ko se obravnava stali{~a posa-
meznih ministrstev, povabi predstavnik tega ministrstva. Moram opozoriti, da me je ko-
lega Jan{a posebej prosil, naj to stali{~e predo~im, ker je bilo izra`eno na Izvr{nem sve-
tu, torej, da je treba ta vpra{anja, ki so tu poudarjena, kako bi rekel, natan~no obdelat,
ker sicer bo ustava zelo dvoumna ali med seboj inkonsistentna.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Torej jaz bi vendarle moral to pojasniti. Mi ni-
smo vabili nobenega odministrov. Prvi~, ker smo to gradivo dobili - vsaj jaz - {ele v~eraj
pozno popoldne, tako da to ni bilo mo`no. Drugi~, smatram da se mi, ~e se odlo~imo,
soo~amo s stali{~i Izvr{nega sveta, ne pa posameznih ministrov ali njihovih namestni-
kov. To gradivo ni gradivo Izvr{nega sveta, pa~ pa so to priloge, ki so jih dali posamezni
ministri oziroma njihovi namestniki. Ni pa zavzeto stali{~e Izvr{nega sveta. Izvr{ni svet
mora imeti svoje stali{~e. Prosim.

dr. RAJKO PIRNAT: Torej na seji Izvr{nega sveta v nedeljo, ko je bilo to mnenje
sprejo, je bilo izrecno re~eno, da je mnenje Izvr{nega sveta, da sprejme vse predloge.
Torej je treba vse predloge ministrov obravnavat kot sestavni del mnenja Izvr{nega
sveta.

dr. FRANCE BU^AR: Torej jaz ne vem, kaj je bilo re~eno na seji Izvr{nega sve-
ta, jaz moram ugotoviti, kaj je na tem papirju, ki sem ga v roke dobil. To je pa to. Dobro,
sedaj naprej ima besedo gospod @agar.

ZVONE @AGAR: Torej po mojem mnenju ima vsakdo mo`nost oziroma lahko
vsakdo predlaga ustavni komisiji karkoli in to v vsakem ~asu in iz tega stali{~a jaz Iz-
vr{nega sveta ne obsojam. ^eprav je kr{il proceduro, ~e predloga pa~ ne bomo sprejeli,
o njem pa~ ne bomo razpravljali. Vendar predloga Izvr{nega sveta ne obsojam. Na
vpra{anje ali smo pripravljeni razpravljati o amandmajih, bi osebno odgovoril z “da”,
vendar to naj velja za vse enako. Do vklju~no trenutka, ko bo ustava sprejeta. To bi bilo
fair, ker sicer ne morem podpreti tega predloga, da bi samo za nekatere veljala ta pravi-
ca, za ostale pa ne. Mislim, da bi bilo dobro, da imamo vsi enake mo`nosti. Na ta na~in
bi se sedaj morda nekoliko zamudili s sprejemom ustave, vendar, ~e gremo v to, vztra-
jam na tem, da imamo vsi enake mo`nosti. Tudi sam imam nekaj to~k, ki bi jih `elel {e
preveriti oziroma izpostaviti.

dr. FRANCE BU^AR: V redu, o tem boste kasneje. Sedaj se pogovarjamo o pro-
ceduralnem vpra{anju. Samo kdor ima k temu vpra{anju lahko pove svoje stali{~e. Gos-
pod Starman.
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DANIJEL STARMAN: Torej gospod predsednik, jaz imam proceduralni pred-
log. Sicer v slede~em smislu. Vi ste dobili mnenje Izvr{nega sveta oziroma posameznih
ministrov v~eraj, mi smo ga dobili pred pol ure, sedaj razpravljamo ve~ ali manj na pa-
met in se spu{~amo v vsebinske razlage. Sem eden od tistih, ki bi naredil vse, kar je v
moji mo~i, da bi bila v ponedeljek ustava sprejeta. Ne v kratkem ~asu, ampak v ponede-
ljek 23.12. in naslednji teden razgla{ena. Zato predlagam slede~e, da bi na{i eksperti na-
redili selekciji med vladnimi predlogi v smislu redakcijskih pripomb in izbolj{av ustav-
nega teksta in vsebinskih na~elnih pripomb, za katere predlagam, da jih odklonimo. Da
mi danes razpravljamo samo izklju~no o tehni~nih izbolj{avah besedil, tako kot smo de-
lali na zadnji redakciji in mislim, da je tudi ustavna komisija v redakcijskem postopku
dolo~ene zadeve vsebinsko izbolj{ala, ne samo oblikovno. To se pravi tudi vsebinsko.
To zato, da ne bi ta razprava trajala dve uri predlagam, da bi glasovali o tem, ali prekinili
sejo za pol ure, da gospod minister Janko skupaj z eksperti pripravi pregled, tistih de-
lov, ki jih najbolj pozna, tistih predlogov, ki so redakcijske in oblikovne narave od vse-
binskih, ki jih pa jaz osebno odklanjam.

dr. FRANCE BU^AR: Mislim, da ni treba odmora, ker to smo mi pregledali,
gospod Janko se tudi spozna na to. To se pravi, da lahko takoj seznanimo to komisijo s
stali{~i in bomo lahko za~eli. Torej, ~e se s tem strinjamo, ali pa gremo skozi te pripom-
be, pa da vidimo ob katerih se nam vendarle velja ustaviti in o njih razpravljati, katere so
samo redakcijske in da zavzamemo do tega stali{~e. Ali se s tem strinjamo? Prosim gos-
pod Potr~ ima repliko.

MIRAN POTR^: Jaz se s tem strinjam. Bi pa samo nekaj prosil, ~e se je mo`no
za tak{no disciplino dogovoriti. Da potem res govorimo samo o redakciji. Ker ~im bo
eden rekel, da je sicer nekaj na pol redakcija, ampak ni samo to, se bodo odprla vsebin-
ska vpra{anja in potem ne bo konca. Vem, da bo eno vsebinsko vpra{anje zastavljeno,
potem bo pa {e deset novih. ^e smo res disciplinirani dajmo to narediti, druga~e pa ne.
Prosim vas, ker znate biti energi~ni, da to izkoristite in da potem dejansko samo o re-
dakcijskih stvareh govorimo.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, s tem se strinjam, ~eprav stoprocentna ve~ina ni-
koli ni mo`na. Tega se moramo zavedat. Prosil bi res, da delamo disciplinirano.

MILE [ETINC: Ne vem, ~e bo to prakti~no dobro izpadlo, ker je tudi nekaj pri-
pomb, ki se pod formo redakcije dotikajo vsebinskih vpra{anj. Bolj bi bil za to, da ~e `e
gremo v to, sem bolj za predlog gospoda Starmana. Da neka skupina ekspertov dela o
tem, ali pa kasneje. Tista, ki je `e do sedaj delala na redakciji in ki ji lahko dovolj zaupa-
mo, da je dovolj strankarsko nepristranska, da to ugotovi, ~e je kje o~itna redakcijska
zadeva, ki bi res pravno formalno pokvarila tekst. Sicer pa mislim, da je nesprejemljivo
kakr{nokoli vsebinsko debatiranje na osnovi amandmajev Izvr{nega sveta. Namre~ tu-
kaj gre za to, jaz se strinjam s tem, da je to sporno, da je vlada bila posredno zastopana v
tej komisiji preko strank. Mislim, da prakti~no ni noben minister brez svoje stranke in
stranke so vse zastopane v ustavni komisiji. Imamo celo primer kot je npr. g. Pirnat, ki je
hkrati ~lan Ustavne komisije in minister. In ~e nekdo kot predsednik stranke da soglasje
k nekemu ~lenu, potem pa se kot njen minister spomni, da je tu potrebna neka pripom-
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ba, je to problem dvojne du{e, ki bi ga morala ta oseba sama s seboj raz~istiti, ker potem
pridemo do problema enakopravnosti strank, tudi tistih, ki niso v vladi zastopane. Lah-
ko povem, da tudi v na{i stranki obstajajo {tevilne pripombe na ta tekst, ker smo v po-
stopku usklajevanja morali marsikaj `rtvovati, da smo sploh lahko pri{li do skupnega
teksta. ^e bi obravnavali 40 amandmajev, potem lahko zagotovim, da bi jih pripravili
lahko {e ve~ kot 40 do ponedeljka. ^e gremo v tak{ne vrste diskusijo, potemmislim, da
sprejema ustave {e dolgo ~asa ne bo. Zato predlagam, da gremo na tisto edino, zadnjo
sporno to~ko, to pa je 55. ~len.

dr. FRANCE BU^AR: Besedo ima g. Per{ak.

TONE PER[AK: Mislim, da je v tem trenutku zelo va`no, da ravnamo procedu-
ralno maksimalno korektno in mislim, da je Ustavna komisija predlog predlo`ila, razen
v enem ~lenu, kjer je bila rezerva. To ne pomeni, da sem proti in da kakorkoli nasprotu-
jem pripombam in amandmajem Izvr{nega sveta, ampak predlagam, da ravnamo tako,
kot v vseh primerih. Amandmaji bodo vlo`eni, Ustavna komisija pa se bo tudi o drugih
amandmajih tako in tako moral izre~i in se bo izrekla. Ne nasprotujem predlogu g. Star-
mana, ampak da gremo skozi te redakcijske eventualne pripombe v tem smislu, da bi
jih bila Ustavna komisija bila pripravljena sprejeti takrat, ko se bo opravljala amandmaj-
ska obravnava. Predlagam pa, da ne delamo izjem, ker se bo nekdo postavil in vpra{al,
zakaj pa mojega ne? V tem smislu; to ne pomeni, da ne gremo lahko skozi, ampak da se
ta amandmajska obravnava prelo`i na takrat, ko bo Ustavna komisija za to sklicana.

dr. FRANCE BU^AR: @elim se neposredno vklju~iti preden nadaljujejo drugi
razpravljavci, namre~, ti si sedaj odprl {e drugo vpra{anje, in sicer o samem na~inu raz-
prave o predlogu ustave v plenumu na zborih. To se moramo tudi sedaj odlo~iti. ^e je
bil, prosim, predlog ustave rezultat konsenza sporazuma med vsemi strankami, potem
bi jaz pri~akoval logi~no, da se stranke samo izjavijo ali so za predlog ali ne, ne pa da -
saj ne moremo prepre~iti nikomur - vse preproste strelce po{iljamo na govorni{ki oder
in kjer vsak za~enja s svojimi amandmaji: lahko potem zagotovim, da ustave ne bo, ker
bomo pri{li v tak “pall-mall”, da enostavno ne bo mogo~e tega razre{iti in odpirala se
bodo nova vpra{anja. ^e smo se kot ~lani ustavne komisije isto~asno sporazumeli tudi
kot razli~ne stranke, potem je popolnoma jasno, da smo s tem konsenzom {li v Skup{~i-
no. Tistim diskutantom, ki bodo nastopali s svojimi lastnimi stali{~i, seveda tega ne mo-
remo prepre~iti, ampak, prosim, da se popolnoma jasno zavedamo, da so to diskusije,
ki so izven konteksta, ki ga je ustavna komisija sprejela, pa tudi stranke. Tega se mora-
mo zavedati. Prosim, da se potem stranke tudi pribli`no po tem ravnajo.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Hvala lepa za besedo. Jaz tudi menim, da je bilo v
letu in pol, kolikor pribli`no pripravljamo besedilo nove ustave, zagotovo zadosti pri-
lo`nosti za to, da so vsi zainteresirani izrekli svoje mnenje o posameznih predlogih in o
posameznih dolo~ilih, zlasti seveda tudi Izvr{ni svet in ~lani ustavne komisije, ki so
hkrati tudi ministri, in nenazadnje v poprej{njih fazah postopka sprejemanja ustave {te-
vilni ministri, ki so ~lani tega parlamenta. Zato se mi zdi pravzaprav nemogo~e, kako se
je lahko konkretno g. Pirnatu izmaknil ta 31. ~len doslej, ki po novem, recimo, onemo-
go~a tudi izredna pravna sredstva. Kajti, ~e je temu res tako, potem je g. Pirnat najbr`
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prezrl eno veliko stvar, ki pa navsezadnje sodi tudi v pristojnosti njegovega resorja. Jaz
sem tudi ves ~as razumela, da Izvr{ni svet ni ~as partner tej ustavni komisiji v postopku
sprejemanja ustave, to se pravi v tistem postopku, ko se postopek za spremembo `e
za~ne. Rada bi poudarila {e nekaj. Vsi vemo, da je ta ustavna komisija sestavljena iz
predstavnikov vseh strank, zastopanih v parlamentu, vklju~no s predstavnikom neodvi-
snih poslancev in sestavljen prete`no iz predstavnikov vladajo~e koalicije. ^e bi sprejeli
tak na~in dela, da bi ponovno upo{tevali ali razglabljali o vsebinskih amandmajih oziro-
ma stali{~ih Izvr{nega sveta, je potem jasno, da gremo spet na za~etek in da se bomo
spet lotili nekaterih vpra{anj, glede nekaterih {tevilnih tukaj menimo, da nismo na{li
najbolj posre~enih predlogov za ustavni tekst. Bili smo toliko korektni, da smo smatrali,
da smo v postopku usklajevanja pri{li do nekih kompromisnih re{itev, ki so ve~ ali manj
sprejemljive za vse in ki vodijo k temu, za kar se menda vsi zavzemamo, da bi namre~
ustavo ~imprej sprejeli.

dr. FRANCE BU^AR: Besedo ima g. [e{erko. Repliko ima {e g. Pirnat.

dr. RAJKO PIRNAT: Torej jaz sem `e prej poudaril, da ni vsa modrost Izvr{nega
sveta zdru`ena v nekaj ministrih.

dr. FRANCE BU^AR: S tem se strinjamo.

dr. RAJKO PIRNAT: Ali lahko kon~am, prosim? Kot je spo{tovanim kolegom
nedvomno znano, nisem strokovnjak za kazensko pravo. In ko so na{i strokovnjaki za
kazensko pravo to pogledali, so me opozorili na to dejstvo. Jaz sem pa~ lahko kot stro-
kovnjak sodeloval pri dolo~bah, ki se nana{ajo na upravne zadeve, ne pa na kazen-
sko-pravne zadeve in seveda zavra~am take o~itke. [ele, ko je bilo mnenje oziroma ko
je bila ustava predlo`ena Izvr{nemu svetu v mnenje, je to pogledal ves strokovni aparat
mojega resorja. Menim, da se je {ele takrat lahko s tega strokovnega gledi{~a, torej ka-
zensko-pravnega, vpra{anje odprlo.

dr. LEO [E[ERKO: Jaz sem tisti, drugi ~lan Izvr{nega sveta, ki sem bil ves ~as v
ustavni komisiji in moram povedati, da sem ves ~as predloge, ki sem jih dobil z razli~nih
strani, posredoval ustavni komisiji. Predlagam, da se potrudimo, da bi ta ustava bila v
ponedeljek in razgla{ena pred novim letom in da ta Starmanov predlog korigiramo v to-
liko, da se strokovnjaki, ki pregledajo predloge Izvr{nega sveta, posku{ajo dogovoriti,
kateri od teh predlogov so smiselni v taki meri, da jih upo{tevamo `e sedaj tu, takoj in
ko v primeru, ko strokovnjaki ne morejo priti do dogovora, da predsednik ustavne ko-
misije odlo~i, ali gredo naprej ali ne. Na tak na~in bomo zagotovili, da bo ta ustava stro-
kovno brezhibna in da bodo vse strani, tudi Izvr{ni svet, upo{tevane pri tem izdelku, ki
ga bomo dali na mizo.

dr. FRANCE BU^AR: Besedo ima g. Zabukovec.

ZDRAVKO ZABUKOVEC: V takih trenutkih se je v~asih te`ko odlo~iti. Kljub
temu se pridru`ujem tistemu mnenju, ki je bilo izra`eno takole: Najprej re{imo 55. ~len,
potem pa gremo na odpravo strokovnih napak, ali vna{amo izbolj{ave, ~e res ni napor-
no, da so samo redakcijske oziroma da odpravljamo napake.

dr. FRANCE BU^AR: Besedo ima g. Pahor.
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BORUT PAHOR: Mislim, da smo se `e pribli`ali pametni soluciji, ker je na{ in-
teres, da sprejmemo ustavo ~imprej in da je ~im bolj kvalitetna. Najprej gremo na sporni
55. ~len in da v tem ~asu strokovna komisija preleti predloge in nas na koncu z njimi
seznani. Mislim, da ne bi bilo dobro, ~e bi se raz{li z ob~utkom, da vendarle nismo
upo{tevali pametnih predlogov Izvr{nega sveta.

dr. FRANCE BU^AR: Moral bi vendarle narediti rezime, kot ga jaz razumem, se
pravi, splo{en konsenz je, da preletimo ta vpra{anja oziroma te pripombe, ki jih je Iz-
vr{ni svet predlo`il samo z vidika, koliko bi nam utegnile posamezne zadeve pripomo~i
k bolj{i redakciji in da se ne spu{~amo v nova vsebinska vpra{anja.

(neznan): Prosim, ~e smem vpra{ati predsednika. Sklicali smo sejo DPZ ob 13.
uri. prosil sem jih za podalj{anje, za razumevanje. Poslanci ~akajo. Vpra{al bi kaj jim
sporo~im.

dr. FRANCE BU^AR: Mi dva sva se `e sporazumela, da od vaju eden vodi to
sejo. Ali niste sklep~ni? Mi {e ne moremo prenehati. Za pol ure imamo {e dela. Zaklju~il
bi. prosim, {e enkrat poudarjam. To je dogovor vseh strank, kar smo se danes dogovorili
in prosim, da v skladu s tem ne na~enjamo diskusij, ker lahko odpremo tako vpra{anje,
da nam vse pade, kajti ta zgradba je sedaj stkana zelo filigransko, ~e tako re~em, in ~im
pose`emo in dreznemo v en element, se nam lahko vse skupaj podre. Res bi apeliral, da
posku{amo biti disciplinirani. Ne `elim omejevati pravic poslancev, ker ima vsakdo
pravico, vendar apeliram na vse stranke, da se eventualno njihov predstavnik izjavil, da
podpira ta predlog ali ne in bi se v glavnem na te stvari omejil, razen ~e no kaj {e zelo
pametnega predloga.

(neznan): Nekaj moram povedati, kar sem `e prej rekel. Z na{e strani smo ~la-
ni ustavne komisije dali pristanek na tak predlog ustave. Ni pa to soglasje na{e stranke.
Toliko, da se zavedamo, se pravi, velja stali{~e stranke, ki se zavzema za ~rtanje tistega
~lena, in ki prepu{~a glasovanje poslancem po njihovi vesti. Bomo se pa dr`ali kar disci-
plinirano tega, da ne bi zapletali zadeve, ker sami vemo, da so bile nekatere stvari ve~
kot preve~ na tapeti in je bilomarsikatero vpra{anje spolitizirano bolj kot bi bilo dobro.

dr. FRANCE BU^AR: Res niste imeli ~lani posameznih strank svojega mandata
neposredno prediskutiranega. Zato ste s tem prevzeli tudi obligacijo, ~e ste se kot ~lani
ustavne komisije strinjali s tem, moramo obligacijo, da v svoji stranki sku{ate vplivati,
~eprav nemorete zahtevati,d a nekdo izvr{i kot vojak voljo, ki je bila s strani komandan-
ta odrejena. Hvala lepa.

Datum: 23.12.1991

42. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Dobili smo obvestilo. Komisija za poslovnik je s 6 proti 5
glasovom sklenila, da se lahko dajo amandmaji na zborih. No, v vsakem primeru pa ta
komisija nima te pristojnosti in tega. Prosim.
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MIRAN POTR^: Bil sem na komisiji in sporo~il, da ta pristojnosti nima, ugoto-
vili so, da je to sicer res, ker se ustave ne sme razlagati, rekel sem, da to `e verjamem, ker
to ve {e kdo drug, ne samo komisija za poslovnik, da se ustave ne more razlagati, am-
pak da bodo kljub temu dali stali{~e, zato ker je mo`no, smiselno, da da komisija sta-
li{~e, ker gre za uporabo poslovnika in potem so oblikovali stali{~e...

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Torej potem bomo pa~ morali sporo~iti na{e
stali{~e. Prosim gospa Darja Lavti`ar-Bebler.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Tisto na{e za~etno stali{~e moram podkrepit in
mislim, da eden izmed argumentov zaradi katerih smatramo, da to ni poslovni{ka mate-
rija in da tukaj ne velja isti postopek kot velja v normalnem zakonodajnem postopku, je
tudi dolo~ilo 436. ~lena te ustave, kjer kvalificira tiste, ki so lahko predlagatelji spre-
memb nove ustave, kjer je na koncu povedano, da je lahko najmanj 30 delegatov v
skup{~ini predlagateljev. To se pravi, da `e postopek za~ne neka kvalificirana skupina
predlagateljev in da torej tudi v kon~ni fazi ne more biti posami~ni poslanec, ki bi lahko
vlagal posami~ni amandma. Mislim, da bi to bil tudi eden izmed argumentov. Ostale
smo pa `e prej na{teli.

dr. FRANCE BU^AR: Mi ne bi {lo v nobeno argumentacijo. Mi bi samo sporo~i-
li, da se ne strinjamo. S tem je stvar kon~ana. Tudi v vseh dosedanjih - sem se dal nekoli-
ko podu~it do na{e strokovne slu`be, kjer so mi povedali, da je pri vseh spremembah
ustave, veljal tak na~in kot je sedaj tukaj dolo~eno.

TONE PER[AK: Glede na to, da je komisija za poslovnik sama ugotovila, da ni
pristojna dajati zavezujo~ih sklepov, ampak samo stali{~a, se pa~ pove, da ustavna ko-
misija tega stali{~a ne sprejema in je s tem diskusija zaklju~ena. Stali{~e ne more biti za-
vezujo~e.

IVAN BIZJAK: Glede na to, da so bili zavrnjeni vsi amandmaji, je bilo v na{em
zboru postavljeno vpra{anje, pardon predlogi za spremembo predloga. Mislim, da je
treba, da se komisija opredeli do na{ega vpra{anja, o mo`nosti lo~enega glasovanja o
posameznih ~lenih. Torej ali je mo`no postaviti tako zahtevo? Podrejeno je bila taka
zahteva postavljena v primeru, da amandmaji ne bodo podprti s strani ustavne komisije.
Zato sedaj postavljam to vpra{anje. Dobro.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, samo malo folklorno naj vas spomnim, na rimski
forum romanum, ko so pri{li v strogem redu - torej v starem Rimu - in se je glasovalo
samo z DA ali NE. Ni~ drugega ni bilo mo`no. Dobro. Torej sedaj se moramo zmeniti v
nasprotju z gr{ko ... kjer so se prepri~ali ali so prepri~ali do nezavesti. Prosim, da se o
tem vpra{anju {e odlo~imo. Gospod Per{ak prosim.

TONE PER[AK: Mislim, da proceduralno je mo`no samo naslednje. Da se
predlaga oziroma zahteva predhodno glasovanje o, recimo v tem primeru, da se nek
~len umakne iz ustave in da se zbor mora najprej odlo~iti z glasovanjem ali je za tako
predhodno glasovanje ali ne.

dr. FRANCE BU^AR: Mislim, da ~e je to po Slovensko povemo kaj to pomeni.
To pomeni, ~e bi se glasovalo o tem, da se 55. ~len umakne iz ... vnaprej je jasno, da ne
more biti dvotretjinske podpore, potem mislim, da je to to. ^e bi se sedaj posebej opre-
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deljevali za to. Ampak jaz osebno smatram, da s tem ne bi ni~ dosegli, kar ni rezona. ^e
bi lahko kaj s tem dosegli, bi bil jaz takoj za to. Ampak, ~e razmislimo o cilju o mo`nem
efektu, je popolnoma jasno, da je to samo ... Prosim. Oprostite. Tega nemoremo. Ravno
to je treba, da se tukaj zmenimo o stali{~ih, ki jih ima komisija, ker za spremembo in
sprejem ustave veljajo ~isto posebna dolo~ila, ki niso enaka. Gospod sekretar bi rad {e
nekaj povedal.

MIRO CERAR: Po moje je `e iz ustave analogno mogo~e sklepati, da ni mo-
go~e o posami~nih delih torej ~lenih odlo~at. Komisija tudi lahko odlo~i, ampak `e us-
tava sama ... govori o predlogu ustave, nikjer ne govori o ~lenih dolo~bah ali o ~emer
koli, torej vedno o celoti, tudi ustava je taka narave.

dr. FRANCE BU^AR: Prosim gospod ..., ~eprav imajo `enske prednost.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Z gospodom sekretarjem se izrazito strinjam, kar
ima povsem prav. S tem seveda, da v 438. ~lenu je samo v enem primeru omenjeno po-
samezno vpra{anje in to samo takrat kadar se to posamezno vpra{anje da na referen-
dum, sicer v nadaljnjih ~lenih za cel postopek ustava govori samo o predlogu spremem-
be ustave.

dr. CIRIL RIBI^I^: Hotel sem re~i, da bi bil verjetno mo`no, kot neka oblika
predhodnega izjavljanja, da na{a komisija to predlaga. Samo prvi~, to ne verjame, da
lahko uspe, efekt bi bil negativen po moje tudi za predlagatelje, po drugi strani se pa
postavi vpra{anje ali smo mi `e nosilci skupnega predloga potem. Ker tisti, ki bi vztrajal
pri posebnem glasovanju o tem vpra{anju, v bistvu s tem izpodbija to, da smo skupaj
dolo~ili predlog ... ~lena.

dr. FRANCE BU^AR: Natan~no to.

MILE [ETINC: Samo to bi dodal, da ker ni amandmajskega glasovanja, je to `e
tako nesmiselno. Mislim, irelevantno tako preglasovanje. Mi smo en tak primer imeli,
ampak tu gre za drugo stvar. ^e bi ustavna komisija rekla, da v bistvu ta ~len prepu{~a
odlo~itvi zborov, ker ~e ne bo dobil dvotretjinske ve~ine, ustavna komisija avtomatsko
umakne ta ~len in gre s predlogom brez tega ~lena. Edino v tem primeru, ampak takega
soglasja v na{i ustavni komisiji v tem ~lenu ni.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, potem mislimo, da lahko to razpravo sedaj za-
klju~imo. [e gospod Kole{nik prosim.

CIRIL KOLE[NIK: Imam vpra{anje o 439. ~lenu, prvi del. ^e mi lahko nekdo
pomaga razlo`iti in pove kaj to pomeni, ~e pri odlo~anju o spremembi ustave, ne pride
do soglasja med zbori skup{~ine? Kaj to pomeni? Tu se postavlja vpra{anje, ker vi ste re-
kli ustavna komisija - skupna komisija. Samo kaj to pomeni, ali to pomeni, da zbori ima-
jo mo`nost, da se odlo~ajo o posameznih vpra{anjih, kako pa lahko pride do razlike.
Kako lahko pride do razlike? ^e lahko vpra{am naprej. Namre~, ~e dobro berem, ~e me
o~i ne varajo, pravi takole: “^e pri odlo~anju o spremembi ustave ne pride do soglasja
med zbori, postavilo skupno komisijo v kateri izvoli vsak zbor enako {tevilo ~lanov.
Skupna komisija tako in tako dalje. Kaj to pomeni, v katerem primeru se lahko to zgodi,
da ne pride do skupne uskladitve?”
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dr. FRANCE BU^AR: Torej, ~e je v enem zboru sprejeta ena vejica kot v dru-
gem, potem ni tekst usklajen. Samo kot primer navajam. Potem je treba skupno komisi-
jo, ki poskusi najprej uskladiti in potem gre ... ~e ne pride, je treba ...

CIRIL KOLE[NIK: Ali to pomeni, da se zbori lahko odlo~ajo o razli~nih
predlogih?

dr. FRANCE BU^AR: Ne. Prosim.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz tako razumem to, da ~e v enem zboru predlog ni sprejet,

v dveh zborih pa je. Ali obratno, nastane nesoglasje in usklajevanje. Predlog je pa enak
v vseh treh. Nastane to nesoglasje in usklajevanje.

dr. FRANCE BU^AR: Torej samo, ~e je nekje a, nekje ne. To je vsa razlika. Do-
bro. Potem prosim, da bi sedaj dolo~ili {e poro~evalca. Kdo `eli biti poro~evalec, da iz-
beremo prostovoljce? Saj ga ni. Gospod Per{ak se strinjate, prostovoljno? Dobro, v redu.
V ob~inah - gospod Starman. Velja pa {e gospod Zabukovec. V redu. Ali bi lahko sedaj -
na vse poro~evalce apeliram, da bi najprej povedali na~elno stali{~e ustavne komisije.
Zakaj se je postavila na tako stali{~e in da potem tudi opredeli do teh proceduralnih
vpra{anj. Kdaj je mo`na sprememba, ~ez eno leto in pol ali kdaj, bomo videli, ali pa to-
rej glede poslovni{kega ... V redu. Hvala lepa. Zaklju~ujem sejo. Predsedniki zborov
prosim, da me obvestite, kdaj bo skupna seja, pardon, kdaj bodo zasedali vsi zbori.

. . .

dr. FRANCE BU^AR: Ustavna komisija je pripravila svoj predlog soglasno in ta
predlog pomeni dejansko konsenz med vsemi strankami. Zato v na~elu ne sprejemamo
pobud, ki pomenijo odstopanje od tega konsenza. Se lahko s tem strinjamo? ^e je to
tako, potem prosim...

(neznan): Rad bi vas opozoril na eno majhno podrobnost. Nismo bili soglasni,
soglasne so bile stranke. Soglasni v tej ustavni komisiji nismo bili. Samo toliko.

dr. CIRIL RIBI^I^: ^e sem prav razumel, bi to pomenilo, da obravnavamo
samo tiste predloge, ki jim aktivno ne ugovarja noben poslanski klub. ^e se pojavi
kak{en predlog, ki mu nih~e ne nasprotuje od poslanskih klubov, bi ga obravnavali, ali
kako. Tako sem razumel.

dr. FRANCE BU^AR: ^e posamezni predlog posega v tisto, kar smo se dogo-
vorili, kar pomeni novum, potem to ne sprejemamo, ker druga~e, opozarjam vas, lahko
za~nemo spet popolnoma znova razpravo o vseh stvareh. Tako kot sem samo be`no
poslu{al na Zboru ob~in, tam je bila razprava splo{na, in lahko za~nemo od grba do
zemlji{~ in ne vem ~esa {e. Prosim, da se omejimo in dolo~imo nek okvir na{e razprave.
Se strinjamo s tem? Besedo ima g. Zabukovec.

ZDRAVKO ZABUKOVEC: Strinjam se s tem predlogom, ker smo bili soglasni,
le eden se je vzdr`al.

MIRAN POTR^: Glede procedure sem `elel samo pripomniti: Za prvo omeji-
tev so formalno vlo`eni predlogi poslancev na zborih. Izven tega tu nima nobeden od
nas pravice karkoli re~i, neodvisno od tega, ali se strinja ali se ne strinja. Od tu naprej se
lahko pogovarjamo o dodatnih omejitvah. ^e nekaj ni bilo vlo`eno, potem je lahko
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kak{en poslanec v svoji razpravi rekel, da je zadovoljen ali da ni zadovoljen. vsaj tukaj
se moramo dr`ati te procedure, da gre za formalno pisno vlo`ene predloge. Najbr` ni
mogo~e iz razprav, ki so bile, vzeti, da je nekdo `elel ali ne `elel dati kot predlog, naprej
pa sogla{am z vami, da se pogovorimo, kaj je eventualno {e neka dodatna omejitev. Ne
izklju~ujemmo`nosti odlo~ati in re~i karkoli razen mnenja o tem, kar je bilo dogovorje-
no, da se ne razpravlja, mislim pa da bi naredili to na koncu in ne za~etku, ker potem
lahko zaklju~imo `e prej.

dr. FRANCE BU^AR: To je ena stvar, druga, ki bi jo bilo dobro {e enkrat preci-
zirati in mislim, da niti ni predmet razprave, to je na~in obravnavanja predlogov sprem-
ljevalnih pobud in podobno v Ustavni komisiji. To se pravi, vsaj doslej, tako smo tudi
prediskutirali z na{o strokovno slu`bo, je veljalo na~elo: Ustavna komisija je avtonom-
na, to se pravi, da Ustavna komisija lahko posamezen predlog sprejme ali zavrne, ven-
dar vedno kot svoj predlog in ne kot svoje stali{~e do posameznega amandmaja. Kdor-
koli vlaga kakr{enkoli predlog v zboru o njem lahko razpravlja Ustavna komisija, da
sprejme kot svoj predlog ali ne, ne more pa nekdo vlagati v zboru samem amandmajev,
ki bi imeli tak status. To samo konstatiramo. Naslednje, kar je treba povedati pa je v zve-
zi s tolma~enjem ustavnega ~lena o postopku, tj. stvar je popolnoma jasna, mislim na
dikcijo, in ne podle`e sedaj ponovni razpravi poslovni{ke komisije. Prvi~, mislim, da
poslovni{ka komisija o teh stvareh ne more odlo~ati, drugi~, ne glede na to, ali odlo~a,
so njena stali{~a irelevantna in je to jasno. Besedo ima g. Starman.

DANIJEL STARMAN: Torej, te dolo~be in te razlage se nana{ajo na spremembo
obstoje~e ustave. Sedanja ustava ne predvideva postopka za sprejem nove ustave. Zato
tukaj verjetno ne boste nasprotovali, da tukaj gre za neko pravno praznino. Strinjam se,
da se odpravi interpretacija v tem smislu. Strinjam se s tem, da ima Ustavna komisija tudi
dolo~eno avtoriteto, v bistvu ustavotvorne Ustavne komisije, to je bistveno vi{je kot
obi~ajna komisija za ustavna vpra{anja, vendar pripombe v na{em zboru, ki so bile tudi
vsebinske in ve~inoma so jih poslanci podprli in se zavzema na sprejem ustave, so se
nana{ali tudi na pravico poslanca, da predlaga amandma in da se o njem razpravlja in
odlo~a. Zato dejansko ne vem, kako bomo to obrazlo`ili tistim poslancem, ki bodo po-
novno amandma vlo`ili kot na primer mag. Schwarzbartl, ki je v tem smislu razpravljal
in utemeljeno opozarjal, da je s tem v nekem smislu okrnjena avtonomnost, samostoj-
nost in iniciativnost poslancev. Mislim, da bi morali delati na tem, da bi vse amandmaje,
o katerih bomo razpravljali, soglasno sprejeli, tisti, ki pa ne dobijo soglasja, bi se pa po-
tem morali odlo~iti, kaj z njimi narediti, ~e bomo ocenili, da je bistven in ~e ni tak, da
ru{i ustavo itd.

dr. FRANCE BU^AR: [e enkrat moram poudariti. ^e sprejmemo va{e stali{~e,
potem ima vsak poslanec pravico v svojem zboru predlagati amandmaje k ustavi in je
seveda popolnoma spremenjen na~in in sploh proces, kako se ustava spreminja in
sprejema.

(neznan) : Torej, zbiranje amandmajev je kon~ano. Nimamo ve~ mo`nosti za
predlo`itev novih amandmajev. Razprava je zaklju~ena. Tu ni jare ka~e. Prosim, dajem
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mnenje, da bi imeli le dve vrsti amandmajev. Tiste, ki jih bomo soglasno podprli in tiste,
druge, za katere se bomo na koncu odlo~ali, kaj bomo z njimi naredili glede na vsebino.

TONE PER[AK: Povedal bi samo dvoje. Mislim, da pojem sprememba ustave v
ustavi pomeni tudi zamenjavo ustave, da ni mogo~e tega druga~e razumeti, in drugi~,
kar zadeva samo proceduro pa sledi tudi iz Poslovnika, da ko je konec obravnave -
obravnava je bila v vseh treh zborih zaklju~ena - tudi konec vlaganja kakr{nihkoli do-
datnih predlogov in amandmajev.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz sem tudi tako razumel in sem se malo pogovarjal s stro-
kovnjaki, ki se ukvarjajo s poslovni{ko materijo. V Poslovniku je zelo natan~no oprede-
ljeno, kako te~e zakonodajno postopek, ne pa ustavno-revizijski postopek. Ta je pa~
namerno urejen v ustavi in to sploh ni poslovni{ka materija, tako da bom zelo vesel, ~e
je to na dnevnem redu Komisije za poslovnik, da bo ugotovila, da tukaj nima kaj re~i,
ker tega pa~ v poslovniku ni. V poslovniku stvar ni urejena. Tako se za ta postopek, ki
smo ga v praksi tudi `e preizkusili, da se dajejo pripombe na zborih, potem gre to na Us-
tavno komisijo, komisija pa gre s predlogom na zbor, se mi zdi pravi postopek.

dr. FRANCE BU^AR: Potem smo se o tem sporazumeli.
dr. CIRIL RIBI^I^: V zvezi s ponovnim glasovanjem. Sprejemam tisto interpre-

tacijo, ki jo je predsednik danes dal v na{em zboru, s katero pa se drugi niso strinjali. To-
rej o istem predlogu ni mo`no ponovno glasovanje - da ne bi bili pod to presijo. Torej.
~e je tolma~enje oziroma, ~e bo predlog bistveno spremenjen, je potem pa~ to drug
predlog.

dr. FRANCE BU^AR: Moramo se sporazumeti, ~e prav govorimo, ~e je ta usta-
va odklonjena, da ne dobi dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, potem o tej ustavi eno
leto ne moremo ve~ razpravljati. (O tej ne!) Ne bi {li v nek pravni relativizem, da smo si
na jasnem. Spremenim dve vejici ali dve besedi, to je nova ustava in gremo drugi teden
na novo. Itak je {e vpra{anje, kaj pomeni “od za~etka”, ker gre za komplet nove ustave,
marve~ za kompleks vseh vpra{anj in je treba razpravljati o kompleksu vseh vpra{anj.
Ker je to `e razpravljano, se eno leto ne more ve~. Da tu ne bi bilo kak{nih dvomov. ^e
za~nemo: V na{i ustavi imamo 2. ~len: Slovenija je pravna in ... preden pride na svet, `e
za~nemo z relativizacijo prava in ga miniramo. To je nemogo~e. ^e smo se te stvari do-
menili, prehajamo na obravnavo predlogov, ki so bili postavljeni v posameznih zborih.

Datum: (neznan)
(neznana) seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Naslednja to~ka je dogovor o nadaljnjem delu pri obliko-
vanju osnutka nove ustave Republike Slovenije. Gre za izvedbo sklepa, ki ga je sprejela
skup{~ina na tej seji, ki sicer {e zmeraj te~e, ki je prekinjena, da se za~ne postopek za
novo slovensko ustavo in ustavna komisija je zadol`ena da pripravi osnutek besedila
ustave glede na izhodi{~a, ki so bila kot sestavina tega sklepa v tej skup{~ini sprejeti.
Zato je treba danes narediti in tudi delno kar smo se `e zadnji~ domenili, treba je opravi-
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ti dve stvari, prvi~, da imenujemo komisije izvedencev, profesionalno komisijo, ki naj bi
pripravila osnutek in drugi~ smo se tukaj zmenili, da bomo dali tukaj {e z na{e srede {e
eno o`je koordinacijsko telo ali kakorkoli, ki naj bi v fazi priprav tega besedila `e nepo-
sredno sodelovala s to strokovno komisijo. Dobro, malo smo semenili, da bi za strokov-
no komisijo imenovali ljudi, ki jih je pravzaprav predlagal, ki so jih predlagala sestav-
ljavca osnutka tega predloga za iniciacijo ustave, ker je formalno v tem predlogu imeno-
vana. In bi prosil, nekoga od njih ali Jambreka ali pa kolega Udeta, ja ~e sestavi predlog
{e enkrat, no. Ja, ker smatram, da bi bilo po mojemmnenju vmesno kajne, da je predlog
za sestavo z njihove strani glede na to, da sta oba sodelovala `e pri formuliranju teh iz-
hodi{~, ne zato.

(neznan): Midva s kolegom sva se pogovarjala z vrsto kolegov zlasti s pravne
fakultete. Ker bi bili pa~ anga`irani kot profesorji pravne fakultete in drugi nekateri
neobhodno potrebni sodelavci,taka skupina naj ne bi bila prevelika, pokrivala naj bi po
posameznih ~lanih glavna podro~ja ustavne materije, vsak ~lan te ekspertne grupe bi
pa bil zadol`en da okoli sebe formira {e neko podgrupo za ustrezno podro~je. No, neko
kot postranski kriterij smo pa~ upo{tevali neko dejstvo, da so pa~ tudi profesorji in stro-
kovnjaki eksperti na nek na~in bili vsaj formalno in strankarsko vezani, in sploh delali
pa~ na neko ravnote`je, tako da bi bila tudi ta ekspertna grupa nekako uravnote`eno
strankarsko sestavljena, pa {e eno da naj bi bila to grupa ljudi, ki se med seboj poznajo
in ki lahko delajo kot ekipa. Kar zdaj pa se mi zdi, da bi ta ustavna materija razpadala na
naslednje dele,, preambula s temeljnimi na~eli ~lovekove pravice, socialnoekonomska
in lastninska razmerja, dr`avna ureditev, prehodne in kon~ne dolo~be. Dr. Tine Hribar
je do zdaj sodeloval pri formulacijah temeljnih na~el, preambulskih tekstov, on je avtor
ve~ del, filozofsko politi~nih s podro~ja teorije dr`ave, znane so njegove traktacije slo-
venskih dr`avnosti, in se nam je zdel, da bi bila optimalna osebnost glede na strokovni
ogled, ki bi okoli sebe zbrala strokovnjake, za podro~je temeljnih na~el in pa preambu-
le. Dr. Pereni~ je redni profesor pravne fakultete, ki se ukvarja predvsem s podro~jem
primerjalnega ustavnega prava in ~lovekovih pravic, in se nam je zdelo, da bi bil lahko
nek koordinator te podskupine za ~lovekove pravice, trenutno je on v Strassbourgu na
nekaj tedenskem seminarju, simpoziju, ki ga organizira svet Evrope, o ~lovekovih pra-
vicah, on si je zadal tudi nalogo, `e za novo slovensko ustavo, posku{a zbrati vse aktual-
ne materiale s podro~ja ~lovekovih pravic, vse tiste formulacije, ki ustrezajo najno-
vej{im kriterijem, ki veljajo v Evropi na tem podro~ju pa tudi podro~je ~lovekovih pra-
vic, mislim, da ne bo politi~no sporno, ker so tu `e standardne formulacije, treba zbrati
najkvalitetnej{e, ki ustrezajo tudi slovenskim razmeram, prof. Bavcon, prof. Türk, prak-
ti~no vse ..... pravne fakultete bodo pri tem sodelovale in prof. Pereni~ gotovo je ena od
osrednjih osebnosti, ki bi to lahko vodila prof. Ude za civilno pravo, znan strokovnjak
za pravna razmerja, premo`enjska, civilnopravna lastninska razmerja, bi bil spet opti-
malni izbor za ta osrednji del ustave sicer po {tevilu dolo~il precej kraj{i od sedanjih kar
se ti~e dr`avne ureditve, je tu skoraj da na dlani zbor docenta dr. Francija Grada z ..... us-
tavno pravo pravne fakultete in mag. Toneta Jerov{ka, oba, ki se profesionalno s temi
podro~ji ukvarjat, tako da tu je. Na{tel sem verjetno pet ljudi, sam bi lahko sodeloval pri
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temeljnih na~elih in pri ~lovekovih pravicah. In sekundarno pri poglavju o dr`avni ure-
ditvi. No, Hribar, Pereni~, Ude, Grad, Jerov{ek, Jambrek, to je {est ljudi, ki se mi zdi, da
bi kot grupa se tudi ujeli osebno in strokovni, in bil neki koordinatorji tega procesa pri-
pravljanja strokovnih gradiv in variantnih formulacij za osnutek nove slovenske ustave
s tem, da bi {e enkrat poudaril, predvideno metodo dela te ekspertne grupe, ki bi bila
tak njenametoda bi bila primerjalno ustavno pravna, posku{ali bi najti formulacije, ki so
nesporne v stroki in ob politi~nih konfliktnih dilemah ponuditi ve~ strokovno legitim-
nih variant, v odlo~anje ustavne komisije, strankam in drugim politi~nim interesom.
Skratka ta ekspertna grupa bi se v celoti absolutno distancirala od kakr{nih koli poli-
ti~nih odlo~itev, pripravljala bi gradiva in variante za presojo ustavne komisije. Zgleda,
kot da je predlog Predsedstva Republike Slovenije `e dovolj jasno trasiral delo strokov-
ne komisije in drugih organov, temeljna izhodi{~a, politi~na se mi zdi, da so v tem pred-
logu Milana Ku~ana `e vsebovana in olaj{ujejo v veliki meri tudi to delo strokovne ko-
misije. Nekaj je {e gotovo spornih vpra{anj; naj omenim samo formulacijo, preambule
pa obseg in naravo pravic narodnostnih manj{in v Sloveniji, temelj suverenosti sloven-
ske dr`ave, obseg socialnoekonomskih pravic, enodomnost, dvodomnost skup{~ine,
kompetence predsednika kot individualnega organa in njegovo razmerje do skup{~ine
in tako naprej. Po vseh teh in mogo~e nekaterih drugih vpra{anjih bi ekspertna skupina
ponudila ve~ variantnih re{itev, strokovno legitimnih, o katerih se pa ne bi izjasnjevala
in bi jih prepu{~ala seveda v presojo tem organom.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. @eli kdo o predlogu razpravljati?

FRANCO JURI: Imam samo vpra{anje proceduralne narave; me zanima, ~e so
mo`ni {e novi predlogi za to delovno skupino. Imam pa z vsebinske plati dolo~ene po-
misleke o ustavni strokovnosti prvega imena Tineta Hribarja. Gre namre~ za zelo ugled-
nega intelektualca, ki ga cenim in spo{tujem, vendar sem `e zasledil v marsikaterem os-
nutku preambul za novo slovensko ustavo tudi take formulacije, ki pravzaprav niso
strokovnega zna~aja. Recimo njegova sintagma svetost `ivljenja, kar je z filozofskega vi-
dika morda sprejemljiva, je seveda z vidika ustavnosti in pravnosti dokaj sporna termi-
nologija. No, ampak ta moj pomislek naj seveda ne izklju~uje njegove prisotnosti v sku-
pini, pa no~em problematizirati skrajno njegovega imena. Pogre{am pa nekatera imena
na{e ustavne in legalne inteligence, ki po mojemmnenju bi morali biti v tej skupini zato
dajem v razpravo {e dodatne predlog, in to naj bi danes odlo~ali o sodelovanju Matev`a
Krivica, gospoda Kristana in za vpra{anja, no, ima Battelli tudi formalen predlog v zvezi
z vpra{anji povezani z narodnostmi manj{inami. To je vse.

ROBERTO BATTELLI: Sem hotel samo spomniti, da je tudi komisija za narod-
nosti, ko je obravnavala ta predlog priporo~ila, da se v to skupino, ki bo oblikovala
predlog za novo ustavo, vklju~i tudi Hajo{a Ferenca, predsednika lendavskega sodi{~a,
ki bi lahko dosti prispeval k oblikovanju dikcije v zvezi s polo`ajem narodnostnih
manj{in dikcije v zvezi s polo`ajem narodnostnih manj{in. Torej, predlagam, da se to
upo{teva in da se vklju~i Hajo{a Ferenca v to skupino. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Jaz se s tem strinjam, da ga vklju~imo, da tega kandidata
vklju~imo v predlog, vendarle bi jaz prepustil mo`nost, da komisija njega pritegne k so-
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delovanju prav pri tisti materiji, ki se nana{a na, mislim, da je to bolj{e; kar se pa ti~e
va{ega predloga, bi jaz najprej prosil stali{~e predlagatelja, da se o tem zjasni.

(neznan): Tovari{ predsednik, kar se zadnjega predloga ti~e, ste povedal; mi
isto, mi smo namre~ proti temu, da bi se ta ekspertna grupa preve~ {irila. ^isto enostav-
no zaradi operativnosti dela. Zave`emo se, da bomo pritegnili Ferenca Hajo{a k delu te-
daj, ko bomo oblikovali ta del osnutka ustave, se pravi, temeljne pravice in svobo{~ine.
Kar pa se ti~e predlaga za magistra Krivica pa prosim presodite sami. On je priznan stro-
kovnjak in nimamo s svoje strani pomislekov. Nasprotno.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro. Meni samo za vpra{anje, ~e boste vi lahko zaradi
{irjenja komisije .......... absolutno se strinjam s tem. Prosim.

ROBERTO BATTELLI: Ker sem izrazil dolo~ene pomisleke ob prvem imenu
naj ne bi bil razumljen tako, da prisotnost magistra Krivica bi izklju~ila Tineta Hribarja.

TONE PER[AK: Jaz bi podprl predlog, da se vklju~i magistra Krivica, vemo, da
bo on pri temne glede na to, aktivno sodeloval in je pametno, da je vklju~en v skupino.

dr. FRANCE BU^AR: Saj mislim, da ni bilo nobenega ugovora.

JERNEJ ROV[EK: Gospod predsednik, rad bi samo, da ~e se raz~isti formalno
v odloku o ustanovitvi komisije v 2. to~ki sta dve dolo~bi o sodelovanju znanstvenih in
strokovnih delavcev. Namre~ mi v komisiji {e nimamo pritegnjenih teh znanstvenih in
strokovnih delavcev, to pa je predvideno v ~etrtem odstavku 2. to~ke, ko komisija lahko
po predhodnemmnenju komisije za volitve in imenovanja za stalno ali ob~asno priteg-
ne k delu znanstvene in strokovne delavce, to so tisti delavci, ki sodelujejo v delu komi-
sije stalno ali ob~asno v petem odstavku je pa dolo~ba, da komisija lahko imenuje stro-
kovne in druge o`je delovne skupine in posameznike za pripravo strokovnih gradiv za
komisijo. Razlika je v tem, da te drugi ~lani komisije ne sodeluje v delu ustavne komisi-
je, ampak samo pripravlja strokovna gradiva. Katera je ta skupina in ali stalno ali ob~a-
sno dela na sejah ustavne komisije, da bi raz~istili.

dr. FRANCE BU^AR: Mislim, da tukaj ni kaj za raz~i{~evati. Strokovna komisija
ima vedno mo`nost, da predlaga raz{iritev z razli~nimi strokovnimi sodelavci in v koli-
kor bo smatrala to za potrebno bo morala se obrniti na ustavno komisijo in ustrezen
predlog postaviti. Mislim, da tu ni problemov, kar se tega ti~e, vsaj jaz ne vidim nobenih
problemov. Komisija bo povedala svoje mnenje, ta na{a komisija, takrat ko bo dobila
predlog. Potem lahko smatramo, da je ta predlog sprejet. Hvala lepa. Sedaj smo rekli,
moramo {e drugi del, to se pravi da imenujemo ta del politi~ni del te kontrapart komisi-
je, ~e tako re~em bil predlog. Jaz sem se o tej stvari `e posvetil med drugim s Cirilom Ri-
bi~i~em, tako da bi tudi za ta del posku{ali ~imbolj zrcalno odslikati sestav te komisije
po njeni politi~ni strukturi. Predlog je bil pribli`no slede~: Battelli kot predstavnik itali-
janske manj{ine, potem Bu~ar, ki se temu na `alost ne more izogniti, kot predsednik te
komisije, potem Ribi~i~, kot predstavnik ZK, Pukl kot predstavnik socialdemokratov,
Anderli~ kot predstavnik Liberalne stranke in Bizjak kot predstavnik demo kristjanov.
Ali bi se strinjali s tako sestavo. Dajem predlog v obravnavo? Kar seveda pa ne pomeni
prav obratno, da bi bila celotna komisija iz tega dela izklju~ena, nasprotno to je samo
zato, da bo ~imbolj ta politi~ni kontakt politi~en vzdr`evala, torej zamisel te komisije je
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tako, to se pravi, da se ta komisija v celotni sestavi razbremeni dela in odlo~anja celi vr-
sti profesionalnih in tehni~nih vpra{anj in da res odlo~a dejansko kot politi~no telo. Ker
je cela vrsta vpra{anj sicer strokovno tehni~ne narave tudi povezana z dolo~enimi poli-
ti~nimi komplikacijami, zaradi tega bi te strokovne stvari potem posku{ali v prvi frazi
usklajevati s to koordinacijsko komisijo v kateri smo sedaj govorili. Ali se s tem strinjate,
ali ima kdo kak{en drug predlog? V kolikor ne, bi smatral, da je ta predlog sprejet.

JERNEJ ROV[EK: Gospod predsednik ali lahko preberem, ~e smo pravilno
prvo komisijo imena, da ne bo kasneje nesporazumov. V tej skupini naj bi bili Jambrek,
Hribar, Pereni~, Ude, Grad, Jerov{ek in Krivic.

(neznan): Tukaj bi se strinjal s tem vpra{anjem, oziroma s to interpretacijo, da
je ta skupina tista druga varianta delovne skupine, ki ne sodeluje na sejah ustavne komi-
sije. ^e je treba ustrezno formulacijo najti.

(neznan): Potem so to znanstveni in strokovni delavci, ki jih komisija imenuje.
dr. FRANCE BU^AR: To je stvar komisije kako bo delala, kak{na bo. ^e smo to

ugotovili, potem jaz predlagam, da je predlagani dnevni red iz~rpan.
(neznan): Na{a je du`nost, da precizno obavijestimo {ta slijedi .... Ja sam razu-

meo da ~e ustavna komisija skup{tine Republike Slovenije po zavr{etku ove sednice
obavijestiti ustavno komisiju Jugoslavije o ovom {to je stav ovde izgradjen. Verovatno
~e to u~initi telefonski...

dr. FRANCE BU^AR: To je suksus razprave, ...... celo v ve~ izvodih bomo dali,
da bo vsak ~lan, to bomo zdaj uredili. Hvala lepa tudi gospodu [ukovi}u in kolegom, da
se je udele`il na{e seje in vas {e enkrat pozdravljam. Ja, poro~evalce {e na seji zborov
moram dolo~iti. Dobro, bom jaz za Dru`benopoliti~ni zbor, Zbor ob~in, kdo bi bil?
Prosim?

(neznan): Jaz ne vem, ~e prav razumem, ampak mislim, da ~e bo zvezni zbor
danes jutri dolo~il predlog, to pomeni, da se ta komisija {e enkrat sestane?

dr. FRANCE BU^AR: Ja, odvisna je od njene odlo~itve, kajne. Ja, tako, potem
bomomorali v takem primeru narediti v petek eno sejo, ~e bo tako, ampak bomo videli.
Dobro. Dobro. Ja, hvala lepa.
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PREAMBULA
k Ustavi Republike Slovenije

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

Zavedajo~ se svetosti `ivljenja in ~lovekovega dostojanstva; izhajajo~ iz:
• temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in,
• temeljne pravice vsakega naroda do samoodlo~be in
• temeljnega zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci z lastnimi mo~mi izoblikovali

svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo dr`avnost;
z namenom, da ob spo{tovanju na{e dedi{~ine zagotovimo kulturni, ekonomski, poli-

ti~ni in socialni razvoj Slovenije, skup{~ina in dr`avljani Slovenije sprejemamonaslednjo ...

Osnutek Ustave Republike Slovenije

Zavedajo~ se svetosti `ivljenja in ~lovekovega dostojanstva (*VARIANTA: nedota-
kljivosti ~lovekovega `ivljenja in dostojanstva); izhajajo~ iz:
• temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in,
• temeljne pravice vsakega naroda do samoodlo~be in
• temeljnega zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci z lastnimi mo~mi izoblikovali

svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo dr`avnost;
z namenom, da ob spo{tovanju na{e dedi{~ine (*VARIANTNI DODATEK: In narod-

no osvobodilnega boja slovenskega naroda) zagotovimo kulturni, ekonomski, politi~ni
in socialni razvoj Slovenije, skup{~ina in dr`avljani Slovenije sprejemamo naslednjo ...

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja

(neznan):Sedaj pa kar se ti~e tega vpra{anja. Opozoril bi na nekaj. Preambula
ima v bistvu splo{no izhodi{~e. ^e je niste na zadnji seji tekstualno spremenili, ima
splo{no izhodi{~e o pravici vsakega naroda do samoodlo~be, kot nekako mednarodno
pravni podlagi, tudi mednarodno pravni podlagi do samoodlo~be. Nekje moramo zapi-
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sati in zapisano je sedaj v 1. ~lenu, da je temelj slovenske dr`ave pravica slovenskega
naroda do samoodlo~be, ne vsakega. Ker gre za konkretno dr`avo, gre tudi za konkre-
ten narod. Zato ne bi mogel sprejeti tega predloga, iz katerega izhaja, da imamo splo{no
izhodi{~e. Pravico vsakega naroda do samoodlo~be, potem je pa takoj dr`ava, v kateri
imajo oblast dr`avljani in dr`avljanke. Moram biti to povedano , da slovenska dr`ava te-
melji na pravici slovenskega naroda do samoodlo~be.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz sem se zavzemal, da se v preambuli jasno pove samood-
lo~ba slovenskega naroda, ne vsakega naroda, pravica vsakega naroda. Res je tudi, ~e
se to ne naredi, je ta preambula tak{na kot je v osnutku, govori o tem, da je slovenski na-
rod dosegel svojo dr`avnost. To dejstvo, da je na podlagi samoodlo~be dosegel svojo
dr`avnost, mora preambula ugotoviti in ga tudi ugotavlja. Zato mislim, da ni treba, da se
to ponavlja v normativnem delu. Strokovno vpra{anje, kaj je normativni del in kaj ni. Do
sedaj se je smatralo, da normativna na~ela niso normativni del. Tudi v prej{nji ustavi ne-
kaj tak{nega kot so sedaj dali kot neka temeljna izhodi{~a, hrva{ka ustava, kar jaz tudi v
pisnem svojem predlogu navajam, bi te`ko {tel za normativni del.

FRANCO JURI:Moji pomisleki so ona~inu inmestu poudarjanja te zgodovinskepravice.
Gospod Ude je pravilno rekel, da bi v preambuli {lo mogo~e bolj jasno opredeliti pravico do
samoodlo~be slovenskega naroda. Jaz mislim, da nekje je omejen slovenski narod oziroma
Slovenci. ^e preambula ostane tak{na, kot je sedaj, mislim, da ta poudarek je vsebovan v Pe-
r{akovem predlogu, s tem da vztrajam na tem, da posameznik pride pred kolektivom. Stri-
njam se, da posameznika brez kolektiva ni. Vendar posameznik brez naroda in narodne civi-
lizacije lahkoobstaja,mogo~e vmanj{ini, ampakposameznik ni nujnopovezanna ennarod.

Predlog Ustave Republike Slovenije

Izhajajo~ iz
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter
temeljnih ~lovekovih pravic in svobo{~in, temeljne in trajne pravice slovenskega

naroda do samoodlo~be, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v ve~stoletnem
boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo
dr`avnost,

sprejema Skup{~ina Republike Slovenije ...

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 27.11.1991
39. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Ker ni za pri~akovati, da bi {tevilo ~lanov pove~alo iznad
{tevila prisotnih, bi si dovolil to sejo za~eti. Lepo vas pozdravljam. Najprej bi vas malo
seznanil z ... pri dosedanji pripravi tega osnutka. Mogo~e bi se komu ~udno zdelo, da se
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je seja te komisije zavlekla. Moram vas opozoriti na to, da izhajajo~ iz stali{~a, da je v us-
tavi lahko samo tisto, s ~imer se ve~ ali manj vsi strinjamo. In ker je bila vrsta teh odprtih
vpra{anj, smo poskusili prvo s predstavniki poslanskih klubov oziroma strank, ki so za-
stopane v parlamentu dose~i nek konsenz o stvareh, za katere smo smatrali, da morajo
dobiti v ustavi soglasje, ker sicer do ustave ne moremo priti. To kar sami dobro veste.
Ustavo je mogo~e sprejeti, v bistvu, samo s soglasjem, formalno z 2/3 ve~ino vseh po-
slancev. V praksi to kot vemo sami, pomeni ve~ ali manj soglasje in je na{e delo ve~ ali
manj brezplodno, ~e ne dose`emo poprej{njega soglasja. Ustavna komisija namre~ lah-
ko predlo`i z glasovanjem ali preglasovanjem kakr{enkoli predlog ustave, vendar nima
nobenih mo`nosti, da bi tak predlog pri{el skozi skup{~ino, ~e ni vnaprej dose`eno so-
glasje. No in v razgovorih s posameznimi strankami in posameznimi klubi smo vendarle
pri{li kon~no do soglasja o vseh odprtih vpra{anjih, ostalo je pravzaprav samo {e eno
vpra{anje slavnega 54. ~lena, drugo pa mislim, da je zaenkrat vse usklajeno, vsaj do te
faze. Ko smo naenkrat dosegli to uskladitev, smo se zmenili tudi pribli`no za ta vozni
red, tako da bi dana{nja seja, ~e bomo kon~ali delo, pomenila `e tisti, vsaj z vidika ko-
misije, finale, ki naj bi potem omogo~il, da po enem presledku 14 dni, kolikor seveda je
bilo potrebno za eventualno ponovno presojo posameznih stvari, da bi potem lahko `e
sklicali skup{~ino, ~e seveda bo rezultat te zadnje seje ustavne komisije tak, da bi dal iz-
glede, da lahko z ustavo tvegamo v skup{~ini. Gre za to, da sem dobil vzpodbudo kar se
ti~e posameznih poslanskih klubov, ker some ustno in tudi pismeno obvestili, da `elijo,
da je ustava ~imprej sprejeta in da so pripravljeni ~imbolj konstruktivno sodelovati pri
kon~nem osnutku. Do tega je tudi dejansko pri{lo in upam, da je to besedilo, ki je danes
pred vami tisto, ki bi vendarle z dolo~eno rezervo bilo zrelo za kon~no odobritev s stra-
ni te komisije. Obvestiti vas moram {e o slede~em. Osnutek, ki ga imate danes pred se-
boj je navidezno precej redigiran od tistega, kar je bilo vam poslano kot zadnji predlog,
~eprav smo tudi medtem `e klubompo{iljali osnutke tako kot so zoreli, tako da nemore
biti za vsa, ta osnutek, ki je danes pred vami nobeno, presene~enje v tem smislu, da je
obravnava o ne~em popolnoma novem, je pa dejstvo, da smo prvotni predlog redakcij-
sko mo~no dodelali, upam da v pozitivnem smislu. Tako imamo danes pred seboj usta-
vo, ki se v marsi~em v formalnem tekstu razlikuje od prvotnega ampak vsebinsko je
ista, mislim pa, da je ~isto iz strokovne plati bolj dodelana. No, ~e gremo po tem, mislim,
da bi danes vendarle morali iti skozi. V tem tekstu imate tudi ozna~eno povsod, kje je
pri{lo do tak{ne spremembe, predvsem samo redakcijsko in kjer so odprta vpra{anja
oziroma, kjer je pri{lo do druga~nih redakcij imate tudi pismeno opombo, tako da bi
lahko sedaj s te osnove lahko startali v obdelavo, mislim pa damoramo kljub temu skozi
ustavo v celoti iti. Apeliram na vas, da ne bi odpirali na novo vpra{anja o katerih smo se
`e sporazumeli, vendar absolutno ne izklju~ujem razprave o ~emerkoli, se razume am-
pak mislim, da bi {li vsaj po predvidenem voznem redu, ~e bi na novo odpirali vpra{a-
nja, ki smo jih vendarle na tak ali druga~en na~in zaklju~ili. ^e vas smem opozoriti naj-
prej na preambulo. Torej preambula je bila tudi sporna, iz te preambule smo sedaj spu-
stili vse, kar je bilo predmet kontraverz, hkrati smo re{ili tudi to vpra{anje, ki se nam je
pojavilo {e pri kon~nih in prehodnih dolo~bah in v izvedbenem zakonu, kjer smo po-
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stavili tezo, da z uveljavitvijo te ustave preneha sedanja ustava z vsemi amandmaji itn.,
pojavlja se vpra{anje, kaj pa je s temeljno listino, ki ima tudi funkcijo, sicer nadustavne-
ga, vendar z ustavo dose`enega akta, ali naj bo ta razveljavljen. Potem pa smo tako po
~isto sre~ni okoli{~ini ugotovili, da se moramo naslanjati na temeljno listino kot izho-
di{~ni osnovi dr`avotvorni akt, da se v preambuli sklicujemo na ta akt, da se s tega re{i-
mo iz groze~e usode, da bi bil razveljavljen prek tistih prehodnih dolo~b in smo s tem
pravzaprav, s sklicevanjem na temeljno ustavno listino prakti~no re{ili tudi vrsto
vpra{anj, ki so se prej tudi odpirala okrog preambule, ker smo `e o tej temeljni listini ve~
ali manj vse tisto napisali, kar smo prej hoteli v preambulo spraviti. Naslednja stvar, ki je
bila nekoliko sporna, je bilo tudi vpra{anje NOB ipd., re{ili smo tako kot iz tega vidite,
da smo Slovenci v ve~stoletnem boju za narodno identiteto in osvoboditev tako formu-
lacijo dobili in mislim, da lahko zadovoljuje, ker mislim, da se bo potem nana{ala na ce-
lotni historiat Slovencev. Jaz bi samo postavil vpra{anje, kaj nam beseda narodna identi-
teta pomeni, ~e ne bi bilo dosti mogo~e samo narodna osvoboditev.

TONE PER[AK: Hotel sem to `e predlagati, zato ker je samobitnost in identite-
ta sinonim. ^e re~emo, da smo to dosegli, je po mojem, zadosti, ~e se v prvem delu to
spusti,.

dr. FRANCE BU^AR: Da re~emo potem, da smo Slovenci v ve~stoletnem boju
za osvoboditev ... Se strinjamo? Se sklada tudi s tistim, kar ste predlagali. Hvala. No mi-
slim, da pri preambuli ni ve~ spornih vpra{anj.

dr. LUDVIK TOPLAK: S pripombo g. Per{aka bi se strinjal. Vendar, identiteta in
osvoboditev, moram re~i, bi bolj plediral za identiteto, ker mi moramo poudariti to, ~e-
mur re~ejo “national building” - nacionalna zgradba, ki smo jo izoblikovali. Sedaj kako,
ali osvoboditev ali neosvoboditev tekom tiso~ let nazaj, to je drugo vpra{anje. Ker ni vse
samo bila ve~na osvoboditev. S tem, da ne bi mi implicitno rekli, da nikoli nismo bili
svobodni in sedaj smo naenkrat ostali svobodni. Gre za to, da smo izoblikovali narod-
no-nacionalno gradnjo, vendar se bojim tega, da bi mi implicite preve~ poudarili to os-
voboditev, kot da prej nikoli nismo bili.

dr. FRANCE BU^AR: Torej, meni je predvsem zato, da se pojem identiteta da
ven, ker slovenski ni, ~e je to slovenska ustava.

(neznan): Samobitnost.
(neznan): Mogo~e bi imel redakcijski predlog in sicer, plebiscita ni nikjer no-

tri. Predlagam takole, ~e bi se mogo~e glasilo ...
dr. FRANCE BU^AR: Je v temeljni listini. Mi se sklicujemo na temeljno listino ...
(neznan): Mislil pa sem takole, da bi bil drugi odstavek prvi, kar je ob ~love{ki

in bi rekel {ir{i izhajajo~ iz temeljnih ~lovekovih pravic, ter bi drugi odstavek do konca
peljali ter rekli, ter na podlagi plebiscitarne odlo~itve in temeljne ustavne listine, da bi
samo odstavka zamenjali.

dr. FRANCE BU^AR: Izhajajo~ iz temeljne ustavne listine, imamo to zajeto.
Vztrajate?

(neznan): Ne, sem zadovoljen, ko ste pojasnili, da je plebiscitarna `e v temelj-
ni ustavi listini. Gre samo za zamenjavo odstavkov.
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(neznan): Torej. ta dilema, ali ostane samo osvoboditev ali tudi identiteta, je
zanimiva iz tega zornega kota. V bistvu preambula potrjuje, da se je Slovenski narod
spremenil v nacijo. Torej to, kar dr. Hribar zelo poudarja. Mislim, da je ta formulacija
tega ne implicitno izra`a, da ne izra`a jasno. Da se je narod s temeljno listino in vsem
tem spremenil v nacijo, kjer ima svojo ustavo, svojo dr`avo in tako naprej. Sedaj, kako
to oblikovati, ali to izra`a, da je narodna osvoboditev, ali je to `e vklju~eno ali ne. To je
za mene dilema.

TONE PER[AK: Mislim, da ravno tekst, ki govori, da je ta narod v ve~stoletnem
boju za narodno osvoboditev uveljavil svojo nacionalno samobitnost in dosegel dr`av-
nost, izra`a to~no to, da je postal nacija. To~no za to gre.

dr. FRANCE BU^AR: Prosim.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi bil sposoben, ~e je seveda za to interes, povedat v treh
minutah na~elno opredelitev in konkretne pripombe, ki jih imamo {e trije ~lani ustavne
komisije iz SDP.

dr. FRANCE BU^AR: Ali glede preambule?

dr. CIRIL RIBI^I^: Ne, glede ustave. ^e je to smiselno? Ker se mi zdi, da bomo
potem videli koliko je {e odprtih vpra{anj in bi na ta na~in veliko la`je pri{li. Torej, mi
smo kot SDP preko svojih predstavnikov sodelovali. Mi smo v svojih organih preverili in
potrdili delo svojih predstavnikov, tako da po na{i oceni po poslanski klub lahko glaso-
val za politi~no usklajeno ustavno besedilo. Zanj menimo, da ni idealno, da pa je z vidi-
ka programskih izhodi{~ in aktualnih politi~nih usmeritev na{e stranke, zlasti pa z vidi-
ka interesov Slovenije in njenih dr`avljank in dr`avljanov v tem trenutku, bolj{e od ka-
tere koli prej{njih variant. Menimo, da je sprejem ustave do konca decembra nujen tudi
predvsem zato, ker bomo {ele tako lahko omogo~ili pred~asne volitve, ki so nujne, tako
zaradi vzpostavitve novega parlamentarnega sistema, kot z vidika vse ostrej{e vladne
krize. Do sprejema je treba omogo~iti ljudem, da povedomnenje o tem, kako je upo{te-
vano njihovomnenje iz davne javne razprave, tam iz konca preteklega leta. Predlagamo
naslednje izbolj{ave. Prva, menimo, da bi ustava morala opredeliti regionalizem, kot
obvezujo~o sestavino ustavne ureditve in zagotoviti oblikovanje regij. ^e to druge poli-
ti~ne stranke ni zagotoviti oblikovanje regij. ^e to druge politi~ne stranke ni sprejemlji-
vo, zadnje razprave so kazale tako, potem predlagamo kot kompromis dodatek k 142.
~lenu, ki bi se glasil: “z zakonom se dolo~ajo na~ela in pogoji oblikovanja regij in njiho-
ve temeljne funkcije”. Drugi~, predlagamo, da se opusti dolo~ba o pravnem varstvu
otrok pred rojstvom oziroma, da ustava govori le o pravnem varstvu otrok, brez ka-
kr{nihkoli dodatkov. Opozarjamo, da je bila Slovenska javnost `e obve{~ena o poli-
ti~nem soglasju strank, da se svoboda odlo~anja o rojstvu otrok ohrani v ustavi v besedi-
lu, kot ga vsebuje veljavna ustava. Seveda je ohranjanje te dolo~be pogoj za na{o stran-
ko, da bi dala soglasje k ustavnemu besedilu. Sporo~ila nekaterih strank so govorila, da
pristajanje na tako re{itev pomeni njihov prispevek k oblikovanju naj{ir{ega dru`bene-
ga konsenza o ustavi. Menim, da smo se na usklajevanju dogovorili, da se doda pred be-
sedico otrok besedica “svojih”, to se pravi, da se omeji ta svoboda odlo~anja na lastne
otroke. Tretji~, opozarjam, da je bilo usklajeno stali{~e, da se v ustavi izrecno omeni po-
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kojninsko zavarovanje. Zato terjamo, da se strokovna pripomba o tem, da je pokojnin-
sko zavarovanje del socialnega zavarovanja, upo{teva na na~in, da bo pokojninsko za-
varovanje vendarle izrecno navedeno. Ne poznam in ne verjamem, da obstoji katera
koli Slovenska politi~na stranka, ki bi lahko nasprotovala tej re{itvi. ^etrta zadeva je
stvar, ki mislim, da je pomembna in mislim, da se o njen ne bo te`ko poenotiti. V ustav-
nem zakonu predlagamo, da zapi{emo tako dopolnitev tretjega odstavka 2. ~lena, da bi
volilni zakon, ki ga bo sprejemala skup{~ina v dosedanji sestavi, sprejemala z 2/3 ve~i-
no. Tretji odstavek 2. ~lena bi se namre~ dalo tolma~iti tako, da deluje stara skup{~ina
do volitev, po starih predpisih. Zato mislim, da je treba izrecno ugotoviti, da dolo~ba o
dvotretjinski ve~ini pri sprejemanju volilnega zakona velja `e za ta volilni zakon, ki bo
urejal naslednje volitve. Peti~, predlagam, da se kot vsi drugi organi republike, katerih
funkcije se bistveno spreminjajo, tudi Ustavno sodi{~e izvoli v novi sestavi. Pa ~eprav
{ele po konstituiranju parlamenta in po izvolitvi predsednika Republike Slovenije. Gre
za predlog, ki smo ga `e dali v politi~nem usklajevanju in se nana{a na ustavni zakon. in
kon~no, ugotavljam, da je politi~no usklajevanje prispevalo k bolj demokrati~nim re{i-
tvam, da so bila pri tem upo{tevana nekatera najpomembnej{a prizadevanja Stranke
demokrati~ne prenove, npr. glede opredelitve demokrati~nega zna~aja oblasti v repub-
liki, socialne dr`ave, lo~itev verskih skupnosti od dr`ave, pravic narodnosti, soupravlja-
nja, socialno ekonomske pravice in tudi naprej. Zato bomo za ustavo, ki je pred nami,
glasovali tudi v primeru, ~e ne bomo dosegli njene dodatne izbolj{ave. Z izjemo tistega
kar sem posebej opozoril kot bistveno vpra{anje, ki je bilo `e - po mojem mnenju - gle-
de katerega je po mojem mnenju, `e bilo dose`eno soglasje, tako glede svobode od-
lo~anja o rojstvih otrok, kot glede 2/3 ve~ine. O rojstvih otrok kot glede dvotretjinske
ve~ine pri sprejemanju nove volilne zakonodaje. Hvala lepa.

dr. FRANCE BU^AR: Takoj preidemo pred tistim kar sem predlagal, da takoj
preidemo na razpravo o temeljnih vpra{anjih katerih je mogo~e, smatramo, da so
vpra{anja odprta. Prosim.

(neznan): Torej jaz nisem sodeloval pri usklajevanju ker pa~ nisem v nobeni
stranki, zatomi je ta tekst presenetil, tudi v splo{ni dolo~bi. Gre za to, da sedanji predlog
povzema... skoz do zdaj gojili in bili nekako soglasni, saj jaz nisem imel ob~utkov, da
gre za bistveno odstopanje, ~eprav so se pojavili v javnosti, zlasti v Delu razni ~lanki, da
je temelj postaviti v Slovenije, slovenski narod. Iz teh splo{nih dolo~b, ki jih imamo zdaj
pa nekako zaklju~ujem, da se sku{ajo kot temelj postaviti dr`avljani in dr`avljanke.
Sprejemam nekako uvodna predustavna materija, kar je tudi obrazlo`eno in kar izhaja
iz preambul. Vendar 1. ~len, da je Slovenija demokrati~na republika, lahko velja za ~isto
vse republike tega sveta, ker pa~ ni monarhija, torej gre samo za obliko dr`ave. Zato jaz
mislim, da bi se dalo to vpra{anje, ki mene najbolj mu~i pri splo{nih dolo~bah, ki so zelo
pomembne tudi za razlago, da bi se mogel ta ~len glasiti: “Slovenija demokrati~na Re-
publika slovenskega naroda.” In s tem bi opravili ta problem, ki se postavlja zlasti glede
na druge ~lene, {e posebej tistega, ki izrecno govori o dr`avljanih in dr`avljankah, to je
2. ~len, pa 4. ~len. Skratka, splo{ne dolo~be so povsem druga~ne kot so bile v osnutku
oziroma kot so bili v tistem tekstu kot smo ga dobili 31.10.1991. Zato bi prosil Ustavno
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komisijo, ~e bi preden preidemo na konkretne sporne zadeve, tudi o tem vpra{anju sta-
li{~e zavzeli. Kar je pravzaprav temelj slovenske dr`ave.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala. Torej jaz moram povedati slede~e. Ker smo se skli-
cevali na temeljno ustavno listino, smo smatrali, da so ta vpra{anja, ki ste jih vi zdaj od-
prl, re{ena v preambuli temeljne listine. Kar se pa ti~e prvega ~lena, bi bilo treba enkrat
povedati, ker mi smo zdaj izhajali kot iz neke samo po sebi razumljivega, zmeraj smo
govorili Republike Slovenija in tako naprej. Najprej bi morali v ustavi povedati, da sploh
smo republika, lahko smo tudi kraljevina, ali pa cesarstvo. Mislim, ustava mora to pove-
dati. In ~e pogledam recimo avstrijsko ustavo, ima ravno tako 1. ~len. Avstrija je demo-
krati~na republika. In mislim, da se mi s tem vzorcem ~isto enostavno pribli`ujemomo-
dernemu konceptu dr`ave. Jaz mislim, da je to za mene povsem zadovoljivo. ^e to sma-
tramo zdaj to kot eno temeljnih odprtih vpra{anj o katerih je treba razpravljati. Prosim,
gospod @agar.

ZVONE @AGAR: Jaz bi vseeno poudaril, da gre za petmese~no prekinitev dela
Ustavne komisije, da so v tem ~asu sicer stranke nadaljevale to delo, ki je v bistvu delo
Ustavne komisije, ~eprav moram ugotoviti, da smo v Ustavni komisiji vsi predstavniki
strank in to iz nekaterih strank celo najpomembnej{i in da je ta skulptura, ~e imenujem
predlog ustave kot skulpturo, delo dveh kiparjev, eden je Ustavna komisija, drugi je pa
ta politi~na koordinacija in ta dva kiparja se ob~asno izmenjujeta pri delu in zato je izde-
lek vedno nekoliko druga~en, ko ga dobimo v poglede. Mislim, da bi bilo vsaj za vna-
prej primerno, da bi to politi~no soglasje iskali preko ~lanov Ustavne komisije, kar bi
bilo mo`no. Vendar za nazaj se to ve~ ne da delati. Glede dileme, ki je bila `e izpostav-
ljena, ali je temelj narod oziroma je temelj posameznik. Tudi osebno mislim, da je po-
trebno {e vedno temeljiti na slovenskem narodu na nek na~in in da nacionalno vpra{a-
nje {e ni konzumirano, kot bi ga nekateri `eleli ozna~iti. Zame je tudi v preambuli nepo-
trebna beseda “osvoboditev” oziroma ta zveza, ki navaja, da smo bili do zdaj nesvobod-
ni, da smo se v zadnjem momentu osvobodili, nekako nepotrebno {e posebej zato, ker
je treba ustavo gledati takrat, ko bo `e stala, ko bo `e za nami. Pomeni, ~ez par let bo po
mojemmnenju ta dikcija nepotrebna. Mi smo v tem ~asu, v katerem `ivimo, smo izobli-
kovali neko samobitnost z na{imi odlo~itvami, z na{imi dejanji in smo na ta na~in pri{li
do stanja oziroma do nekega praga nove dr`ave. Glede 1. ~lena je zame tudi, ~eprav
sprejemam dejstvo, da imajo tudi druge dr`ave podobno dikcijo, je za mene to nekoli-
ko, ~e re~em, nepotrebno oziroma samoumevno. Bere se lahko tudi tako, kot da je Slo-
venija nedemokrati~na oziroma, da to posebej izpostavljena s tem, ker kaj posebej izpo-
stavljamo, mislim, da {e ne bomo dosegli tega. Lahko bi tudi rekli, da smo kooperativna
dr`ava in podobno. Skratka, da z nekim zelo pospe{enim tempom ne bomo`no priti do
kvalitetne ustave.

dr. FRANCE BU^AR: Torej vi predlagate, da se nadaljuje po dosedanjem tem-
pu in da prelo`imo sprejem ustave na prihodnje leto.

(neznan): Mislim, da ustava bo brezmene ali z mojim stali{~em kljub temu vsaj
sprejeta tako, da bo nekoliko ve~ ~asa potrebno, kot je trenutno planirano.
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dr. FRANCE BU^AR: Dobro, potem postavim to vpra{anje najprej, da se od-
lo~imo. Obstoja na{a intencija. Ali je na{a intencija, da sprejemamo ustavo {e v tem letu?
Predlog je tukaj, da stvar prelo`imo in nadaljujemo z razpravo. Prosim, da se najprej o
tem odlo~imo! Prosim? (...) Vem, ampak zdaj je tukaj vr`en nov predlog.

(neznan): Ker tudi ta stranka je to pisala, da podpira ~imprej{nji sprejem nove
ustave.

(neznan): Jaz mislim, da je treba resni~no ustavo ~imprej sprejeti in da je ver-
jetno eden od razlogov za zavla~evanje priznanja tudi to, da nimamo ustave. Zato bom,
kar se mene ti~e, vse naredil, da bi ~imprej pri{li do teksta, vendar mislim, da je treba te-
meljna vpra{anja pa le raz~istiti in odgovoriti, da se bo vedelo, kaj je kaj. Torej to, kar je
bilo obrazlo`eno v zvezi s 1. ~lenom, je res definicija oblike dr`ave, da ni monarhija,
ampak temelj je pa bil vedno do zdaj poudarjen in mislim, da temelj spada v prvi ali
sploh v splo{ne dolo~be kot jasen pogoj tudi za ostale dolo~be ustave.

(neznan): Moram najprej re~i, da se mi zdi zelo zanimivo da se ravno ljudje, ki
so ob ustanovitvi slovenske dr`ave tako radi govorili o izpolnitvi tiso~letne `elje oziro-
ma hrepenenja po samostojnosti, kar je po mojem povezano z dolo~enim kompleksom
osvoboditve. Ne vem, v ~em bi se kazala, v kateri formi, ta tiso~letna `elja. Nas sedaj
tako neznansko moti ta beseda “osvoboditev”. Jaz to razumem samo kot nek ideolo{ki
podton, nek strah, da bi kdo lahko potem razumel tudi NOB ali celo partizane. Kar se pa
ti~e 1. ~lena, mislim, da se ne bi smeli mi tu preve~ igrati s temi formulacijami, da se ne
bi osme{ili ravno v tej fazi postopka za priznanje pred mednarodno demokrati~no jav-
nostjo. Re~i, da je Slovenija demokrati~na republika slovenskega naroda, je nekoliko
kontradiktorno. Ne da bi bilo v nasprotju demokracija - slovenski narod, ampak ne
vem, ~igava bi bila potem ta republika, ki se imenuje demokrati~na oziroma kak{no
zvezo bi imeli s to demokrati~no republiko tisti, ki niso pripadniki slovenskega naroda,
so pa dr`avljani Slovenije, kak{en poseben status bi morali potem dolo~iti tem ostalim?
Vsekakor bi bilo treba nekaj o tem re~i, da so torej oni neki “kooptirani” ~lani te, sicer
nacionalne skupnosti ali so dr`avljani neke posebne, podrejene oziroma ni`je kategori-
je. To realno dejstvo, da pa~ ni naklju~je, da se ta dr`ava imenuje Slovenija in da ni Slo-
venija, da torej ima neko jasno, logi~no, realno zvezo z obstojem slovenskega naroda, je
povezana s tistim krepkim poudarkom v preambuli, da smo Slovenci itd. Mislim, da je ta
realna zveza med nacionalnim bojem in vzpostavijo dr`ave v tej preambuli povsem
konkretno izpeljana in da je treba v prvem ~lenu iti na obi~ajno dr`avljansko formulaci-
jo, da je pa~ to dr`ava dr`avljanov, demokrati~na republika. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala lepa. Per{ak.

TONE PER[AK: Jaz bi, ~e se da, posku{al nekako apelirati na to, da bi pri tej di-
skusiji upo{tevali vsa dejstva, da tako re~em. Mi `e to preambulo vklju~ujemo v na{ us-
tavni sistem s Temeljno ustavno listino, ki temelji to~no na to in razlaga to~no to, na
kak{en na~in je na podlagi narodove samoodlo~be nastala ta dr`ava in se pravi, da to se
mi zdi, ker gospod Starman, je s to Temeljno ustavno listino postavljeno na prvo mesto
tega ustavnega sistema Slovenije. In se mi zdi, da ni treba zdaj na nek na~in {e enkrat
ponavljati istih stvari, ~e se spomnite teh diskusij, tudi jaz se zelo zavzemam za te stvari,
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se mi zdi, da je ravno s tem ... lo~itvijo in je na nek na~in, ta temeljna listina zdaj postav-
ljena za temelj tega ustavnega sistema, da je to po mojem mnenju dobro re{eno. Druga
stvar. Zelo slabo bi bilo, ~e bi nekako bilo mogo~e sklepati na podlagi na{ih odlo~itev,
da tudi mi mislimo, da se zgodovina Slovenije za~enja, pa bom rekel s 25. junijem 1991.
Ta zgodovinski boj za slovensko dr`avo, pa se ... za~enja s Trubarjem. In zato se mi zdi,
da je ta formulacija po mojem mnenju zelo dobra, in kar zadeva 1. ~len, bi ga pa tudi
branil in to moram re~i, da v kontekstu 3. ~lena. Dokler tega ~lena ni bilo, se imel velike
pomisleke v zvezi s 3. ~lenom. Zdaj pa se mi zdi, da je za 1. ~lenom ta bom rekel, kom-
pletni opis te dr`ave postavljen in tudi ta opis neke lastnosti te dr`ave v 3. ~lenu, nekako
ne moti ve~, kot se mi je zdela prej parcialna dolo~ba.

dr. FRANCE BU^AR: V redu, ali vztrajate na ...

(neznan): Jaz imam vrsto razlogov, da to pojasnim. Zakaj mislim, da ni v nas-
protju s tem, kar gospod [etinc govori. Tudi ni nasprotja med tem, ~e poudarimo pravi-
co naroda in dr`avljana. Gre za popolnoma razli~ne segmente. Ta vpra{anja se ne iz-
klju~ujejo in postavlja enega na drugega, enega pred drugim, je umetna zadeva. Mislim,
da to kar pi{e v 3. ~lenu absolutno ne dopolnjuje vpra{anj, ki sem jih odprl. In tudi ne
tega vpra{anja, saj mene zadovolji, da je temeljna ustavna listina, ki se omenja v pream-
buli, ki nima normativnega, ki ima samo uvajajo~ zna~aj, da ne eksplicitno jasno pove,
da ta dr`ava, ta republika, demokrati~na temelji dejansko na vsem, kar predstavlja feno-
men naroda in ne vidim nobenih ovir, da ne bi 1. ~len lep{e in bistveno bolj{e popravili,
~e bi dodali {e te dve besedi zraven, kot sem jaz predlagal. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Hvala. Prosim.

VITODRAG PUKL: ^e dovolite, bi povedal kako si zami{ljam pravzaprav ta
dana{nji sestanek, njegov namen in smisel. Mi smo imeli cel kup sestankov ustavne ko-
misije. Takrat smo se ustavljali teoreti~no skoraj ob vsakem ~lenu, tudi ob takem, kot ga
zdaj kolega Starman na~enja. Dobili smo osnutek ustave, kjer je bilo teoreti~no mnenj
skoraj toliko kot je ~lanov in pa toliko programov kot je strank. Pri{li smo v slepo ulico.
No, da bi se tega izognili, je predsednik za~el z delom, da je konzultiral stranke in da se
je odlo~il, da bi ustavo dobil tako, ki bi bilo zapisano tisto, kar je med strankami. To
stranke pa sprejema v parlamentu ustavo, kar je nespornega in kar bi bilo lahko spre-
jemljivo za vse stranke. ^e bi se mi zdaj vrnili na tisti sistem obravnavanja teoreti~nih os-
nov in besedila, bomo spet zajadrali v tisto vodo, v kateri smo bili, se pravi, ne bomo
nikdar do ustave pri{li. Ta osnutek ustave je delala sicer o`ja redakcijska komisija, so pa
bile stranke s tem seznanjene, so dobile osnutek v roke, ga predelale, ga predelale in
povedale, kaj je sprejemljivo oziroma na~elno so vse stranke povedale, da je taka ustava
sprejemljiva, zlasti ob tem, ker nas ~as sili in smo vsi za to, da ~imprej ustavo dobimo,
gre morda za enih par to~k, ker pa bi posamezne stranke povedale, da vztrajamo ali po-
gojno ali nepogojno, pri taki formulaciji in bi potem se odlo~ila, ali bi tista formulacija,
kjer stranka vztrajajo kot pogoj, pri{la po ve~inskemmnenju ustavne komisije kot pred-
log, ostalo pa kot amandma, morda bi {lo za eno vpra{anje ali pa za dve, ~e se za to od-
lo~imo. Bi pa res prosil te ~lane komisije, ki niso strankah, ki niso sledile temu delu in ki
o~itno ne razumejo namen dana{njega sestanka, da ne bi na~enjali te`kih, teoreti~nih
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razprav o zadevah, ki so `e bile desetkrat prediskutirane. Bi pa kar nadaljeval na na~in
kot je dr. Ribi~i~ za~el. Govorim v imenu Socialdemokratske stranke, na{a stranka je za
sprejem take ustave kot je predlo`ena, ima pa rezerve pri 154. ~lena enako kot prenovi-
telji, se pravi da bi `eleli, da bi ostala dikcija kot je v sedanji ustavi, kar ti~e rezerv preno-
viteljev glede obveznosti regionalizma smo proti. Smo pa pripravljeni na kompromisni
predlog, da se to uredi v zakonu. Glede izrecne omembe pokojninskih pravic se ... kot
ve~ina, kar se ti~e ustavne zakona, tudi nimam proti, da bi se volilni zakon sprejel z 2/3
ve~ino, ~eprav se nam to zdi zelo riskantno. Glede ustavnega sodi{~a pa se prilagodili
mnenju ve~ine.

dr. FRANCE BU^AR: Moram vendar re~i ... razpravo k 1. ~lenu. O tem semora-
mo odlo~iti, namre~ meni se ne gre za to, da se preglasujemo ali kakorkoli, ampak to je
ena izmed temeljnih vpra{anj o katerih si moramo priti do enakega stali{~a ali pa vsaj
sprejeti obvezo, da bomo glasovali za tako ... ko se ... 1. ~len je definicija ~ista in jasna.
Govori o oblasti ljudstva, dr`avljanov o socialni in pravni dr`avi ne pa o nacionalnem
zna~aju Hrva{ke. Tako, da mislim, da so si ti argumenti na mizi, da pa je nov element to
in da je razlog, da se tukaj spremeni stali{~e v tem kar se je zgodilo med ~asom, med os-
nutkom in tem predlogom. To je osamosvojitev Slovenije. Hvala lepa. Prosim Bizjak.

IVAN BIZJAK: Ja, kolikor gledam to zadevo, bi se pridru`il k temu predlogu,
da se v preambuli tale vsakega zamenja za slovenskega, da se s tem {e enkrat postavi,
~eprav `e nadaljevanje tega stavka govori o tem, da gre za dr`avnost, ki izhaja iz naroda
in v tem primeru osebno ne vidim po tem potrebe, da bi spreminjali dolo~be teh za~et-
nih ~lenov, ki govorijo o dr`avi. Skratka, to se pravi, da se spremeni preambula, ostalo
pa ostane kot je v tem delovnem besedilu navedeno.

dr. FRANCE BU^AR: Torej tukaj gre sedaj za konkretne predloge, da je v
preambuli vsakega zamenjamo s slovenskega. To mislim, da mene to ne bi ni~ motilo,
zlasti, ker bomo v nadaljnjem, da smo Slovenci v stoletnem boju. Po mojem je to ~isto
sprejemljivo. Mislim, po mojem bi tudi to. Se vam zdi to sprejemljivo?

(neznan): Jaz bi rada zdaj k temu, kar je prej gospod Per{ak rekel, da bi to na-
rodno identiteto ~rtali. Jaz mislim, da v tem ve~ stoletnem boju smo se Slovenci borili
tudi za identiteto narodno, ker gre za narodni zna~aj. To ni isto kot samobitnost. Zato se
mi zdi, da bi ta narodni zna~aj, ta identiteta morala ostati. In da torej, predlagam, da os-
tane tako kot je.

dr. FRANCE BU^AR: ^akaj, zdaj ne vem. Jaz sem imel vtis, da ste se s tem spo-
razumeli. Zdaj ste spret ponovno isto vpra{anje odprli. Dobro. Imate vso pravico. Jaz
osebno smatram, ~e `e imate mo`nost, da re~ete identiteto z slovenskim izrazom, ker to
v slovensko ustavo ne sodi. Hkrati pa se pridru`ujem tistim stali{~em, da samobitnost
ve~ ali manj niste identificirali. To je moje mnenje. Istovetnost, ja.

IVAN BIZJAK: Torej mislim, da ~e do naroda pride, je narod nujno moral izob-
likovati svojo identiteto. To se pravi, da je to oblikovanje identitete sestavni del obliko-
vanje naroda in mi ugotavljamo, da narod imamo, to se pravi, da je odve~ posebej o tem
govoriti. Ker, ~e je do tega pri{lo, se je tudi identiteta o~itno izoblikovala.
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DARJA LAVTI@AR BEBLER: O~itno je tudi, da imamo tudi svobodo. Potem je
tudi to odve~. ^e govorimo o preambuli, kjer smo hoteli neko kontinuiteto notri pripe-
ljati in v tem ve~stoletnem boju se nismo borili samo za osvoboditev, ampak tudi za ob-
likovanje narodnega zna~aja.

dr. FRANCE BU^AR: Ali zahtevate, da ponovno glasujemo? Nekako sem sma-
tral, da je konsenz bil dose`en, ~e pa postavljate vpra{anje, potem dajem na glasovanje.
Ne bi bil rad polemi~en, samo `elel bi, da nekako naprej preidemo. Resni~no, ne vzeti
tako kot, da sem hotel nekoga uti{at. Res ne tako razumet.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Ne, gospod predsednik, dejstvo je, da je bil to
vzporeden proces, ker slovenski narod pa~ {e ni bil dokon~no oblikovan kot tak na eni
strani, po drugi strani pa seveda ni bil svoboden. To sta bila dva procesa, ki sta tekla
vzporedno, ~e gledamo zgodovinsko. Me pa ne moti, ~e se to navsezadnje ~rta.

dr. FRANCE BU^AR: Potem lahko preidemo na Kocbekovo preoblikovanje
slovenskega narodnega zna~aja in odpiramo milijon vpra{anj. Prosim.

(neznan): Ogla{am se zato, ker ta tekst se mi je zdel zelo ustrezen. Tak kot je
bil izhodi{~en, mislim brez odstavkov. Tako kot smo imeli prvotno.

dr. FRANCE BU^AR: Ja, potem morate pa sedaj povedat, ali ste za ta tekst ali
ne. Druga~e ne bomo pri{li nikamor, res ne.

(neznan): [e vedno sem za ta tekst, ~eprav mo`ni so {e popravki in se mi zdi,
da je bilo to dovolj predebatirano v tehmesecih in najbr` ... je vklju~no s temeljno pravi-
co vsakega naroda, to je ustanovna listina.

dr. FRANCE BU^AR: Mi smo rekli slovenskega naroda. To smo `e sporazume-
li. To je vse v redu. Ne sedaj razumeti tako, kot da bi jaz komu pravico jemal od razpra-
ve, ampak ~e se bomo vedno vra~ali nazaj, potem je izklju~eno, da bi samo ustavna ko-
misija pri{la do konca decembra skozi, kaj {ele parlament. Prosim, ~e moje pripombe
dobrohotno vzamete na znanje, ne druga~e, ker niso ... Dobro, potem glede tega
vpra{anja smo se razumeli. Preambula je taka kot je tukaj, vr`emo ven “identiteto”, reci-
mo slovenskega. 1. ~len ostane tak, kot je. Ali lahko dobim od vas vseh - sedaj govorim
kot predstavnik komisije- nekako zavezo, da bomo ta stali{~a branili tudi pred parla-
mentom, ker druga~e je brezpredmetno, da se tukaj kaj menimo. Tudi 1. ~len sem izpo-
stavil tukaj. Dobro. Imate lo~enomnenje, torej ga lahko sli{imo. Prosim, gospod @agar.

ZVONE @AGAR: Ne bom govoril v imenu nobene stranke, dokler bom na seji
ustavne komisije, bom govoril v imenu ~lana ustavne komisije. Glede dileme narod ali
posamezniki, ali je to vklju~eno v samo ustavo, bi jaz rekel slede~e. V normativni del, iz-
ka`e se, da slovenski narod v normativnem delu ni ve~ omenjen, so pa omenjeni drugi
narodi kot so italijanski, mad`arski in Cigani oziroma romski, zato bi mogo~e, ~e smo `e
striktni, bi bilo primerno razmisliti o tem ali bomo omenjali kogar koli ali nikogar. Mi-
slim, da je 1. ~len definicija dr`ave, njena dr`avna ureditev. V tem smislu sem razumel
gospoda predsednika prej, ko je rekel monarhija in demokrati~na oziroma parlamen-
tarna ureditev. Zato predlagam, da eventualno zdru`imo 1. in 3. ~len, ki govorita o isti
stvari, ne vem zakaj sta dva ~lena. Eno je demokrati~na republika, 3. ~len govori o tem,
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da je pravna in socialna dr`ava. Gre za isto zadevo in seveda brez slovenskega naroda
jaz nasprotoval ne bom. ^e bo ve~insko mnenje tako. Vendar opozarjam na to.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro. Ali se lahko tako zmenimo, torej da kot vas razu-
mem, va{e stali{~e je, da se strinjate pogojno tako s 1. kot s 3. ~lenom.Ali to zdru`imo v
enega ali ne, bi prosil, da je to pravica redakcije, da to tako uredimo. Mislim, da gre tu za
obliko dr`ave v 1. ~lenu, v 3. ~lenu gre ... ^e se priklju~im, namre~, jaz bi resni~no `elel,
da preidemo do enotnega stali{~a. Druga~e nima smisla da hodimo pred parlament s
popolnoma razdvojenimi stali{~i, ker je brezpredmetno, da bi upali na sprejem ustave.
^e gremo po predlogu, ki ga je zastavil dr. Ribi~i~. Ali se bomo lotili teh temeljnih
vpra{anj oziroma najprej organsko skozi ustavo. Gremo vendarle skozi. Tu vas opozar-
jam pri 4. ~lenu je ostal pomislek pri besedilu: “Slovenija je ozemeljsko celovita enota in
nedeljiva.” kaj to celovita pomeni, ne razumem. Slovenija ozemeljsko enotna in nedelji-
va dr`ava. Celovita je za mene bolj filozofski pojem. Jaz osebno predlagam, da gre “ce-
lovita” ven.

(neznan): Prosim bi da se {teje kot lo~enomnenje. Bom prou~il ta vpra{anja {e
z drugimi ustavnimi teoretiki. Gospod Ribi~i~ mi je dal nekaj misliti v zvezi z osamosvo-
jitvijo, vendar ljudje, s katerimi kontaktiram, imajo druga~na mnenja. Da je potrebno v
splo{nih dolo~bah povedati, kaj je temelj dr`avnosti.

dr. FRANCE BU^AR: Mi bomo v zvezi z redakcijo 1. ~lena, smo potem tudi mi,
ne samo iz ~istunskih razlogov, ampak ~isto tako, mi potem skozi govorimo o Sloveniji,
brez vseh epitet zraven. Mislim, da je to bistvena pridobitev.

dr. FRANC ZAGO@EN: Ravno v zvezi s tem 1.a ~lenom je pomislek, ki je bil da-
nes izre~en da se ~rta. To bi vpra{al. Ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti ni
deklaracija, ampak je ustavna listina. Torej je del ustavne konstitucije dr`ave in to nor-
mativne, ~eprav ni v normativnem delu ustave, ampak je normativni del ustavne konsti-
tucije dr`ave. ^e to tako razumemo, potem ta pomislek odpade, da Slovenci nimamo
normativno urejeno, da je Slovenija dr`ava predvsem slovenskega naroda in dr`avlja-
nov. Ali je to mogo~e tako razlagati? Potem bi verjetno ti pomisleki odpadli.

dr. FRANCE BU^AR: Kdor ima k posameznemu ~lenu kak{no pripombo, naj
se sproti oglasi. Kaj smo se sporazumeli glede 4. ~lena. Da “celovite” lahko ~rtamo.

dr. RAJKO PIRNAT: Jaz se v imenu na{e stranke ne strinjam s ~rtanjem 1.a ~le-
na. Nikakor ne. V Evropi je `e stoletja temeljni kriterij oblikovanja dr`ave nacionalni
princip. In v vseh listinah, ki smo jih oblikovali smo poudarjali ta princip. Ne strinjamo
se, da bi ga sedaj izlo~ili iz ustavnega teksta. Sicer poudarjam, da ga moramo {e podrob-
neje prou~iti, ker to sem dobil sedaj na mizo, ampak to je povsem nesprejemljivo.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, potem vzamem to na znanje. Ali lahko ugotovim,
da bo va{a stranka glasovala proti ustavi, ~e bi to ostalo tako?

dr. RAJKO PIRNAT: Odlo~itve {e ni, ker sem to danes dobil. Samo dvomim, da
bo kdorkoli v na{i stranki za ~rtanje te dolo~be.

dr. FRANCE BU^AR: V redu, samo jaz bi `elel.
dr. RAJKO PIRNAT: Poglejte, sedaj ste nam dali to na mizo.
MIRO CERAR: To pa ni res. ...
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dr. RAJKO PIRNAT : Torej se opravi~ujem. Kljub vsemu tudi v petek ni noben
organ na{e stranke mogel {e o tem odlo~ati.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, da vem, s ~em nimamo ra~unati v parlamentu.
dr. RAJKO PIRNAT: Me pa zanimajo razlogi za to.
dr. FRANCE BU^AR: To smo ravnokar diskutirali. ^e ste zamudili, ne morem

{e enkrat ponavljati celotne razprave. Sedaj bo pa zopet eden pri{el, pa bomo zopet.
Poslu{ajte, tako ne gre. Mi ne bomo nikamor pri{li s to ustavo, ~e bomo delali tako kot
sedaj!

dr. RAJKO PIRNAT: Predsednik, jaz nisem prosil, da se ponovi razprava, samo
razloge za ~rtanje bi rad sli{al.

dr. FRANCE BU^AR: Jaz osebno jih ne mislim ponavljati. Enostavno nemo-
go~e je nadaljevati na tak na~in. Prosim.

TONE PER[AK: Poglejte gospod Pirnat. Sedaj smo eno uro razpravljali o tem
in ugotavljali, da z vklju~itvijo ustav... temeljne ustavne listine, v ustavni sistem, kakor je
vklju~ena s preambulo, je v bistvu to vpra{anje pomnenju velike ve~ine tukaj zadovolji-
vo re{eno in ker ustavna listina je pa v bistvu s to preambulo postavljena za temelj tega
ustavnega sistema. Tam notri je to~no ta definicija o kateri tu govorimo in se mi zdi, da
po tem, ko je bila dose`ena osamosvojitev v Sloveniji in tako naprej, da preprosto ni
oportuno {e enkrat ponavljati in nekako vztrajati na teh formulacijah, ampak je treba iti
v delitev dr`ave kot je sedaj dana.

. . .

dr. FRANCE BU^AR: Lahko nadaljujemo. [e pred za~etkom? Prosim.
(neznan): Mi smo v~eraj govorili o temelju ustavne listine, zanima me samo

slede~e, ali je to sestavni del sestave ali bo v tekstu objavljena pred ustavo. Da bi bil sku-
paj z ustavnim tekstom objavljen tudi temeljna ustavna listina.

dr. FRANCE BU^AR: Ta je `e itak objavljen. In smo s to samoupravo velja {e
naprej, to je samo tehni~no vpra{anje ...

(neznan): Ne, samo ustavna komisija bo lahko imela tukaj eno stali{~e, da iz-
haja nekako iz tega in tudi ~isto tehni~no in strokovno, ~e je to v istem ...

dr. FRANCE BU^AR: ^e pogledate ameri{ko ustavo, pa deklaracijo ... saj je
pribli`no isto, ... {e pred preambulo. Kar za~nimo. V redu.

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

IVAN BIZJAK: Nerodno je, da jih je toliko in da je treba to brati. Beseda pream-
bula naj se zamenja z besedo uvod. To je prvo. @elel bi, da gremo hitro skozi. Jaz sem ga
predlo`il, to je prvi tak. Dobro, ~e bom jaz bral, pa ~e nih~e ne bo zabremzal, bom bral
naprej.

dr. FRANCE BU^AR: Ampak ~e, ker kdor mol~i ...
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IVAN BIZJAK: Drugi amandma, uvod naj se glasi; ljudje Slovenije odlo~eni, da
`elimo `iveti v svobodni dr`avi sprejemamo.

. . .

IVANBIZJAK: Naslednji so amandmaji gospoda Jurija. Prvi amandma k pream-
buli, v tretji alinei se za besedo “trajne” doda beseda “neodtujljiva”.



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 247

1. POGLAVJE
Splo{ne dolo~be

1. ~len

Slovenija je demokrati~na republika.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

2. ~len

Republika Slovenija je dr`ava slovenskega naroda in vseh njenih dr`avljanov.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

2. ~len

V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno, na volitvah in po
na~elu delitve oblasti prek zakonodajnih, izvr{nih in sodnih organov.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 11.4.1991
29. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Miran Potr~
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TONE PER[AK: Jaz imam samo pomislek v zvezi s tem. Mi v... ~lenu kot nosil-
ca suverenosti opredeljujemo Republiko Slovenijo. In ta Republika Slovenija, ki je nosi-
lec suverenosti, mora zdaj `e varovati suverenost naroda. Poleg tega je to sporno.

MIRAN POTR^: Prosim,...
(neznan): Jaz potem predlagam, da uporabimo plebiscitarno formulacijo. Se

pravi samostojnost in neodvisnost, ker beseda suverenost to~no to svoje vsebuje. Zato
smo tudi {li, smo se izognili besedi suverenost in smo rekli samostojnost in neodvisnost
in dajmo potem {e to tu vnesti.

MIRAN POTR^: Hvala. Ciril Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Tukaj se odpirajo zdaj nove dileme, samostojnost in neodvi-

snost sta bila uporabljena za Republiko Slovenijo, ne za slovenski narod. Jaz bi proti tej
formulaciji ni~ ne imel, ~e bo v 1. ~lenu zmagala dr`avljanska formulacija, da je Republi-
ka Slovenija dr`ava vseh njenih dr`avljanov, ne glede na narodno pripadnost in ~e bo
samo v preambuli omenjena samoodlo~ba slovenskega naroda. ^e bo pa v 1. ~lenu, da
bomo dali nacionalno definicijo Slovenije tako, kot je predvidena, se pravi, da je Slove-
nija nacionalna dr`ava, ki temelji na suverenosti in samoodlo~bi slovenskega naroda,
potem pa velja ta logika, ki jo je gospod Per{ak tukaj omenil, da potem nima nobenega
smisla v 3. ~lenu se zavzemati za neko posebno samostojnost in polo`aj slovenskega
naroda. Skratka, meni bi ta formulacija ustrezala, samo da je odvisna tudi od tega,
kak{na bo definicija republike v 1. ~lenu.

MIRAN POTR^: Per{ak.
TONE PER[AK: V 1. ~lenu pi{e: Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki te-

melji na pravici samoodlo~be. Se pravi, nastala je na podlagi te pravice. Najprej je po-
tem drugo, ho~em to re~i, tukaj je suverenost kot lastnost dr`ave opredeljena, ne kot
lastnost naroda. @e v 1. ~lenu.

MIRAN POTR^: Igli~ar.
dr. ALBIN IGLI^AR: ^e dovolite tukaj pri vpra{anju suverenosti, se seveda zdaj

odpira ena simpozijska tema. Pri nas na Pravni fakulteti smo predlagali, da bi se 1. ~len
glasil: Republika Slovenija je dr`ava itn., da ne poudarjam suverena dr`ava, ker seveda
po originarni ideji suverenosti je pa~ suvereno ljudstvo. To je ideja modernega sveta.
Vsa oblast izvira iz ljudstva in pripada ljudstvu in ~e mi damo `e v 1. ~lenu vso suvere-
nost ne ljudstvu, ampak dr`avi, potem v bistvu o`imo in postuliramo neko zelo ozko
pojmovanje suverenosti. Tako da pri nas na fakulteti smo iz prakti~nega vidika pa~ re-
kli, da bi se ~len lepo glasil: Republika Slovenije je dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pra-
vici slovenskega naroda do samoodlo~be.

Predlog Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Slovenija je demokrati~na republika.
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Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

TONE PER[AK: Prvi predlog, ki je bil v Dru`benopoliti~nem zboru, se nana{a
na uporabo besede samo Slovenija v splo{nih dolo~bah. Predlog je, da bi se v splo{nih
dolo~bah uporabljala sintagma Republike Slovenije.

dr. FRANCE BU^AR: O tako slaboumnih predlogih nima smisla razpravljati.
Dajmo razpravljati samo o resnih predlogih. ^e je nekdo povedal oslarijo, ne bomo tu,
da bom izgubil dve uri, da bom dopovedal. Nisem pripravljen o tem razpravljati.

. . .

IVAN BIZJAK: Tretji amandma k 1. ~lenu, ta ~len naj se ~rta.

�

Glej tudi ~len 3.
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2. ~len

Slovenija je pravna in socialna dr`ava.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

4. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja in pospe{uje nji-
hove stike z domovino. Varuje pravice narodnih manj{in in etni~nih skupin. Skrbi za
ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in enako-
meren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije

Osnutek Ustave Republike Slovenije

3. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja, in pospe{uje nji-
hove stike z domovino. Varuje in zagotavlja pravice (*VARIANTNI DODATEK: avtohto-
ne italijanske in mad`arske narodne manj{ine) narodnih manj{in in etni~nih skupin.
Skrbi za ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in
enakomeren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Miran Potr~

TONE PER[AK: Zakaj pa mislim, da mogo~e le ni dobro poudarjati tega “prav-
na in socialna”, ker to mora slediti iz ustave, da je to pravna in socialna dr`ava. Da pa ni
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nekak - da je to v bistvu deklarativni uvod, da se ti opredeli{ kot pravna in socialna dr`a-
va, a potem je pa vpra{anje, kako se obna{a{.

dr. CIRIL RIBI^I^: Podobno velja za to pravna in socialna dr`ava. Dobro, `e
zopet hrva{ka in srbska ustava to imata, imajo pa seveda tudi zahodnoevropske dr`ave,
ena govori o pravni dr`avi, ena govori o dr`avi, ki temelji na vladavini prava. Ena govori
o socialni dr`avi, ena pa o dr`avi socialne pravi~nosti. Mi se tega seveda lahko izogne-
mo ali damo veliko pozneje, se mi pa zdi, da je ta obremenitev za ta trenutek bolj aktual-
na, kot pa tista opredelitev, ki jo predlagamo in okrog samoodlo~be in za katero jaz ne
predlagam, da se umakne, ampak da se jasno zapi{e v preambuli, tako da ni mo`nomo-
jemu predlogu o~itati, da izpu{~a samoodlo~bo, da jo podcenjuje ali pa mislim, da zdaj
pa ni ve~ to trajna pravica ali kaj podobnega.

(neznan): Ja, zdaj imam jaz morda napa~en vtis no, samo ob~utek imam, da se
zdaj {e tisto, kar je bilo glede socialne in pravne dr`ave re~eno, rad bi pa poseben pou-
darek dal na socialno dr`avo, da se {e to posku{a tukaj opu{~ati. Morda je napa~en, moj
vtis. Zdi se mi, da bi to spadalo v 1. ~len. Ne vem, morda bi pretiravali, ~e bi bilo to v sa-
mem naslovu na{e republike in tako naprej, ampak zdi se mi, da je pa ta predlog, ki ga
je zdaj delovna skupina obravnavala, da bi se to opustilo, pa v temeljnem nasprotju z
javno razpravo, tako kot sem jo jaz uspel slediti in pa pripombe iz javne razprave. So-
cialnoekonomske pravice, soupravljanje, insistiranje prakti~no vseh najve~jih strank
politi~nih, da se socialni vidik v ustavi posebej poudari, je tukaj nespo{tovano, ~eprav je
bilo v osnutku. Skratka je bila javna razprava nezadovoljna s tem, da je to prikrito, da je
to premalo poudarjeno, tukaj je pa predlog, ki gre v nasprotni smeri. Jaz v imenu stran-
ke, ki jo zastopam, moram re~i, da terjamo, da se zelo jasno poudari socialna narava re-
publike Slovenije. Prej na `alost je samo v tisti varianti, ki sem jo jaz zastopal, skrajno
manj{insko omejena. Ni se uspela prebiti niti v eno od drugih dveh variant. Mislim, da je
to slabo in da je v nasprotju z zavzetimi stali{~i strank. Velike ve~ine strank slovenskih.

IVAN BIZJAK: V zvezi s tem vpra{anjem bi predvsem tole rekel, da kar mislim,
da je bilo `e re~eno. Potem, ko bo to pravna in socialna dr`ava je razvidno iz ostalih ~le-
nov, kjer ekspliciramo socialni del. In mi smo se res zavzeli za to, da je socialnega ve~ v
tej ustavi glede na osnutek. In mislim, da smo pri mnogih ~lenih to tudi tako predruga~i-
li. Zdi se mi pa zelo vpra{ljivo poudarjati take atribute dr`ave kar na za~etku, ko {e ni-
smo povedali, zaradi ~esa je to res taka dr`ava. Mislim, da je mnogo bolj bistveno, da iz
same vsebine to pride ven kot zaklju~ek. Ob tem bi navedel samo vsem znan primer,
kako so bile tiste dr`ave, ki so si pred ime dale najve~ pridevnikov, demokrati~na, ljud-
ska, in ne vem kak{na dr`ava naj bi bila, ~imve~ je bilo teh pridevnikov, tem manj res,
tem manj veljali so tisti pridevniki v praksi dr`ave. Se pravi najbolj totalitarne dr`ave so
imele najve~ takih demokrati~nih pridevnikov v svojem `e imenu, kajne? Tako, da mi-
slim, da to samo po sebi ni merilo za nobeno stvar in se ne zavzemam posebej, da se to
na ta na~in poudari. Mislim, da je mnogo bolj va`na sama vsebina.

(neznan): Naprej prosim!

dr. CIRIL RIBI^I^: Mislim, da je to v temeljnem nasprotju s celotno na{o disku-
sijo. Kjer so samoumevne stvari in argumentacija okrog tega, da je jasno, ~igava republi-
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ka Slovenija iz samega imena in tako naprej; tukaj naleti na temeljne ugovore, da je to
treba ve~krat poudariti in v preambuli in v prvem ~lenu in v normativnem delu in tako
naprej. Pa je morda bolj samoumevno, da je Republika Slovenija dr`ava, ki temelji na
samoodlo~bi slovenskega naroda, kot pa je samoumevno samo po sebi, ali bo razvijala
to samoumevno funkcijo v poudarjenem smislu ali ne. Tako da me ~udi pa~ to stali{~e,
tudi glede na stali{~a kr{~anskih demokratov v javni razpravi, o tem vpra{anju. O~itno
je, da ~e v temeljnih dolo~bah ustave poudarimo to socialno funkcijo dr`ave, da to ima
seveda nek simboli~en pomen in nek vsebinski pomen in da argumentacija, da bo to
itak razvidno ali pa ne bo razvidno iz drugih dolo~b zamene ni prepri~ljiva. Seveda pre-
tirano bi bilo no, in mislim resno, mislil s predlogom, da bi se ime republika spremenilo
in v tem smislu recimo sprejemam argumente, ki so bili zdaj povedani, da v samemnazi-
vu dr`ave to ne spada. Mislim pa, da je treba v teh temeljnih splo{nih dolo~bah na{e us-
tave pa vendarle to jasno poudariti.

IVAN BIZJAK: No, samo pojasnilo; vendarle se nisva povsem razumela. Mo-
ram vseeno re~i, da o socialnih pravicah in podobnem govorimo v lepem delu ustave, o
narodu pa od tu dalje ni nikjer ve~ besede. Zato mislim tako, ne moremo kar v isti ko{
dati.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Ja, jaz se tudi zavzemam za to, da ostane... tukaj v
tem ~lenu ostaneta oba pojma. Da gre za pravno in socialno dr`avo. To sta tudi dve se-
stavini tega ~lena, ki nikakor v javni razpravi nista naleteli na nasprotne predloge. Se
pravi: javna razprava je to oboje izrecno podprla. Jaz vsaj nisem zasledila predlogov v
nasprotno smer. Rada bi opozorila seveda to, kar je tudi `e dr. Ribi~i~ povedal, da gre za
splo{ne dolo~be. In v teh splo{nih dolo~bah je treba neke temeljne vrednote posebej iz-
postaviti in poudariti in spomnila bi tudi na to, da {tevilne ustave v zahodnih demokra-
ti~nih razvitih dr`avmed temi temeljnimi vrednotami zelo, celo navajajo, da gre za dr`a-
ve, od katerih je ena od teh vrednot tudi blagostanje dr`avljanov. Celo govorijo o blago-
stanju. In mislim, da ne bi nikakor kazalo izpustiti, da gre v enem primeru za pravno in
socialno dr`avo. Kajti oboje je tudi ta hip pravzaprav pri nas prav zato dokaj sporno. To
pa vsi vemo. Hvala.

ANDREJ MAGAJNA: @agar je bil {e prej. Ja.

ZVONE @AGAR: Hvala lepa. Jaz bi `elel re~i slede~e: da je za mene ta socialni
vidik oziroma socialni vlo`ek in ali socialisti~ni pridevnik ali nekaj podobnega,
vpra{ljiv predvsem iz razloga, ker ne vemo to~no, kaj je to. Ali to pomeni, da so za to
dr`avo vrednota njeni dr`avljani, njeni ljudje? ^e je to tako, potem je to seveda sprejem-
ljivo in zelo pozitivno. Namre~ zna~aj teh pojmov oziroma to, kar pod temi pojmi si
predstavljamo, ali si predstavljajo na{i dr`avljani, je zelo razli~no. Ti prevoji so nekako
konfuzni. Zato, ~e `e predlagate socialno v ustavo, in besede “socialno”, potem bi jaz
predlagal, da se to prevede in da se temu re~e “blagostanje”. To je vsekakor nekaj po-
vsem drugega in je zame vrednota. Nikakor pa ni zame vrednota, ~e re~emo, da bomo
skrbeli, da je dr`ava socialna. To je zame nekaj, kar je, kar sploh ne vem za kaj se gre. In
je celo povezana z imenom “socialisti~ni”, ki je pa {e bolj, {e v slab{em polo`aju kot so-
cialni. ^e se samo za ime obesim. Hvala.
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ANDREJ MAGAJNA: No, mi smo `e ve~krat rekli, da ustava ni samo strogo nor-
mativni akt, ampak da se skozi njo ka`e, in tudi se mora izraziti jasno tudi dolo~ene te-
meljne vrednote; in poleg pojma pravnosti, velja tudi obenem tudi pojem socialne dr`a-
ve. Potem jaz predlagam, da ne bi tukaj imeli ne vem kak{no filozofsko diskusijo, kaj to
pomeni socialna dr`ava. Gre za eno naravnost, do kak{ne mere je uresni~ljiva, in seve-
da bo potem na podro~ju zakonodaje, ampak gre pa le za eno temeljno usmeritev in na-
ravnost. Ker samo pravna dr`ava se mi zdi premalo, in ka`e neko civilizacijsko vredno-
to, je danes v mnogih ustavah tudi jasno zapisano.

DANIJEL STARMAN: Torej jaz bi pa predvsem prosil ~lane skupine, ki so obli-
kovale te splo{ne dolo~be, zlasti njenega vodjo, zakaj ste se odlo~ili, da se pre~rta iz os-
nutka, ki je ti dve, ta dva termina opredeljeval? Ker mi pravzaprav zdaj delamo revizijo,
ne pa novo razpravljamo, kot smo `e enkrat delali, o tem ali se strinjamo to, kar je na{a
delovna skupina kot smo, ki smo ji zaupali to nalogo, naredi ali ne. In dejansko zopet
orjemo ledino. Mene pa zanima to: ali je to konsistentno, da bi v ustavi, ki ima ambicijo,
da je demokrati~na, moderna in tako naprej, pisali sploh, da je to pravna dr`ava. A je to
nekaj tako jasnega, da brez, ~e ima{ delitev oblasti, ~e pa~ parlament in tako naprej, ali
se lahko zami{ljamo, da bi ustavno sodi{~e, ki bo kot osnovno razlago in vseh ostalih
dolo~b ustave le {telo splo{ne dolo~ne, to je nekako temelj za napotilo tudi pri tej razla-
gi, lahko uporabilo neke druge kriterije, kot jih imajo kriteriji pravne dr`ave? Toliko kot
pomislek na sploh ta termin.

TONE PER[AK: No, jaz sem bil v tej skupini ~lan, v podskupini. In povem pa~
to, kar smo o tem razmi{ljali, in da je odlo~itev, da se to ~rta, oziroma, da se predlaga, da
se ~rta, pri{la ravno na tej podlagi, da smo mi vsi mislili, da dr`ava oziroma ustava mora
kot celota kazati, da je to, zlasti kar zadeva, da ven socialne dr`ave. Pravna dr`ava je
pravzaprav v tem, koliko dane oblasti in tako naprej spo{tujejo lastno pravno ureditev.
In se je dr`ijo. Pa jo... ali ne. Medtem ko je ta dimenzija, se mi zdi, da je sevedamora pro-
sevati skozi to ustavo. Tako je bilo vsaj v skupini mi{ljeno. ^eprav seveda je pa mo`no,
da se, ker gre tukaj kot re~eno, za na~ela, neka na~ela, in mo`no je tudi to, da se pa~ za
ustavo opredelimo kot socialna dr`ava. Tudi to je mo`no, kajne? Samo, ker pa je dileme
se okoli socialnega, bi jaz samo pol stavka povedal, kako jaz razumem: Jaz mislim, da
vidim problem socialne dr`ave predvsem v dveh dimenzijah: To je v zagotavljanju tako
imenovanih socialnih pravic, tukaj je. Drugo pa je, v tem, da se dr`ava zave`e ob vsem
ostalem: ob svoji orientaciji podjetni{tva, avtonomiji gospodarstva in tako naprej, da se
zave`e da bo vsem dr`avljanom garantirala nek osnovni standard. Tistim, ki si tega ne
morejo sami zagotoviti. To.

dr. TINE HRIBAR: Ja, rad bi podaril, da gre tu za izrazito politi~no vpra{anje.
Ne strokovno. Katere predikate se bomo odlo~ili. Recimo Francija ima v 2. ~lenu: Fran-
cija je nedeljiva, lai~na, demokrati~na in socialna republika. To se pravi, ali se bomo
zdaj odlo~ili ravno za dva predikata, ali {tiri ali {est ali pa nobenega, je stvar popolne
politi~ne odlo~itve. Tako da s tega vidika je ta sklep upravi~en, s tem da izberemo samo
dva in izrecno izpostavimo seveda pa druge potla~imo.
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(neznan): No, jaz sem `e kot razpravljavec `elel se javiti in sem v bistvu hotel
re~i nekaj tega, kar je rekel dr. Hribar, ampakmalo druga~e. Namre~ na{e sklicevanje na
sedanje razmere, na cilje, na evropske izku{nje, nas tukaj najbr` postavijo v polo`aj, da
bo silno te`ko kdo rekel, da moderna evropska dr`ava ni socialna dr`ava, s pravilnim
razumevanjem. In da bo najbr` kdo te`ko rekel, da ~e bomo vstavili elemente socialne
dr`ave tudi v ustavo, da bomo ravnali proti nekim nazorom, ki tudi obstajajo. Ne edini,
ne povsod, ampak ki tudi obstajajo v Evropi. Konkretne razmere pri nas pa najbr` izrec-
no terjajo, da o teh stvareh spregovorimo. In jaz bom rekel tako: krivi~no bi bilo re~i, da
od osnutka, do tega delovnega besedila predloga nismomi nek napredek v teh oprede-
litvah, v konkretnih delih opravili. Ocena o tem, ali dovolj ali ustrezno, je gotovo {e raz-
li~na. Ampak stalno ugovarjanje temu vpra{anju, moram re~i, da mi daje izrecno skrb.
Izrecno skrb, kaj pravzaprav je v tem politi~nem smislu `elja tistih ljudi, ki se boje, da bi
kakr{enkoli politi~en atribut, ki pa ima potem kasneje tudi svoj pravni pomen, v ustavo
pri{el. In se vedno znova zavzemamo za to, da eden od teh elementov pride in vedno
znova skupine ali pa kdorkoli re~e ne, ne sme biti. Vse drugo, kar je naravnano na neke
druge, bi rekel cilje ali pa `elje, je stalno nesporno. Kdorkoli to vpra{anje postavi, se ga
{teje kot neustreznega. V tem elementu je pa toliko ugovorov in toliko pomislekov. Jaz
moram re~i, da me prepri~uje, da enostavno je bitka za to, nujno potrebna, zato, da bi jo
v ustavo in kasneje tudi v prakso vstavili, ker smo v nekih bi rekel razmerah, ki so izjem-
no protislovne v tem delu. In zato se mi zdi, da je prav na tem vztrajati in to v ustavo za-
pisati, ker bomo kasneje {li {e skozi prakso... te te`ave imeli. Gotovo bomo morali pa
vsebino prilagajati nekim konkretnim razmeram in nekemu konkretnemu razumevanju
in dru`benemu konsenzu, ki bo takrat na tej to~ki tudi materialno, ne samo politi~no
mogo~e. S tem se pa seveda strinjam. Prosim?

MIRAN POTR^: A to velja za oba pojma ali... Velja predvsem za drugega. Ja,
velja predvsem za drugega.

(neznan): Jaz tudi mislim tako. Poglejte! Dejansko ni treba pisati v ustavo.

(neznan): Pardon. Ribi~i~!

dr. CIRIL RIBI^I^: Ponavadi se to daje v zvezi, pravna in socialna dr`ava, pa
dr`ava, ki temelji na vladavini prava, na socialni pravi~nosti. Tako sta tudi ti dve obe us-
tavi, ki smo ju danes `e omenjali. Hrva{ka in srbska. Ena tako, ena malo druga~e. Obe
pa imata to. Zdaj recimo govoriti tukaj o dr`avi socialnega blagostanja ali kaj takega, ve-
ste, da ne gre iz mnogih razlogov. Tudi ~e si prizadevamo za blagostanje, je to v teh raz-
merah dale~ od realnih mo`nosti. Tako do omenjene socialne dr`ave je treba tukaj
predvsem obvezati dr`avo, da bo storila pa~ vse v smeri pa~ socialne pravi~nosti in v
okviru mo`nosti in gre pravzaprav za pozitivno pravico, ki jo dr`avljani pa~ lahko izter-
jajo do neke mere od dr`ave in to pa~ imajo sodobne ustave sprejete v tem stoletju bolj
ali manj poudarjeno. Skratka, preve~ bi bilo, ~e bi govorili o blagostanju. Preve~, ~e bi
rekli, da na{a republika temelji na delu, kot pravi italijanska socialna republika, italijan-
ska ustava. Ampak to, da pa omenjamo socialno dr`avo, je pa po mojem tisti minimum,
glede katerega bi jaz prosil in sem zelo zainteresiran, da se tukaj na nek na~in pre{teje-
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mo. Ker trdim, da gre za temeljno protislovje med diskusijo v tej ustavni komisiji in med
javno diskusijo o tem vpra{anju. Hvala.

IVAN BIZJAK: Samo dve besedi, glede na to, kar ste vi gospod Potr~ rekli. Jaz
ne bi dopu{~al, da se temu, kar sem rekel, da je kakr{na druga... ali vsebina. Se pravi,
temu, da tega ne bi pisali, sem nasprotoval samo iz tistih razlogov, ki so bili tukaj re~eni.
Druga~e pa torej, ~e ni bilo dovolj jasno re~eno, sicer vsebinsko gledano nikakor ne
nasprotujem temu, da se to napi{e, ~e se zdi potrebno napisati.

DANIJEL STARMAN: Torej misel gospoda Ribi~i~a o tem, da je potrebno nekaj
od tega v ustavo dati, mi je dejansko spodbudila, da jaz sem za to, in sem tudi prvotno
bil vedno za to, da to je eden od tistih elementov, ki na tej stopnji razvoja mora biti. Am-
pak samo socialna dr`ava se mi zdi preozko, nedefinirano; zato se mi zdi pravi~nej{i,
pravilnej{i, da bi bila dr`ava socialne pravi~nosti. Za kaj gre? Gre za to, da tisto, kar ima{
od sociale, pravi~no razdeli{. V tem je sociala in ne pa socialna dr`ava, pa ne vemo kate-
ri standard socialni tukaj zadaj. Zato mislim, da bi ta element poudaril, da pravilno deli-
mo tudi tu malo inkorporirano vpra{anje pravne dr`ave, in bi bolj odgovarjalo namenu,
ki ga `elimo vsi dose~i. Da je to dr`ava, ki ne bo imela ljudi pod mostovi in zanemarje-
nih ljudi, ampak da bo razdelila na nekem nivoju tako, da bodo vsi dr`avljani lahko `i-
veli ~asu primerno in na kulturnem nivoju. Hvala.

ZVONE @AGAR: Jaz bi `elel samo na kratko obrazlo`iti mojo intervencijo, ki
sem jo prej imel na to, da marsikdo razume ime socialno druga~e. Jaz bi predlagal, da
posku{amo v novi ustavi, ki je en tak temelj enega za~etka nekega novega obdobja,
upajmo uspe{nega, bi se posku{ali izogibati raznih tujk, ki v prevodu pomenijo ~isto
nekaj drugega. Mi imamo {e marsikaj takega, recimo sekretar in tajnik. To so neke zelo
lepe na{e navade, ki smo se jih `e osvojili, in ena od takih lepih na{ih navad, ki nikamor
ne peljejo, tudi ime “socialno”, ki v prevodu pomeni ~isto nekaj drugega, kot mi to zdaj
razumemo. In lahko se zgodi, da bo to razumevanje tega imena druga~e izpadlo, zato
sem jaz proti temu, {e posebej zato, ker nekako na brzino lahko kdo tudi za s sociali-
sti~nim pome{a in tako dalje. Imenujemo to s slovenskim izrazom, ~e je mogo~e, pama-
gari v dveh besedah, ~e `e smatramo, da na{ jezik ni sposoben z eno besedo povedati
to, kar angle{ki jezik ali kak{en drugi zna.

MIRAN POTR^: Naprej prosim! Ja, zdaj sta tudi izrecno predlog, da se ohrani
vsaj element socialne dr`ave; nekaj pomislekov, ali bi bilo mogo~e na kak drug na~in
ustrezneje oblikovati in formulirati, in tretje, kar jaz vpra{am, ~e seveda {e je kak{no
izrecno nasprotovanje, da se potem o tem opravi pa~ glasovanje. Gospod Zago`en!

dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz bi na tale prvi stavek opozoril, ki bi mi bil v{e~, tako
kot je formuliran. Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljan-
ske svobo{~ine kot izhodi{~e in osrednje prvine njene ustavne ureditve in socialne
dr`ave, ~e recimo dodam. Zdaj bom pa potegnil ven samo en del teh misli. Takole na
primer: temeljne ~lovekove pravice so elementi socialne dr`ave. To seveda ni res. Am-
pak ta misel je v tem stavku zapisana. Ker neke pravice niso elementi dr`ave. Zato pred-
lagam, da se 1. odstavek glasi samo: republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pra-
vice in dr`avljanske svobo{~ine. ^e je treba posebej socialne pravice navesti, jih je mo-
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go~e lahko tudi v okviru tega stavka. Da varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljan-
ske svobo{~ine in tudi socialne pravice. Pa bi s tem zaklju~ili ta stavek in potem ni
pravne in socialne dr`ave in ni elementov te ustavne ureditve, ampak so samo pravice
in svobo{~ine, ki jih republika varuje. Hvala.

(neznan): Namre~ za mene je ta pojem pravna in socialna dr`ava poseben po-
jem, katerega mi vseskozi poudarjamo in smo ga poudarjali. Mi vedno govorimo, da
ho~emo organizirati dru`bo, oziroma dr`avo, ki bo pravna in socialna. Zato menim, da
bi tudi to moralo v ustavi biti. Predlagal bi morda kot delovno besedilo. Kaj pa ~e bi se
glasil prvi ~len: Republika Slovenija je pravna in socialna dr`ava in varuje temeljne ~lo-
vekove pravice in tako naprej. Prvi stavek ja.

(neznan): Bi lahko mogo~e takole formulirali: Republika Slovenija varuje de-
mokrati~no ustavno ureditev, pravno in socialno pravi~nost.

(neznan): Lahko repliko. Namre~: ustavnopravno in dru`beno je pojem so-
cialne in pravne dr`ave definiran pojem. Nekaj pomeni in to ni isto kot socialne pravice.
Tisto kar nekaj, pravi~nost, tako kot nekaj pomeni socialno in tr`no gospodarstvo, se
pravi “socialmarket{aft”. To je v teoriji in v praksi dejansko pojem, to je obdelano. In ta
pojem bi morali zadr`ati. To ne pomeni ni~, kar di{i na socializem. Dale~ od tega. Ali pa
nekaj drugega. Ampak to pomeni izdelano gledanje na dose`ke dru`be v ~asu, v kate-
rem `ivimo. Evropskem vsaj, kajne?

MIRAN POTR^: ^e lahko samo enkrat {e kot razpravljavec. Jaz se bom {e en-
krat vrnil na drugi ~len, brez zamere. Ker ~e bi danes to sprejeli, kar je bilo predlagano,
bi seveda bilo tukaj veliko la`je to vpra{anje razre{iti. Zaradi tega, ker druga~e zdaj je
gospod Ude postavil vpra{anje demokracije. Jaz se s tem strinjam. Mi lahko nizamo se-
veda vrsto stvari, ki bi jih `eleli potem, da so v tem ~lenu zaobjete in najbr` ne bomo
pri{li do konca. In bi dodal samo {e enkrat v razmislek, da mogo~e res pri vsaj pri dru-
gem ~lenu, da tam seveda, ja prvi, drugi kateri koli, ampak vsaj pri drugem ~lenu se za
to socialno dr`avo opredelimo, ker druga~e lahko tukaj nizamo stvari. Mi smo pa `eleli
v tem 3. ~lenu ali posre~eno ali ne, ali nujno ali ne, nekaj teh temeljnih elementov pou-
dariti. ^lovekove pravice, varovanje narodov in narodove integritete, narodovega tele-
sa v tujini, pa manj{in. Mislim, da drugega tukaj ni. In seveda diskusija {e o tem kaj {e ni-
zati, lahko bi rekel zelo {irok spekter. Samo bom s tem kon~al, glede na tisto nepriprav-
ljenost prej je seveda razumljivo, da tisti, ki smo zagovorniki teh zahtev, da ustava
vklju~uje element jasne opredelitve za socialno dr`avo, povsod tam, kjer to vsaj je malo
bilo... na tem, da to ostane.

. . .

TONE PER[AK: Jaz bi najprej rekel, zakaj se z intencijo va{ega predloga ne
morem ~isto strinjati. Zakaj. Namre~ vsebina drugega ~lena je, da pove komu pripada
ljudstvo in kak{na je narava te oblasti, bom rekel. Komu pripada oblast in kak{na je na-
rava te oblasti. To je vsebina tega ~lena in ~e bi mi sedaj dajali v ta ~len neke atribute v tej
dr`avi, bi nekako ustvarjali, bom rekel... vtis, da je to, kar je vsebina tega ~lena odvisna
od narave te dr`ave. Da je od tega nekako odvisno, da je to socialna dr`ava, da zato pri-



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 257

pada vsa oblast ljudstvu, itn. To se mi zdi. Pa~ pa bom rekel nekaj k 3.~lenu. ^eprav sem
bil v skupini, sedaj ko ga gledam zopet takole v bloku napisanega. Prvi~ mislim, da bi
bilo ta ~len treba nekako narediti po moje postaviti, `e zaradi nekako zaradi preproste-
ga razloga o katerem smo v tej komisiji `e govorili, to je da ima ta ~len 6 stavkov. Subjekt
pa samo v 1. stavku in bi mogo~e to, da bi iskali neko redakcijo tega ~lena nam pomaga-
li pa tudi do tega, da bi pri{li, da bi lahko te atribute notri prenesli. In kot tretje, zdi se mi
nekako logi~no, da ta, ~e sedaj govorimo samo o prvem stavku, da pa je to sosledje ne-
kako, ~e notri prinesemo. Namre~ socialna pravica ali ta moment socialnosti, o ~emer
govorimo, je vendar del splo{nega korpusa ~lovekovih pravic. In zato se mi zdi, da ni
nelogi~no, ~e mi najprej postavimo to kot temelj ali kar je `e, sedaj te dr`avne ureditve
~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine, ~esar del je tudi na~elo socialne dr`ave,
bom rekel. To je logi~na izpeljava in se mi zdi, da je mo`no to na ta na~in vendarle
napisati.

MIRAN POTR^: Lahko sedaj iz te razprave povzamem vsaj to, da se ve~ina
zavzema za to, da v ustrezni dikciji, ki bi jo bilo treba pogledati {e v 3. ~lenu element so-
cialne dr`ave ostaja dikcija tega, v besedilu tega 3. ~lena. Je to mo`no sprejeti kot ve~in-
sko usmeritev s pro{njo za ustrezno vklju~itev in redakcijo v podskupini ali ne. Ali `eli-
mo glasovati o tem? Lahko sprejmemo? Hvala.

Predlog Ustave Republike Slovenije

2. ~len

Slovenija je pravna in socialna dr`ava.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 23.12.1991

42. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

IVAN BIZJAK: Naslednji amandma, 2. ~len naj se glasi: “Slovenija je svobodna,
pravna in socialna dr`ava.”

�

Glej tudi ~len 3.
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3. ~len

Slovenija je dr`ava vseh svojih dr`avljank in dr`avljanov, ki
temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda

do samoodlo~be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Dr`avljanke in dr`avljani jo
izvr{ujejo neposredno in z volitvami, po na~elu delitve ob-

lasti na zakonodajno, izvr{ilno in sodno.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

2. ~len

Republika Slovenija je dr`ava slovenskega naroda in vseh njenih dr`avljanov.

3. ~len

V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno, na volitvah ter po
na~elu delitve oblasti prek zakonodajnih, izvr{nih in sodnih organov.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega
naroda do samoodlo~be.

2. ~len

V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno, na volitvah in po
na~elu delitve oblasti prek zakonodajnih, izvr{nih in sodnih organov.
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Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 5.11.1990

12. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Miran Potr~

dr. RAJKO PIRNAT: Jaz ima dve pripombi na te. Besedilo se mi sicer zdi dobro
pripravljeno in ka`e bistvene dileme o ustavi. Imam dve pripombi. In sicer na 2. to~ko,
zadnji stavek izrazito zavaja in ga nikakor ne morem sprejeti in predlagam, da ga ustav-
na komisija ne vklju~i v ta tekst. Vpra{anje, kaj je temelj ustanovitve neke dr`ave, nika-
kor ne vpliva na to, kak{en je status tujcev v tej dr`avi, {e manj, kak{en je status narod-
nih manj{in te dr`ave. Zato bi sestavljavce tega teksta prosil, da pojasnijo, zakaj mislijo,
da je to vpra{anje povezano s statusom tujcev in narodnihmanj{in. Potem bom odgovo-
ril, zakaj ni, ~e je to potrebno. Sicer predlagam, da se ta stavek ~rta. Poleg tega imam pri-
pombo na 9. to~ko. Izraz civilna dru`ba je izrazito teoreti~en pojem in ga je pravno zelo
te`ko opredeliti. Predlagam, da ustava kot pravni tekst ne operira z njim. Tudi izraz av-
tonomnost ima pravno en sam pomen, pravico izdajanja lastnih zakonov. Tudi to prak-
ti~no ne bo uresni~ljivo znotraj dr`ave Slovenije. Predlagatelja idej o avtonomnosti in-
stitucij civilne dru`be bi bilo zato treba nekako napeljati, da jasneje formulira te svoje
zahteve in tudi zlasti na katere institucije se nana{a. In kaj naj ta avtonomnost v tem kon-
tekstu pomeni, razen glede univerze, za katero kolikor vem je `e deloma vklju~eno.
Gotovo je treba razpravljati in mora biti v ustavi vklju~eno nekatere institucije, ki imajo
poseben polo`aj. Vendar mislim, da ne bi kazalo tako generalno kot odprto vpra{anje
kar v vezi s tremi poglavji razpravljati o avtonomnosti institucij civilne dru`be. Hvala.

DANIJEL STARMAN: Tudi jaz ne mislim glasovati na pamet o izjemno pomem-
bnih procesnih vpra{anjih, ki pa `e predstavljajo dileme, o katerih smo prej glasovali.
Zlasti bi rad razpravljal o 2. to~ki in sicer o tem, kaj je temelj slovenske dr`ave, {e pose-
bej, ker je dr. Ribi~i~ v zadnjih “Razgledih” objavil razpravo na to temo. Mislim, da v tej
ustavni komisiji ni bilo nikoli dvoma o tem, ni bilo razprave o tem, da je temelj sloven-
ske dr`ave slovenski narod. In da je subjekt dr`ave njen dr`avljan. Ne more biti temelj
dr`ave dr`avljan. ^e je temelj dr`ave dr`avljan, potem je lahko ta dr`ava katerakoli, tudi
“Srboslavija”. Zato mislim, da se moramo v nekaterih fundamentalnih stvareh, tudi o
vpra{anju dvodomnosti itd. enkrat dogovoriti in v tem smislu podpiram gospoda Je-
rov{ka in mislim, da je delovna skupina v te`ki situaciji, ko ima celoten koncept razga-
ljen in brez politi~nih odlo~itev in mo`nosti za svoje delo. Mi moramo z roko v roki vo-
diti razpravo, iskati pri njih strokovne podlage in dajati politi~ne odlo~itve. Zato mislim,
da v te pripombe, v poglavitne dileme ne spada 2. to~ka, ker nih~e do sedaj ni razprav-
ljal in ni nasprotoval temu, da je ustava Republike Slovenije izraz samoodlo~be, ~eprav
se strinja, da je to prehodno vpra{anje. Kot je 3 krat 3 poudarjeno, vendar mislim, da ne
more biti dr`avljan temelj dr`ave. Dr`avljan je subjekt te dr`ave. Glede drugih stvari, ki
so tu opredeljene se je te`ko opredeliti, ker smo ta material dobili na mizo. Saj nekaj ur
rabi ~lovek, da se uredi in da lahko stali{~e zavzame do tega.
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ZDRAVKO ZABUKOVEC: Jaz bi se rad dotaknil drugega odstavka 3. ~lena. V
zvezi s tem imam dvoje pomislekov. Prvo si nana{a besedo samostojnost. Ker je ustava
pravzaprav glavni pravni dr`avni akt, se mi zdi tudi, da bi bil bolj primeren izraz suvere-
nost oziroma varianta mogo~e varuje suverenost oziroma samostojnost. Drugi pomi-
slek se na nana{a, da je tukaj samo slovenskega naroda. Namre~, mislim, da bi bilo tukaj
potrebno vnesti drugih dr`avljanov Republike Slovenije, zato ker pri odlo~itvah tudi na
plebiscitu in tudi pri vseh drugih odlo~itvah kasneje bodo igrali vlogo tudi drugi dr`av-
ljani in je pomembno, da smo vsi skupaj suvereni oziroma samostojni. Hvala.

(neznan): Vsekakor mi se zavzemamo za dolo~eno, tudi politi~no subjektivi-
teto, nacionalnih skupnosti, zakaj? Pomisleki gospoda Starmana bi bili vsekakor upra-
vi~eni, v kolikor bi bila dr`ava, ki jo gradimo, dr`ava posameznikov, oziroma dr`ava in-
dividualnih dr`avljanov in bi bila po lastnem pravu nadnacionalna. Torej, res tista mak-
simalno liberalna dr`ava, ki sloni na subjektiviteti posameznika. Ker mi {e vedno gradi-
mo dr`avo, kjer imajo ve~inski nacionalni subjekti svojo konkretno politi~no
subjektiviteto, svojo dr`avnost, so nosilci te dr`avotvornosti, seveda v teh danih in real-
nih okvirjih moramo zagotoviti tudi z ustavo subjektiviteto tudi drugimmanj{im subjek-
tom v okviru te dr`ave zato, da se ohranijo ob ve~ini. Ne vem, ~e sem bil jasen, vendar
gre za koncept nacionalne dr`ave, ki ga mi {e vedno interpretiramo kot dr`ave, ki zago-
tovijo subjektiviteto dolo~enega naroda, to je dr`ava slovenskega naroda in drugih na-
cionalnih subjektov, ki avtohtono `ivijo na tem teritoriju. V kolikor bi mi {li na drugo va-
rianto, na nadnacionalno dr`avo vseh posameznikov, bi bili pomisleki utemeljeni in bi
morali spremeniti celotni koncept te preambule in teh na~elnih ~lenov. Hvala.

(neznan): Jaz bi samo opozoril, da se moje pripombe ni nih~e dotaknil in iz
tega sklepa, da sogla{ate. Kljub temu naj komisija strokovnjakov prou~i primernost
izraza “samostojnost”, v eventualni zamenjavi “suverenost” ali pa kombinacije obeh
izrazov in pa seveda vpra{anje, da se iz slovenskega naroda raz{iri tudi na druge dr`av-
ljane Slovenije. Ne insistiram, ampak opozarjam. Hvala.

TONE PER[AK: Jaz imam samo pomislek v zvezi s tem. Mi v ~lenu kot nosilca
suverenosti opredeljujemo Republiko Slovenijo. In ta Republika Slovenija, ki je nosilec
suverenosti ne more zdaj... varovati suverenosti naroda. Poleg tega je to sporno.

(neznan): Jaz potem predlagam, da uporabimo plebiscitarno formulacijo. Se
pravi samostojnost in neodvisnost, ker beseda suverenost to~no to dvoje vsebuje. Zato
smo tudi {li, smo se izognili besedi suverenost in smo rekli samostojnost in neodvisnost
in dajmo {e potem to tu vnesti.

MIRAN POTR^: Hvala. Ciril Ribi~i~.

dr. CIRIL RIBI^I^: Tukaj se odpirajo dve nove dileme, samostojnost in neodvi-
snost sta bila uporabljena za Republiko Slovenijo, ne za slovenski narod. Jaz bi proti tej
formulaciji ni~ ne imel, ~e bo v 1. ~lenu zmagala dr`avljanska formulacija, da je Republi-
ka Slovenija dr`ava vseh njenih dr`avljanov, ne glede na narodno pripadnost in ~e bo
samo v preambuli omenjena samoodlo~ba slovenskega naroda. ^e bo pa v 1. ~lenu, da
bomo dali nacionalno definicijo Slovenija, tako kot je predvidena, se pravi, da je Slove-
nija nacionalna dr`ava, ki temelji na suverenosti in samoodlo~bi slovenskega naroda,
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potem pa velja ta logika, ki jo je gospod Per{ak tukaj omenil, da potem nima nobenega
smisla v 3. ~lenu se zavzemati za neko posebno samostojnost in polo`aj slovenskega
naroda. Skratka, meni bi ta formulacija ustrezala, samo je odvisna tudi od tega, kak{na
bo definicija republike v 1. ~lenu.

MIRAN POTR^: Per{ak.
TONE PER[AK: V 1. ~lenu pi{e: Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki te-

melji na pravici samoodlo~be. Se pravi, nastala je na podlagi te pravice. Naprej je potem
drugo, ho~em to re~i, tukaj je suverenost kot lastnost dr`ave opredeljena, ne kot last-
nost naroda. @e v 1. ~lenu.

MIRAN POTR^: Igli~ar.
dr. ALBIN IGLI^AR: ^e dovolite, tukaj pri vpra{anju suverenosti se seveda zdaj

odpira ena simpozijska tema. Pri nas na Pravni fakulteti smo predlagali, da bi se 1. ~len
glasil: Republika Slovenije dr`ava itn., da ne bi poudarjam suverena dr`ava, ker seveda
po.... ideji suverenosti je pa~ suvereno ljudstvo. To je ideja modernega sveta. Vsa oblast
izvira iz ljudstva in pripada ljudstvu in ~e mi damo `e v 1. ~lenu vso suverenost ne ljuds-
tvu, ampak dr`avi, potem v bistvu o`imo in postuliramo neko zelo ozko pojmovanje su-
verenosti. Tak da pri nas na fakulteti smo iz prakti~nega vidika pa~ rekli, da bi se ~len
lepo glasil: Republika Slovenija je dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega
naroda do samoodlo~be.

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl, Miran Potr~

VITODRAG PUKL: Ta se glasi: Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki te-
melji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be. Skupina je ta tekst 1.
~lena dopolnila z besedo na trajni, se pravi, da bi se po mnenju podskupine glasil: “Re-
publika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici sloven-
skega naroda do samoodlo~be.” Prosil bi za mnenje. Si ti mislil? Dr. Hribar.

dr. TINE HRIBAR: Jaz nimam ni~ proti temu, da se {e ta beseda doda zraven,
~eprav neodtujljiva pomeni to~no to, da je trajna. ^e ho~emo {e eventualno ostati v Ju-
goslaviji, pa da se bojimo te konzumacije... potem naj trajno ostane. ^e pa mislimo biti
samostojni, potem ni potrebna ta beseda, ker je ~ista redundanca.

VITODRAG PUKL: [koduje pa ne. [e kdo? Gospod Potr~.
MIRAN POTR^: V tej razpravi je Ciril Ribi~i~, ki bo pri{el, tudi pisno vlo`il na

ustavno komisijo predlog amandmaja. In jaz bi prosil, ker ga nimam s seboj, ~e ga v stro-
kovni slu`bi poi{~ete in preberete. Gre za naslednje vpra{anje, “Ali je pravno smotrno,
glede na na~elno dogovorjeno preambulo in nespornost, da dr`ava Republike Sloveni-
je temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be, v norma-
tivnem delu ustave sedaj to ponovno poudarjati? Ali bi morali povedati kaj drugega? Da
je namre~ Slovenija dr`ava pripadnikov slovenskega naroda in vseh dr`avljank in
dr`avljanov Slovenije. Zaradi tega, ker to je tista dolo~ba, ki pove `e v 1. ~lenu, na
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kak{en na~in se vsem dr`avljankam in dr`avljanom Slovenije priznava, da so dr`avljani,
da so konstitutivni element, da imajo enake pravice in seveda to bi po mojem mnenju
morala biti prva vsebina v pribli`ni formulaciji, ki sem jo dal tega 1. ~lena. Predlagam,
da o tem razpravljamo posebej iz razloga, ker je vpra{anje samoodlo~be nesporno in
ker je tudi v preambuli `e opredeljeno. Hvala.

ZVONE @AGAR: Moje mnenje je naslednje. Da je nepotrebno, da se dr`avi da
pridevnik suverena, ker potem se lahko takoj vpra{amo, ~e so {e kak{ne druge dr`ave
kot pa suverene, kot recimo nesuverene. To je ena pripomba. ^e je republika dr`ava, je
dovolj, no seveda lahko {e nadaljujem z razmi{ljanjem in postavim vpra{anje, zakaj to
pisati v ustavo. Ker gre le za dr`avo, ki jo ustanavljamo in tisti trenutek, ko bo priznana,
bo ta dr`ava tudi dejansko funkcionirala in bo tudi ta dikcija v kasnej{ih letih izgledala
nekako sme{no. ^e nadaljujem, naj re~em v istem tekstu slede~e. Sem proti temu, da naj
bi ta dr`ava temeljila na trajni in neodtujljivi pravici, zato predlagam, da ~e `e mora na
kak{ni zadevi temeljiti, ~e mora imeti neki temelj, naj temelji na odlo~itvi slovenskega
naroda do samoodlo~be, ali nekaj podobnega. Ne pa na pravicah. Skratka, ta ~len se mi
zdi v celoti sporen in bi predlagal, da se ga {e enkrat obdela. Hvala.

FRANCO JURI: Samo kratka replika gospodu @agarju. Mislim, da suverenost je
potrebno poudariti, ker iz prakse in zgodovine vemo, da dr`ava lahko obstaja tudi brez
suverenosti oziroma z omejeno suverenostjo. Poznali smo dr`ave, ki so bile kot take
priznane, niso pa bile suverene. Recimo ^e{ka pred demokratizacijo in druge vzhodne
dr`ave. Poznamo tudi primere dr`av, ameri{kih dr`av, ki prav tako niso suverene dr`a-
ve, to so dr`ave, ki sestavljajo federacijo in bi lahko na{teli {e nekaj primerov. Zato mi-
slim, da ni odve~, ~e v tem 1. ~lenu poudarimo to suverenost. Kar zadeva pomisleke
gospoda Potr~a mislim, da gre 1. ~len formulirati tako, da ta dr`avnost izhaja iz trajne te-
meljne pravice slovenskega naroda do samoodlo~be, je pa dr`ava vseh dr`avljanov. Mi-
slim, da je ta dva momenta treba vklju~iti, zdru`iti. Torej ta zgodovinska pravica, ki je
dejansko pravica nekega naroda da kreira, formulira svojo dr`avo, vendar ta dr`ava v
trenutku ko nastane, je dr`ava vseh dr`avljanov, vseh etni~nih in nacionalnih segmen-
tov. Torej se zavzemam za tako formulacijo, ki bo poudarila oba momenta. Hvala.

VITODRAG PUKL: Hvala. Preden bi razpravljali naprej, bi samo opozoril, Ri-
bi~i~ je predlagal drugi tekst 1. ~lena. Imate to, so vam razdelili? In sicer ta tekst bi naj
glasil: “Republika Slovenija je pravna in socialna dr`ava vseh njenih dr`avljank in dr`av-
ljanov”, tako da bi pri razpravljanju zavzeli tudi stali{~a do tega. Mislim, da je Starman.

DANIJEL STARMAN: Torej, moj namen je bil ravno to, da bi povedal svoje sta-
li{~e do variantnega predloga gospoda Ribi~i~a. Namre~ v celoti podpiram predlog 1.
~lena, kot ga predlaga Komisija tudi s to dodatno besedo “trajno”. 1. ~len oziroma
splo{ne dolo~be so v bistvu v deklaraciji, to niso normativne dolo~be, ki bi ne vem
kak{ne konkretne uporabne zadeve iz njih izvlekli in mislim, da je zaradi tega potrebno
v 1. ~lenu to poudariti ne glede na to, da `e preambula vsebuje dolo~ene zgodovinske
in predhodne napotitve, kako prihajamo do te ustave. Glede predloga gospoda Ribi~i~a
pa se mi zdi, da gre za bistveno druga~en pristop do ustavne materije kot take. Vpra{a-
nje je, kaj je konstitutivni element oziroma, kaj je temelj dr`ave in kaj je subjekt dr`ave.



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 263

Temelj dr`ave po tem osnutku je narod. To je fundament, to je osnova, na kateri se gradi
celotna zgradba dr`ave, vse pravice in vse dol`nosti. Dr`avljani in dr`avljanke pa so
subjekt te dr`ave in imajo izvedbene pravice. To pa lepo opredeljujemo v 3. ~lenu te us-
tave. Zato, ~e bi 1. ~len preformulirali tako, kot se predlaga v varianti, pomeni, da bi od-
vzeli narodu konstitutivni element dr`avotvornosti “de facto” in bi {li na skrajno liberali-
sti~no varianto ustavnega teksta. Liberalisti~na varianta, ki pomeni, da celotna konstitu-
cija neke dr`ave temelji na tistih “ad hoc...” dr`avljanih, ki so pa~ trenutno tam in iz nji-
hovih pravic in obveznosti, dejansko pa celotna zgradba temelji ne le na narodu in bi
bilo to tudi v nasprotju s preambulo in verjetno {e s kak{nimi drugim dolo~bami. Zato v
celoti iz teh na~elnih razlogov odklanjammo`nost, da bi pri{la varianta, da so dr`avljani
in dr`avljanke temelj dr`ave in da gre za socialno in pravno dr`avo, to je pa logi~no in
izhaja iz drugih dolo~b. Hvala.

VITODRAG PUKL: Hvala. Per{ak.

TONE PER[AK: Meni je `al, ker ni danes tukaj gospoda Turka, ker mi smo rav-
no v zvezi s tem ~lenom precej diskutirali v tej skup{~ini. Zdaj je pri{el tudi vodja skupi-
ne za te dolo~be. Ker nekateri smo tudi pogre{ali omembo dr`avljanov v tem smislu,
kot je zdaj tudi govoril gospod Starman in zato smo posku{ali to spraviti noter. Ker smo
se ukvarjali s problemom suverenosti, je vsaj iz diskusije z gospodom Turkom jasno, da
je nosilec suverenosti oziroma tisti, ki je suveren, je dr`ava. Lastnost suverenosti se res
ve`e na dr`avo in mislim, a je vseeno dobro, da je ta definicija tu dana, suverenost dr`a-
ve oziroma suverene dr`ave, tudi zaradi zgodovinskega konteksta in kakor je Slovenija
tudi do zdaj bila opredeljena kot dr`ava, ~eprav ne v celoti suverena. Tako, da to je ena
stvar. Drugo, kar kot re~eno, je pa sicer bil govor, ker smo posamezniki pa~ rekli, da bi
bilo mogo~e dobro nekako dr`avljane pripeljati noter, ~e{, da v bistvu 2. ~len to pokri-
va, ko govori o tem, da ima Republika Slovenija vso oblast ljudstvo itn. Moram re~i, da je
~isto logi~no, kar zadeva izvedbo tega, to razumem in se s tem strinjam. Sam pa mislim,
da ne bi ni~ {kodilo, ~e bi bili na nek na~in dr`avljani omenjeni in bi bil bolj pripravljen,
to govorim zelo delovno, re~i tudi tako, da je Republika Slovenija suverena dr`ava vseh
dr`avljanov in dr`avljank, ki temelji, to pamislim, da je prav, da temelji ta dr`ava na pra-
vici do samoodlo~be.

dr. LUDVIK TOPLAK: ^e primerjamo te ponujene variante, bi jaz glede pred-
loga, ki ga je podala delovna skupina, ki se mi zdi najpopolnej{i, predlagal naslednje.
Da se povrnem na pojem “suverena dr`ava”. Gospod Juri je prej omenjal teorijo omeje-
ne suverenitete, ki so jo razvijale socialisti~ne de`ele zlasti za ~asa Bre`njeva in to teori-
jo. Druga teorija, ki se je pri nas, predvsem po letu 1971 v Jugoslaviji potrdila, pa je teori-
ja deljene subjektivitete. To se pravi, pisalo je republika je suverena dr`ava in federacija
je suverena dr`ava. Vsaka je suverena v svojem pogledu in smo rekli: republika je suve-
rena in federacija je suverena. Vsaka s svojo pristojnostjo. To je delno temeljilo in izhaja-
lo iz ameri{ke koncepcije, ameri{kih zveznih dr`av in federacije. Da zaklju~im, moj
predlog je, da je potrebno poudariti, da gre za suvereno dr`avo, da je zelo dobro pou-
dariti, da je potrebno poudariti, da gre za neodtujljivo pravico in to slovenskega naroda
inmislim, da je dobro poudariti, da gre za trajnost. To, kar je skupina predlo`ila. Z oziro-
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ma na naj{tevil~nej{e, zlasti teoreti~ne zmede, kak{ni smo bili mi v polpretekli dobi
pri~a in kot se lahko jutri ponovno iz te ali druge strani navr`ejo. Pa {e v zvezi s tem, kar
je na~el gospod Starman, jaz bi mu v celoti pritrdil, ali slovenskega naroda DA ali NE.
Mislim, da nekatere dr`ave, ki so pa~ - sedaj ali bi jih imenovali skrajno liberalisti~ne,
mislim, da ni bistven liberalizem, gre za nekaj drugega, da so po naravi stvari, bile take
kot so Amerikanci, ki so se pa~ zbrali tam, pri{li so iz razli~nih koncev sveta in so rekli
“We are people” (mi smo ljudje) in ustanavljamo Zdru`ene dr`ave Amerike. Oni izhaja-
jo iz tega mi ljudje. Drugo pa je pri tistih dr`avah, ki so v Evropi nacionalne dr`ave, kjer
je dolo~en narod vendarle konstitutivni element te dr`ave in to v na{em primeru ned-
vomno je, s tem, da kar je v naslednjih ~lenih tudi poudarjeno, to je drugi dr`avljan ozi-
roma narodnosti. Jaz bi ostal pri varianti, kakor jo je skupina predlo`ila. Hvala.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod Juri, prosim.

FRANCO JURI: Mislim, da smo se zna{li pred dilemo in principielno zadrego,
ki v kon~ni fazi ne bo bistveno vplivala na kvaliteto te ustave. Ampak gre za vpra{anje
seveda teh dveh konceptov, ali naj bo to izrazito nacionalna dr`ava, ali liberalisti~na
dr`ava - kot jo je imenoval gospod Starman - verjetno bo nekaj vmes, saj kot je rekel
predgovornik, mi izhajamo iz specifi~nega polo`aja nekega naroda, ki na podlagi last-
ne pravice do samoodlo~be sku{a graditi tudi svojo dr`avnost. Vendar jaz kot liberalec
se na~eloma zavzemam za liberalni pristop, torej za dr`avo dr`avljanov, vendar kot sem
`e prej poudaril, mislim, da je potrebno pod~rtati tudi vlogo konstitutivnega skupnega
subjekta, to je naroda, ki ga mi `e poudarjamo v preambuli. Mislim, da preambula ob-
staja prav zato, da poudarimo nekatera izhodi{~a. Je pa vpra{ljivo tolma~enje kolektiv-
nega subjekta, ki kot vemo pri nas in sploh v vzhodni Evropi, ima izrazito etni~no kono-
tacijo. Postane vpra{ljivo prav iz pravnega in ustavnega vidika postavljati ta subjekt kot
nosilec dr`ave v konkretnem ~asu. Seveda tudi v drugih evropskih dr`avah mi pozna-
mo pojem narod, pojem kot temelj dr`avnosti, vendar gre opozoriti na dejstvo, da v ne-
katerih zahodnih dr`avah ta narod nima tistih etni~nih elementov oziroma ni tako et-
ni~no opredeljen, kot ponujamo narod mi. Gre predvsem za pojmovanje ljudstva. Torej
kolektiv, ki zdru`uje vse dr`avljane, ne glede na nacionalno, jezikovno in etni~no pri-
padnost. Te nianse so prisotne v raznih ustavah. Mi smo seveda specifi~na situacija,
vendar jaz se zavzemam za neko kompromisno re{itev. Torej, za to, da se v preambuli
poudari pravica slovenskega naroda do samoodlo~be, v konkretnih ~lenih pa, da bo
nosilec te dr`avnosti seveda v prvi vrsti dr`avljan. Zato bi podprl Ribi~i~ev predlog
amandmaja, absolutno pa ne vztrajam, ker vem, da oba koncepta morata priti do neke-
ga pametnega kompromisa in verjetno se bo dalo {e tako preoblikovati, da bomo ustre-
gli enim in drugim. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala. Dr. Hribar.

dr. TINE HRIBAR: Strinjam se s tistimi, ki menijo, da v 1. ~lenu mora biti pou-
darjena suverenost slovenske dr`ave. Lahko pa ta izraz suverenost nadomestimo s for-
mulacijo iz plebiscita, pa re~emo samostojna in neodvisna dr`ava. To pomeni isto. Gle-
de tega razmerja med dr`avo, narodom, dr`avljani in ljudstvom pa naslednje. Gre za to,
kar se dramatikalno re~e subjektivni in objektivni genetiv. To se pravi narod je subjekt
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dr`ave in zato dr`ava temelji na tem narodu. To sodi v 1. ~len. V 2. ~len pa lahko uvrsti-
mo to, kar zahteva - predvsem s strokovnega vidika korektno gospod Juri in dr. Ribi~i~.
Gre za to, da je v tem primeru subjekt dr`ava, kajti dr`avljani niso pred dr`avo, dr`avlja-
ne dobimo {ele takrat, ko dobimo dr`avo. Dr`avljani so sestavni del dr`ave, to se pravi,
ne morejo dr`avljani sestaviti dr`avo, ampak dr`avljanstvo izhaja iz dr`ave in v tem pri-
meru imamo tako kot v 2. ~lenu temelj ljudstvo, ki ga dr`ava, ko je konstituirana, raz~le-
ni na dr`avljane. Se pravi, v tem primeru pa je dr`ava subjekt in dr`avljani so ~lani te
enote in zato lahko tokrat predlagata g. Juri in dr. Ribi~i~ na nek na~in formuliramo in
damo 2. ~len. Ne sodi v 1. ~len, ampak v 2. ~len. Hvala lepa.

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi kratko utemeljil, zakaj mislim, da to sodi v 1. ~len in
ne v 2. ~len, jasno pri formulaciji ne vztrajam, formulacija je lahko bolj{a ali slab{a, am-
pak temeljno idejo pa `elim zagovarjati. @al mi je, da med nami ni predsednika dr.
Bu~arja, ki je zelo prepri~ljivo v nekaj javnih nastopih tudi v tej skup{~ini govoril o ne-
varnosti vra~anja h konceptu nacionalnih dr`av 19. stoletja. Morda je pretiraval, ~e bi re-
kel, da gre v celoti za to vpra{anje, ampak gre za vpra{anje, da gre za vpra{anje, po kate-
rem je mo`na zelo enostavna in prepri~ljiva primerjava z drugimi obstoje~imi evropski-
mi ustavami in ki lahko v temelju ka`e odnos do dr`avnosti in odnos do enakopravnosti
dr`avljanov, ne glede na njihovo nacionalno pripadnost. Tisto, kar jaz predlagam, pa ni
neka ~ista re{itev dr`avljanska t.i., ampak je neke vrste kompromis. Lahko ste namre~
ugotovili, da predlagam, da bi suverenost oziroma samoodlo~ba slovenskega naroda
bila izrazito poudarjena v preambuli, konkretno in jasno in da bi s tem v preambuli po-
vedali, da je samoodlo~ba slovenskega naroda temelj, brez katerega seveda ne more
nastati samostojna in neodvisna suverena Republika Slovenija. Jaz bi se tukaj izognil
uporabi pojmov slovenska republika, slovenska dr`ava celo. Bi bilo `e prav, da se go-
vori o Republiki Sloveniji, dr`avi Slovenije, mislim, da gre za bistveno razliko in da bi pri
temmorali biti bolj pozorni. Jaz se strinjam, da bi v 1. ~lenu bilo smiselno govoriti tudi o
suvereni dr`avi ali o samostojni neodvisni dr`avi, temu ne nasprotujem, to ni inkompa-
tibilno s tem, kar jaz predlagam, prav nasprotno, namre~ dokler je bila Slovenija v okvi-
ru jugoslovanske federacije, je bilo smiselno posebej poudarjati to, da gre tukaj za na-
cionalno utemeljeno dr`avo. Med drugim je to tudi razlika nasproti nekaterim drugim
republikam, ki ne morejo biti utemeljene na suverenosti enega naroda. Ko pa postaja
Slovenija samostojna in neodvisna in s to ustavo seveda postaja oziroma ta ustava je
izraz njene neodvisnosti, je seveda povsem jasno, da je ta samoodlo~ba slovenskega na-
roda predustavno vpra{anje. Druga~e povedano, ni samostojne in neodvisne Slovenije,
~e slovenski narod ne uporabi svoje pravice do samoodlo~be in mislim, da je treba po-
vedati v preambuli, da jo je uporabil in da sprejema ustavo tak{ne suverene dr`ave, ki bi
v imenu omenjala kak{en drug narod, kak{no drugo narodno karakteristiko. No, zani-
miva je bila ta diskusija o liberalnih in o drugih dr`avah, samo dokaj je neprepri~ljiva,
ko gre za to vpra{anje. Jaz sem v svojem pisnem predlogu, kakorkoli sem bil kratek,
vendarle povedal, da sta se za podobno re{itev, kot jaz predlagam, odlo~ili tudi ustavi
Srbije in Hrva{ke, obe sprejeti lansko leto, seveda ~e bo sedaj kdo dokazoval, da je srb-
ska ustava liberalisti~na ali hrva{ka ustava anacionalna ali kaj podobnega, seveda za to
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ne bo na{el trdnih argumentov. Ena je zapisala to v preambuli, druga pa v posebno po-
glavje, ki govori o zgodovini prizadevanj hrva{kega naroda za samobitnost. Ena in dru-
ga je torej posku{ala zagotoviti na eni strani zelo jasno opredelitev nacionalnega karak-
terja dr`ave, ena govori, da je to nacionalna dr`ava srbskega naroda v preambuli, drugi
ima podobno formulacijo v teh temeljnih izvornih temeljih, ko gre za hrva{ko ustavo, v
prvem ~lenu pa seveda zagotovi enakopravnost vseh dr`avljanov ne glede na njihovo
nacionalno pripadnost. Srb na Hrva{kem je seveda enakopraven dr`avljan in mora biti
temelj te dr`avnosti, seveda se to da izraziti preko formulacije ljudstva ali preko formu-
lacije, ki je meni bli`je o dr`avljankah in dr`avljanih Republike Slovenije, ampak bistve-
no je, da je to dr`avljanska, ne pa nacionalna definicija, ki bi temelj dr`avnosti pa~ lo~ila
na ta na~in oziroma njene dr`avljane glede na nacionalno pripadnost, na tiste, ki pripa-
dajo ve~inskem in tiste, ki pripadajo drugim narodom, narodnim skupinam, manj{inam
itn. Zdi se mi pa~ posebej pomembno, da se narodnost omenja samo v zvezi s posebni-
mi pravicami narodnih manj{in, ne pa kot privilegij ali posebna kategorija ali ve~ vred-
na kategorija ve~inskega naroda, ker to ni potrebno, ker gre tukaj za suveren narod, ki
si je izbral svojo samobitnost in svojo neodvisno in samostojno dr`avo in je prav, da po-
ka`e, da je ta dr`avnost, ki temelji na oblasti ljudstva, na oblasti vseh dr`avljanov ne gle-
de na nacionalno pripadnost. To so temeljni razlogi. [e eno stvar okrog trajnosti v
amandmajih iz leta 1989 je bila seveda ena situacija, ko se je osporavala pravica sloven-
skega naroda in drugih jugoslovanskih narodov do samoodlo~be, da je to izkori{~ena,
porabljena, potro{na pravica. Druga je situacija, ko seveda nastane samostojna in neod-
visna Slovenija, tukaj poudarja trajnost, pomeni poudarjati to, da ima slovenski narod,
tudi sedaj, ko se je odlo~il za samostojno in neodvisno dr`avo pravico, da uporabi svojo
samoodlo~bo na ta na~in, da se pove`e z drugimi dr`avami. Sedaj ta trajnost pomeni, to
je nekaj drugega, ne pravico do odcepitve, ampak pa pravico do zdru`evanja z drugimi,
jaz temu ne nasprotujem, ker je seveda naravno, da je samoodlo~ba trajna v vsakem
smislu, opozarjam pa tiste, ki se sedaj zavzemajo za to, da v bi v ustavi to trajnost pose-
bej poudarjali, da ima to~no nasprotno vsebino, kot jo je bilo ~utiti iz tona nekaterih
razprav.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. [e kdo? Vpra{al bi, ~e menite, da je zdru`ljivo
stali{~e, ki je v predlogu podskupine, in pa stali{~e, ki ga ponuja dr. Ribi~i~ in Juri. Po
moji presoji obe stali{~i nista zdru`ljivi, tako da bi te`ko ali prvemu ali drugemu ~lenu,
ker gre za neka na~elna razli~na pogleda. Vpra{am, da bi morda razpravljavci povedali.
Sicer pa bi morali ob takih razpravah najbr` `e sedanji prvi ~len, kot ga ponuja skupina,
ponuditi kot predlog in pa predlog gospoda Ribi~i~a kot varianto. Prosim.

FRANCO JURI: Samo da dodam {e en argument k tezi, da bi {lo oblikovati 1.
~len, tako kot ga predlaga Ribi~i~, bomo kasneje verjetno {e razpravljali o 3. ~lenu, am-
pak tudi v tem ~lenu imamo jasno opredeljeno funkcijo te dr`ave, da varuje samostoj-
nost slovenskega naroda. In `e z vidika stila bi rekli, da stalno poudarjamo v prvih ~le-
nih to nujnost oziroma to lastnino dr`ave, zveni malo tako reko~ obsesivno oziroma
strah, da ni zadosti poudarjeno v preambuli, v 1. ~lenu, v 3. ~lenu, mislim, da ~e mi to
poudarjamo v preambuli, to temeljno pravico naroda do samoodlo~be in do lastne
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dr`ave, da varuje samostojnost slovenskega naroda mislim, da lahko pustimo 1. ~len
tako, kot ga predlaga Ribi~i~. In da se poudarja dr`avljana kot subjekta. Tudi s tega vidi-
ka se mi zdi, da bi bilo to pretirano poudarjanje skoraj izraz nekega strahu, ki v neodvi-
sni in suvereni dr`avi ni potreben. Hvala.

dr. LUDVIK TOPLAK: Ponovno predlagam. Mislim, da 1. ~len tak, kot ga je
skupina predlagala, ostane. Bi se pa pridru`il mnenju gospoda Hribarja in imam kon-
kreten predlog vnaprej, zato da re{imo, da v 2. ~lenu re~emo, ker v 1. ~lenu opredeljuje-
mo temelj, v 2. ~lenu pa opredeljujemo subjekt oblasti in re~emo, da v Republiki Slove-
niji, namesto ima oblast ljudstvo, ki ni subjekt, ampak re~emo imajo oblast dr`avljani in
dr`avljanke, ki jo izvajajo itn. neposredno na volitvah. Kdo je nosilec, prvo kaj je temelj
identitete, v 2. ~lenu govorimo o subjektih oblasti, to so dr`avljani in dr`avljanke, v 3.
~lenu pa o varstvu pravic dr`avljanov, ljudi vseh narodnosti, narodnih in etni~nih
manj{in, kakor bomo pa~ stvar sformulirali. Ampak zamene je tudi sistemsko stvar kon-
sistentna. V 1. ~lenu je jasen temelj, v 2. ~lenu je jasno, kdo so nosilci, kdo je subjekt ob-
lasti, dr`avljani in dr`avljanke, ne nedefinirano ljudstvo, subjekt oblasti je lahko samo
~lovek in v 3. ~lenu objekt varstva, kot se temu re~e. Hvala.

VITODRAG PUKL: Moti me, ~e bi se ta stavek za~el oziroma glasil v Republiki
Sloveniji imajo oblast dr`avljanke in dr`avljani, mene kot pravnika moti pa tudi ne vem,
~e je to smiselno in stilisti~no v redu. Ta predlog. Gospod Bizjak.

IVAN BIZJAK: No, medtem je bil dan `e ta novi predlog, ki ga je dal dr. Toplak
na prvi pogled seveda ob tem, da bi morda veljalo kak{ne dikcije bolj domiselno izpiliti,
se mi zdi zanimiv ta predlog, bi pa vseeno, zato sem se prijavil k besedi, da bi opozoril
na predlog, ki ga je prej dal gospod Per{ak, ki smo {li potem gladko mimo njega. Jaz bi
`elel sli{ati strokovna stali{~a do take variante, morda je ta predlog v sebi protisloven,
vsaj glede na to, kako nekateri poudarjajo nezdru`ljivost te variante skupine in variante
dr. Ribi~i~a, vendar meni se, ~isto tako osebno po navadnem razmi{ljanju, strokovnem
seveda bi zadeva zdru`ljiva v tako obliko. Bi pa res rad sli{al argument stroke za to stvar,
ker sicer se mi zdi, da tudi to bi lahko bila mo`na smer izhoda iz te, recimo temu zagate,
v glavnem iz tega, da smo na dveh variantah, ki sta baje nezdru`ljivi.

VITODRAG PUKL: ^e ne bomo poiskali neko varianto, sporazumno re{itev,
bomo pa, kot sem `e povedal, bomomorali pa~ obe varianti ponuditi v usklajevanje. Bi
pa prosil, gospod Per{aka, da pove svoje, ena je `e Toplakova, se pravi, da bi eden, tu je
en predlog na to. Drugo bi gospod Per{ak.

TONE PER[AK: Jaz bi rad samo povedal, ne vem, ~e je predlog, ki sem ga dal,
dober, zato je ~as najbr` prekratek bil, ampak zakaj sem to predlagal. Ker mislim, da je
treba, strinjam se s tistim, ki pravijo, da je treba povedati, da je ta dr`ava nastala in da je
temelj te dr`ave pa~ pravica slovenskega naroda do samoodlo~be, ker je tako nastala in
mi iz zgodovine stopiti ven ne moremo. Strinjam se s tem, mislim pa, da je nekaj pove-
dal gospod Juri, kar je vredno premisleka. Mi beremo te ~lene po vrsti in kar naprej se
sre~ujemo s kolektivnimi, bom rekel, subjekti. ^e gledamo ~isto tako in se mi zdi, da bi
ga bilo treba nekako in nekje notri pripeljati in v tem smislu se strinjam ali se mi zdijo
smiselni ti predlogi, kjer so pa~ pri{li. Zdi se mi in jaz sem sku{al to na ta na~in re{iti, ~e-
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prav pravim, ne vem, ~e je to ~isto dobro, kar sem rekel. Sedaj kar zadeva predlog gos-
poda Toplaka, ampak sedaj govorim na eni {pekulativni ravni. Se mi zdi, da ~e definira-
mo to, tako kot je bilo re~eno, da bi namesto ljudstvo nadomestili z dr`avljani, potem pa
se mi zdi, da nekako, sedaj bom rekel, kar je seveda nelegitimno za to razpravo, iz njega
ob~utka parceliramo to oblast. In si, se mi zdi, da je, meni se je pa~ ta re{itev, ki sem jo
predlagal, zazdela mogo~e ena pot do tega, kar pravijo, kompromisna. Res je, da je
prav, da se pove to, da je temelj, kako je ta dr`ava nastala, samoodlo~ba, mislim pa, da
je dobro, da se tudi nekaj o dr`avljanih re~e.

(neznan): Republika Slovenija je suverena dr`ava vseh njenih dr`avljank in
dr`avljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samood-
lo~be. Republika Slovenija vseh svojih, njenih...

dr. TINE HRIBAR: Jaz predlagam konkretno preformulacijo 2. ~lena. Se pravi:
1. ~len ostane tak, kot je, 2. ~len naj bi se pa glasil takole: V Republiki Sloveniji, zdaj pri-
de tekst, ki ga predlaga dr. Ribi~i~: se pravi: “V Republiki Sloveniji, ki je pravna in social-
na dr`ava vseh njenih dr`avljank in dr`avljanov” - potem pa naprej.

(neznan): Ta formulacija je zelo posre~ena – dr. Ribi~i~, kaj menite?

dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, meni je ta formulacija v{e~. Lahko bi tudi rekli: “to suve-
rena dr`ava”, zraven, to ni problem, samo opozarjam na nepotrebnost 1. ~lena. Jaz
vztrajam na tej vrsti argumentacije, da je to predustavno vpra{anje, da je to zelo jasno v
preambuli re~eno, in da takrat, ko napi{emo Ustavo Republike Slovenije, ki jo razume-
mo kot samostojno in neodvisno, ne moremo v 1. ~lenu ponovno govoriti o sloven-
skem narodu posebej, izlo~eno in mu dajati druga~en polo`aj kot drugim dr`avljanom.
Jaz vem, da je to kompromis. Seveda, bolje bi bilo, ~e tega tudi preambuli ne bi bilo tre-
ba na ta na~in opredeljevati, ampak ~e je nacionalni karakter jasno opredeljen v pream-
buli in to po tistih osnutkih, ki smo jih sprejeli na zadnji seji, je povsem nepotrebno ozi-
roma dobiva druga~en pomen, ~e se to daje v normativni del ustave in v 1. ~len ustave.
Jaz opozarjam na to, da je strokovne literature na tem podro~ju zelo veliko, tudi v Jugo-
slaviji, in da javna razprava v vseh delih Jugoslavije v preteklem letu je dala tukaj zelo
veliko argumentov, da se ne gre na nacionalno definicijo republike. V na{i republiki;
moram pa re~i, da na Hrva{kem in v Srbiji so pa to upo{tevali, tako mednarodno litera-
turo kot tisto, ki je bila jasno izra`ena v javni razpravi. V obeh primerih je v osnutkih bilo
podobno kot pri nas, v obeh primerih je pa potem, ko je bila sprejeta v kon~no besedi-
lo, ta argumentacija bila upo{tevana. Nekaj posvetov je bilo na to temo, tako da mislim,
nisem prepri~an, da je odbor, da se to obravnava samo kot politi~no vpra{anje in da se
strokovnjaki pri tem ne ogla{ajo.

(neznan): Jaz bi predlagal, da bi podskupina ugotovila, v ~em se z razpravo
strinjamo, v ~em pa ne. 1. ~len bi naj glasil tako, kot glasi predlog skupine. To se pravi:
Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi in trajni pravici do sa-
moodlo~be. 2. ~len predlagam, da bi se naj glasil tako, kot ga je predlagal dr. Hribar. To
se pravi, da zajema Ribi~i~evo besedilo in pa potem naprej. Kot tu bi predlagal, da tu
sprejmemo kot predlog, s tem da bi kot varianto dali predlog dr. Ribi~i~a v odlo~anje, da
se 1. ~len ~rta. Mislim, saj to ste vi predlagali. Zdaj lahko odgovorimo, da to pustimo v
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odlo~itev skupini strokovnjakov, ki bo naredila redakcijo, ali pa kot politi~na. Potem ni
potrebno, meni se zdi. Kajne? Per{ak! Ne razumem. Aja, Toma`i~! Ja, Toplak...

dr. LUDVIK TOPLAK: Ja, jaz mislim, da ta izraz pravna in socialna dr`ava vse-
kakor ne sodi v 2. ~len. Ta 2. ~len govori o definiciji, o oblasti; oba pojma - tako pravna
in socialna dr`ava - sta pa po eni strani nekako nedolo~ljiva, po drugi strani pa obvezna
atributa vsake dr`ave. In bolj sodita nekako v 3. in 4. ~len, kjer pa tudi sta vsebovana z
vidika nekega odnosa do dr`avljanov, nekje do politike do ~lovekovih pravic in tako
naprej, ~e `e to ho~emo poudariti. Ampak, v 2. ~lenu sta povsem odve~.

MOJMIR OCVIRK: Hvala. Jaz bi se vrnil k razpravi v 1. ~lenu posebej zaradi
tega, in seveda si ne bom prizadeval, da bi povedal kaj novega. Ampak predvsem zaradi
tega, ker seveda menim, da je v prvi vrsti razprava, ki bi jo morali voditi ob tem 1. ~lenu,
filozofske in {ele v drugi vrsti je to pravzaprav pravno vpra{anje. Seveda v tistem trenut-
ku, ko je potrebno urediti kompletno eksplikacijo tega 1. ~lena. Zakaj ho~em poudariti
to filozofsko naravnanost 1. ~lena? Zaradi tega, ker je med nami kar nekaj filozofov, ki bi
lahko odgovorili na dolo~eno vpra{anje, in prvo vpra{anje, ki se meni tukaj zastavlja, na
katerega seveda imam odgovor, je to: ali bomo utemeljili to subjektiviteto na skupku
vrednost, ki jih mi tu, ki jih mi v 1. ~lenu poimenujemo neodtujljiva pravica slovenskega
naroda do samoodlo~be. Jaz mislim, da seveda oba pojma nista enakovredna. Pre-
pri~an sem namre~, da je v neki konstalaciji sil lahko to, ta skupek vrednot, ki jih imenu-
jemo, “neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samoodlo~be”, ki bo realizirana ~ez
en mesec, v nekem trenutku lahko postane, seveda ima isto vlogo, kot jo je imela do
zdaj, skupek nekih drugih vrednot. Torej, predstavljamo v 1. ~lenu pravzaprav na{e us-
tave garant, da ostaja dr`ava pravzaprav utemeljena na nekih ideolo{kih vrednotah, ne
pa na subjektiviteti pravzaprav dr`avljanov. Tak{no je moje stali{~e. Prepri~an sem se-
veda, da je kot pri vsakemu filozofskem vpra{anju, so lahko bili seveda tudi druga~ni: in
bi bil pravzaprav moj predlog ta, da je Republika suverena dr`ava, utemeljena na neod-
tujljivi, dr`ava, skratka, moralo bi se povedati, na kak na~in je pravzaprav bila konstitui-
rana, v odvisnem stavku bi pa morala ta dr`ava seveda temeljiti na dr`avljanih in dr`av-
ljankah. Hvala lepa.

(neznan): Hvala lepa. Ribi~i~, potem Toplak.

dr. CIRIL RIBI^I^: Umikam.

(neznan): Gospod Toplak.

dr. LUDVIK TOPLAK: Dobro. Jaz imam k 1. ~lenu ponovno... vidim, da gre,
nasploh vidim, da gre za tri pojme: Gre za posameznika, gre za narod, gre za dr`avo.
Vpra{anje je, kje jih vklju~iti, in nedvoumno pa je treba vse tri pojme, vse tri pojme je tre-
ba vgraditi v sistem. Vpra{anje je subjektivitete posameznika, subjektivitete naroda in
subjektivitete dr`ave. V vsakem primeru menim, da 1. ~len, tako kot je sformuliran, je
optimalen; menim pa, da bi se dalo v 1. ~len drugi del stavka 1. ~lena, mislim, da je ne-
pogre{ljiv; ponovno pa pravim, da vseh dr`avljanov in dr`avljank bi kazalo vgraditi ali v
2. ~len ali pa v 1. ~lenu v tem smislu kot Per{ak predlaga. Ni pa umika druge polovice
stavka.
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(neznan): Dobro. Mislim, da smo precej zakomplicirali stali{~a. Pravzaprav
ne, ne mislim v slabem smislu, ampak tu imamo zdaj osnovne razlike in pa variante, ki
se tudi razlikujejo. Sku{al bi ugotoviti mnenje o 1. ~lenu, ki kot ga predlaga Per{ak, ~e bi
bil ta sprejemljiv kot predlog, eden izmed predlogov. Verjetno bi morali variantne pred-
loge dajati, in sicer Republika Slovenija je suverena dr`ava ali njenih ali kaj dr`avljank in
dr`avljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be. Ali
bi taka formulacija 1. ~lena bila ve~insko sprejemljiva kot predlog? Starman, Anderli~,
pardon.

TONE ANDERLI^: Sem pravzaprav hotel ravno to predlagati, da je glede na to,
da je za nas pravzaprav sprejemljiv tak predlog, kot ga je gospod Per{ak predlagal, da se
to predhodno preveri, ker zdaj prej so bili ponujeni dve varianti: osnovni tekst in pa
umaknjen tekst gospoda Ribi~i~a, da se posku{amo zdaj o tej varianti razjasniti. Hvala.

DANIJEL STARMAN: Jaz mislim, da gre tukaj za tako pomembna vpra{anja, da
je dvomljivo, ali je mo`en tak kompromis, ker gre za dejansko dva konceptualna pristo-
pa k temelju ustave, zato jaz absolutno zagovarjam, da ostane 1. ~len tak, kot ga je obli-
kovala podskupina in gotovo ga ni slu~ajno in prosim tudi jaz, kot je bilo `e prej predla-
gano, da strokovnjaki pojasnijo, v ~em je cement tega ~lena, ker za mene je ta ~len ce-
ment te ustave, vse drugo dodajanje in kompromisarstvo se mi zdi precej nena~elno, da
bi bilo za podpreti tudi kot varianti. In drugo, nekajkrat se je danes poudarilo situacijo v
hrva{ki in srbski ustavi. Jaz mislim, da tukaj ne moremo paralele vle~i, ker gre za popol-
noma drugo sociolo{ko in drugo zgodovinsko, da ne govorim o vseh drugih okoli{~i-
nah in da so bile te ustave sprejete na horuk, mi pa delamo zelo temeljito na{o ustavo. In
drugo, da narod, tako kot se ga ho~e preluknjati na razne na~ine, `ivi povsem samostoj-
no `ivljenje ne glede na ustave in tudi ne glede na dr`ave. Narod je neka sui generis za-
deva, ki ima ~isto svoje poslanstvo in to jaz mislim, da je potrebno poudariti ne, da je
iz~rpana pravica, ~im ustavo napi{e prvo v svoji zgodovini in da je treba, vsaj jaz bi pro-
sil, da filozofi in gospod Hribar morda te stvari bolj strokovno obrazlo`i, ampak jaz mi-
slim, da je to temelj, iz katerega so izhajali pri to~no taki dikciji 1. ~lena, kot se predlaga.
Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod Starman, potem je ta predlog tak{en,
da bi 1. ~len ostal nespremenjen.

DANIJEL STARMAN: ... 2. ~len je pa mo`no vklju~evati tako, kot je bilo nekaj-
krat re~eno ali dr`avljani ali dr`avljanke itn., ali dikcijo gospoda Ribi~i~a, jaz tukaj pri 2.
~lenu nimam ni~, ker {tejem, da 1. ~len je temelj, 2. ~len je pa subjekt te dr`ave, to je za
mene bistveno.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Kdo ima repliko?

ROBERTO BATTELLI: Ja, replika, zelo kratka. Jaz bi samo na to nakazal, bodi-
mo malo bolj resni in zdaj v smislu konec 20 stoletja govorimo o tem, da je narod neki
sui generis, ki ima poslanstvo, semi zdi pa `e preve~, res mislim, dajmo stvari spraviti na
neko bolj resno in utemeljeno podlago. Hvala lepa

dr. CIRIL RIBI^I^: Prva replika je na to, kar je Tone Anderli~ govoril. Jaz nisem
umaknil amandmaja, ampak sem umaknil prej{njo diskusijo, ker se mi je zdelo, da pre-
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pri~evanje, ~eprav obse`no, ni zelo smiselno, drugo je pa replika na to, kar je bilo poz-
neje govorjeno. Meni ni sporno to, da je razmerje sil v Sloveniji tak{no, da je treba izrazi-
to poudarjati to, da je slovenska republika samostojna, neodvisna, nastala na podlagi
neodtujljive, trajne, celovite, pa {e 17 pridevnikov zraven pravice slovenskega naroda
do samoodlo~be, samo predlagam, da se o tem govori v preambuli kot predustavnem
vpra{anju in dr`avljanov, ker bi morala biti bistvena postavka pri nas. Mi vemo, da v
Evropi dr`avljani niso enakopravni, ampak srbski ustavodajalec je toliko pameten, da
ne napi{e v 1. ~lenu, da je to dr`ava srbskega naroda, ima pa~ dobre strokovnjake, ki ga
opozorijo, kako se to dela v evropskih dr`avah in ko sem jaz utemeljeval seveda to, da
imata hrva{ka in tudi srbska ustava, sprejeti lansko leto, to formulacijo, jih nisem hotel
predstavljati za ideal, ampak re~i, da celo tam, kjer ne moremo biti zadovoljni s temi
stvarmi, znajo o teh stvareh natan~nej{e, bolj{e se prou~iti in razmi{ljati, seveda je pa
treba navajati druge primere. Podobno velja za to pravna in socialna dr`ava. Dobro, `e
zopet hrva{ka in srbska ustava to imata, imajo pa seveda tudi zahodnoevropske dr`ave,
ena govori o pravni dr`avi, ena govori o dr`avi, ki temelji na vladavini prava. Ena govori
o socialni dr`avi, ena pa o dr`avi socialne pravi~nosti. Mi se tega seveda lahko izogne-
mo ali damo veliko pozneje, se mi pa zdi, da je ta obremenitev za ta trenutek bolj aktual-
na, kot pa tista opredelitev, ki jo predlagamo in okrog samoodlo~be in za katero jaz ne
predlagam, da se umakne, ampak da se jasno zapi{e v preambuli, tako da ni mo`nomo-
jemu predlogu o~itati, da izpu{~a samoodlo~bo, da jo podcenjuje ali pa mislim, da zdaj
pa ni ve~ to trajna pravica ali kaj podobnega. Edino, kar sem hotel zagovarjati, je to, da
je to predustavno vpra{anje in da naj se sprejme nek kompromis, ki seveda teoreti~no ni
~ist. ^isti bi bil, da pa~ o tej stvari ne govorimo in da jo res jemljemo kot predustavno
vpra{anje. Kompromis pa je v tem, da o tem spregovorimo v preambuli zelo jasno in
zelo na glas. ^e bomo pa oboje spregovorili v preambuli, pa {e v 1. ~lenu, potem je pa
jasno, da to v 1. ~lenu ima neke nasledke. To skratka ni ve~ utemeljevanje, kako je na-
stala republika, dr`ava. Se opravi~ujem.

VITODRAG PUKL: ... tako da mislim, da smo razumeli vsi va{e stali{~e. Po-
sku{amo pa~, gospod Starman ima repliko, ne potem ima gospod Juri repliko {e. Pro-
sim, lahko, potem je Per{ak, potem je Beblerjeva pa Ocvirk.

(neznan): ^udi me, da ~lovek ima pravno izobrazbo kot gospod Starman, za-
govarja variante, ki temeljijo na sui generis pojmih. Mi tukaj razpravljamo o ustavi, o
normativnem delu ustave, torej tudi jaz plediram na to, da bodimo malo bolj precizni,
bolj jasni pa da ne govorimo tako z zelo pav{alnimi terminologijami, podpiram pa Pe-
r{akov predlog, ker se mi zdi zelo pameten kompromis, ~eprav mislim, da je ponavlja-
nje dolo~be, ki je `e v preambuli, vendar zna spretno sintetizirati eno in drugo, potreb-
no torej poudarja v prvi vrsti vlogo dr`avljanov in poudarja v drugem delu istega ~lena
tudi temeljno pravico naroda do dr`ave, zato bi predlagal, da se opredelimo do te va-
riante. Jaz jo osebno podpiram.

DANIJEL STARMAN: Torej, jaz mislim, da je treba resno... zlasti gospodu Jure-
tu, ki Juriju, ki prihaja na seje, daje odstavke in prihaja kadar vidi, da je iz njegovih sub-
jektivnih stali{~ potrebno, da sodeluje. Kar se ti~e sui generis zadeve, ne bi razpravljali
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niti o eni pravici manj{ine, ~e ne bi bil narod konstitutivni element. Torej, da smo ~isti v
tem pogledu, torej, vse pravice, ki jih jaz podpiram, manj{in, izvira ravno iz te filozofske
osnove, kot jo narod pojmuje, zaradi identitete, zato taki nizki udarci nestrokovni in da
ne re~em kaj huj{ega naj bodo prihranjeni za kak{ne druge nivoje.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. No, mislim, da smo, ~e malo, veste kaj replika
na repliko, zdaj se je to malo izrodilo v po~itek. Prosil bi, da ne bi si o~itali, pa ne bi du-
hovi~ili okrog, dajmo poskusiti konstruktivno, takoj bo, malo konstruktivni bi predla-
gal. Gospod Juri, saj ne boste mogli zdr`ati, ~e vam dajem besedo.

FRANCO JURI: Gospodu Starmanu, pravkar je ~lovek s pravno izobrazbo
mora vedeti, da obstaja ena dolo~ena procedura tudi pri odstopu dolo~enih ~lanov ko-
misije. Jaz sem tukaj tudi zato, da zagotovimo sklep~nost, dokler ne bo procedura moje
razre{itve zaklju~ena. Torej, me ~udi ta ugovor.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Ali bi lahko jaz predlagala, da bi mi dali besedo
pred gospodom Per{akom, ker `elim spregovori o njegovem predlogu in bi morda bilo
tudi zanj tem la`je odgovoriti na moj predlog. Hvala lepa za prijaznost. Hvala. Torej, jaz
bi tudi podprla predlog, kakor ga je oblikoval gospod Per{ak, namre~ smatram, da je
treba v 1. ~lenu poudariti po eni strani tako dr`avljanke in dr`avljane in po drugi strani
slovenski narod kot temeljna subjekta suverene dr`ave Republike Slovenije, ne glede
na to, da bi se dalo tudi strinjati s predlogom gospoda Cirila Ribi~i~a, da `e preambula to
v veliki meri temu zadosti, ampak seveda je pa treba spet vedeti, da preambula nima
normativne veljave in morda zaradi tega ni odve~ 1. ~len tako postaviti, da se notri tudi
zapi{e pravica do samoodlo~be slovenskega naroda. Zdaj pa, ker bi jaz `elela ta dva
subjekta postaviti v enakopraven polo`aj, bi predlagala, da bi morda tudi ta dikcija 1.
~lena slovni~no izra`ala to enakopravnost obeh temeljnih subjektov, se pravi, da bi na
eni strani pisalo Republika Slovenija je suverena dr`ava vseh njenih dr`avljank in dr`av-
ljanov in temelji na neodtujljivi pravici. Se pravi in temelji, kar bi pravzaprav postavilo
kumulativno obe te vrednoti v enakovreden polo`aj. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Jaz bi najprej samo vpra{al gospoda Starmana,
ali bi taka dikcija Per{akovega predloga zadovoljila ali bi kljub temu vztrajali pri nespre-
menjenem 1. ~lenu.

DANIJEL STARMAN: (...)

VITODRAG PUKL: Per{ak.

TONE PER[AK: Jaz sem se pravzaprav hotel oglasiti zato, ker imam ob~utek,
da sedaj poslu{am dikcijsko, da svojim po vsebini bom zdaj rekel, sem svojim predlo-
gom vendarle imam prav po vsebini. Namre~, zakaj bom rekel? Nekdo je prej rekel, to
jaz si seveda ne lastim tega, da bi moja diskusija vendarle filozofsko raven, ampak bi
vseeno rekel nekaj. @e prej sem rekel, da mislim, da mora biti v 1. ~lenu samoodlo~ba
prisotna noter. Zakaj? Toliko se ne bi strinjal z gospodom Ribi~i~em, namre~ preambula
kakorkoli gledamo, vendarle govori o nastanku ustave. Kako je ta ustava, na podlagi ~e-
sa mi to ustavo odlikujemo in kako jo sprejemamo. Se ne govori, bom zdaj rekel o dr`a-
vi, ~e sem ~isto tako, bom rekel, logisti~en v svojem izvajanju. To je ena stvari, druga
stvar, hkrati pa mislim, zdaj tudi zaradi te diskusije, da je treba posameznika oziroma



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 273

dr`avljana pripeljati v 1. ~len. Zakaj? Zdaj bom rekel nekaj in zato sem se prej oglasil, do
filozofske ravni. Rekel bom zelo poljubno. ^lovek je najprej vendarle posameznik. Naj-
prej in potem postane po svoji pripadnosti subjektivni itn. ~lan ne~esa drugega. To je
stvar zavesti potem, in se mi zdi, da je tega dr`avljana tudi iz tega vidika na nek na~in
treba mu dati to, bom rekel, tudi te`o ima, ~e lahko tako re~em, in zato zdaj najprej sem
ta predlog tako ponudil, kot bom rekel, neko varianto za pogovor, zdaj se mi pa meja
zelo zdi, da je dobro.

VITODRAG PUKL: No, na skromnosti glih ni pretirano volan. Gospod @agar.

ZVONE @AGAR: Z dovoljenjem, jaz sem se `elel `e prej oglasiti in na izvajanje
gospoda Battellija, namre~ on je izjavil, da je poslanstvo naroda v dana{njih razmerah
poudarjanje tega poslanstva nekoliko sme{no. Jaz bi rad odlo~no izjavil, da je poslans-
tvo naroda {e vedno izredno pomembna zadeva za marsikoga in za marsikatero skup-
nost na prvemmestu. Sme{no bi to bilo, ~e bi to bilo sme{no, bi to bilo zame zelo nepri-
merno, predvsem zaradi slovenskih manj{in in drugih manj{in, ki temeljijo, ki imajo
predznak naroda. Gospod Per{ak je izjavil ravnokar, da je posameznik tisti, ki je prvi. To
je sicer res, vendar gre za konflikt dveh, za ideolo{ki konflikt, ali daje{ prednost posa-
mezniku, potem pride{ na stali{~e gospoda Ribi~i~a in pride{ na internacionalni po-
gled, ne pa na nacionalni, ki ga jaz zagovarjam, oziroma pride{ na podro~je, kjer ni
identitete, kjer ni nekega temelja, ampak gre za podro~je brez izrazite identitete. Zame
je nacionalnost vrednota in je kot taka potreben sestavni del, zato se zavzemam, da je 1.
~len dejansko temelj, ki o tem govori, da je nacionalnost temelj in na katerem dr`ava te-
melji, v 2. ~lenu pa lahko govorimo o subjektih itd. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod Ocvirk. Replika gospod Battelli.

ROBERTO BATTELLI: Ja, meni je `al, ampak jaz nisem rekel to, kar misli gos-
pod @agar. Poglejte, vsi malo poznamo, malo vsaj malo zgodovino in vi veste, kateri na-
rodi so imeli poslanstvo in kaj je iz tega ven pri{lo. Jaz sem hotel samo nakazati, jaz ne
mislim, da je to mislil gospod Starman in to~no spo{tujem to, kar on pravi. Jaz pravim,
da v sedanji situaciji in to mnenje ga deli verjetno veliko {tevilo pripadnikov slovenske-
ga naroda je, postavlja stvari na tak na~in anahronisti~no, to pravim. In zdaj, kar pa za-
deva samoodlo~bo in ta problem, je vpra{anje po mojem. Ali je samoodlo~ba konzumi-
rana s tem, da se konstituira dr`ava ali ne. Zdaj, ~e ni nikoli konzumirana ta zadeva, po-
tem lahko pristanem na predlog gospoda Per{aka. Samo res bi hotel sli{ati strokovnjake
{e enkrat o tem vpra{anju in se ~udim, da do sedaj {e niso intervenirali in sami nekako,
naj mi ne zamerijo, sami nekako dopu{~ajo, da prihaja do takih sprenevedanj o tem, kar
se govori.

VITODRAG PUKL: Gospod Ocvirk, nato gospod Potr~, pa ~e bi potem {e kdo
od strokovnjakov povedal in bi posku{ali formulirati variante, do enotnega predloga ne
bomo pri{li.

MOJMIR OCVIRK: Hvala. V osnovi se mi dopade ta predlog gospoda Per{aka.
Zdi se mi, da je ujel tisto, kar nas vse tu boli. Tisto pa, kar se mi zdi, in zdi se mi, da smo v
osnovi re{ili osnovni problem. Nismo re{ili samo tega, o katerem je sedaj gospod Battel-
li govoril, in jaz seveda sem prepri~an, da bomo 26. konzumirali to pravico. Seveda
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vpra{anje, ki ostaja pred nami je, ali mislimo 26. resno ali ne. Prepri~an sem, da mislimo
resno, zato predlagam, da ostane formulacija taka, kot jo je formuliral gospod Per{ak z
eno manj{o razliko in to je to, da neodtujljivo pravico slovenskega naroda do samood-
lo~be postavimo v pretekli ~as oziroma v formo, ki bo odra`ala uporabljenost te
pravice.

MIRAN POTR^: Rad bi opozoril, da se ne bi zgubila dva vpra{anja, ki sta bila v
tem kontekstu spro`ena. Eno je vpra{anje, kak{na je dr`ava, na kateri podlagi je usta-
novljena in temelji. In drugo je vpra{anje ve~jih elementov njene vsebine. Jaz moram
re~i, da sem prepri~an, da je razprava o temelju in podlagi stvar, o kateri bi kazalo dejan-
sko ravnati in jo eventualno kot predustavno vpra{anje obravnavati. Bom pa glede na
aktualne politi~ne, ne pa pravne, razmere v Sloveniji sam pristal na to, da ima tudi svojo
komponento v 1. ~lenu, ~eprav ni logi~no. Bi pa absolutno vztrajal, da tisto, kar pravno
je, to pa je dejansko vsebina ureditve... tisto, kar v 1. ~lenu na vsak na~inmora biti. Jaz bi
tudi z modifikacijo, ki jo je dala Darja Lavti`ar, bil pripravljen kot nek kompromis, ki pa
ka`e na razmere, v kakr{nih smo in na pojmovanje, ni pa pravno ~ist, pristati. Opozar-
jam in javljam se tudi zaradi drugega dela. Na se bi izgubljali vpra{anje pravne in social-
ne dr`ave. Moram re~i, da so argumenti, ki so bili tukaj dajani zame nesprejemljivi, da to
ni treba, da je to neprecizno, da je to splo{en pojem, da je to jasno. Ti argumenti v pri-
merjavi s prej{njo diskusijo o samoodlo~bi zgubljajo vsak pomen. Tudi tisto je vse jasno
samo po sebi umljivo, realizirajo celo jo bomo pa kljub temu `elimo napisati. Postavljajo
se pa tako velika vpra{anja, da bi resda splo{no opredelitev, ampak opredelitev, ki je v
temeljnih dolo~bah, in ki nas potem zavezuje, da tudi ustavo tako izgradimo in da v vsa-
kem primeru tako konkretno ravnamo, se bali napisati. Moram re~i {e to, da aktualna si-
tuacija, v kateri smo to ustavo sprejemali, izrecno terja, da to napi{emo, ker bo gotovo
mnogo prispevala tudi k mnogim zahtevam, ki so v javni razpravi bile dane, da se ele-
ment pravne dr`ave in posebej element socialne dr`ave v novi slovenski ustavi izrecno
opredeli, ker je pa~ mnogo ljudi zaradi razli~nih predlogov in konkretnega ravnanja za-
skrbljenih ne samo nad tem, ali bo Slovenija imela dr`avo, ampak tudi nad tem in pred-
vsem nad tem, kak{na dr`ava bo. In jaz izrecno vztrajam, da se tudi o tem vpra{anju raz-
pravlja in to vklju~i v tekst 1. ~lena ustave ali zdru`enih 1. in 2., kakor ga bomo skupaj
oblikovali.

dr. LOJZE UDE: Najprej, ker se pojavlja novo vpra{anje o iz~rpanosti pravice
do samoodlo~be. Mislil sem, da je to vpra{anje `e zdavnaj prese`eno. Pravica do sa-
moodlo~be iz~rpana ne more biti. Morebiti bomo ~ez 20 let glasovali na referendumu o
tem, da se vklju~imo v evropsko ali srednjeevropsko federacijo. Tako da o iz~rpanosti
pravice do samoodlo~be govoriti in v preteklem ~asu formulirati pravice slovenskega
naroda do samoodlo~be ni sprejemljivo. Sedaj pa kar se ti~e tega vpra{anja. Opozoril bi
na nekaj. Preambula ima v bistvu splo{no izhodi{~e. ^e je niste na zadnji seji tekstualno
spremenili, ima splo{no izhodi{~e o pravici vsakega naroda do samoodlo~be, kot neka-
ko mednarodno pravni podlagi, tudi mednarodno pravni podlagi do samoodlo~be.
Nekje moramo zapisati in zapisano je sedaj v 1. ~lenu, da je temelj slovenske dr`ave pra-
vica slovenskega naroda do samoodlo~be, ne vsakega. Ker gre za konkretno dr`avo,



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 275

gre tudi za konkreten narod. Zato ne bi mogel sprejeti tega predloga, iz katerega izhaja,
da imamo splo{no izhodi{~e. Pravico vsakega naroda do samoodlo~be, potem je pa ta-
koj dr`ava, v kateri imajo oblast dr`avljani in dr`avljanke. Mora biti to povedano, da slo-
venska dr`ava temelji na pravici slovenskega naroda do samoodlo~be. Tudi Hrvati ima-
jo to v tekstu ustave. Ne v preambuli, oni imajo nenavadno. V 1. ~lenu imajo tako ime-
novane izvirne temelje kot pravijo

dr. CIRIL RIBI^I^: To je pred 1. ~lenom.

dr. LOJZE UDE: Ja, v prvem poglavju, ampak v normativnem delu. Ustava Re-
publike Hrvatske je in potem se za~ne prvo poglavje, kjer so izvirni temelji in tu notri je
pribijanja {e mnogo ve~ kot pri nas. Poglejte kak{ne definicije so tu notri. Samobitnost
in dr`avno obstojnost hrvatskog naroda. Pravo hrvatskog naroda na punu suverenost.
Neodtujljivost, nedeljivost, neprenosljivost, nepotro{ljivost pravice do samoodlo~be in
dr`avno suverenost hrva{kega naroda. Republika Hrvatska ustanavlja se kao nacional-
na dr`ava hrvatskog naroda i dr`ava potem pa na{teva {e vse manj{ine. Se pravi, tudi
oni so mnogo bolj pribili to nacionalno dr`avo, kot je pribita pri nas v 1. ~lenu. V skraj-
nem primeru bi bilo mogo~e od kolega Ribi~i~a realizirati predlog na ta na~in, ~e bi v
preambuli zares jasno povedali, da gre za samoodlo~bo slovenskega naroda. Samo po-
tem je treba zopet preambulo popolnoma vsebinsko spreminjati. Nisem pa zato, da bi
sploh izpadla samoodlo~ba prav slovenskega naroda.

CIRIL KOLE[NIK: ^e dovolite, se bi tudi jaz oglasil, da ne bi izgledalo, da samo
nekateri lo~ijo, kaj je kaj, kaj je temelj in kaj je zgradba, se {e jaz ogla{am. Prav gotovo,
da sem jaz za ~istost teh pojmov in teh elementov, ki tvorijo dr`avo. Ne morem pristati
na neke kompromise, ki so se v zgodovini vedno pokazali kot slabi, posebno na teh po-
dro~jih, ne govorim na vseh. Zato sem in stojim na stali{~u, da je 1. ~len kot ga je predla-
gala skupina sprejemljiv, ker govori o temelju na{e dr`ave in temelj na{e dr`ave je slo-
venski narod in bo slovenski narod, pa kakorkoli besede obra~ali. 2. ~len, se strinjam,
da govori o subjektu in tu sem in stojim na tem, da so to dr`avljani oziroma da je to ~lo-
vek, da je to ljudstvo, to prav gotovo dr`i in mislim, da je to sprejemljivo za vse tiste, ki
menijo, da je dr`ava pravica na nekem obmo~ju `ive~ega naroda in ljudi. Ampak bodi-
mo v ustavi, ki jo postavljamo prvi~ v zgodovini slovenskega naroda v tej obliki, vsaj ~i-
sti. Ne lotujmo se in ne delajmo nekih kompromisov, za kar bo bolela glava tiste prihod-
nje rodove. Toliko bi jaz k temu dodal.

dr. ANTON STRES: Najprej kratki pripombi glede konzumacije. Mislim, da sa-
moodlo~bo naroda bomo sedaj {ele uresni~ili, ne bomo je pa konzumirali. Drugi~. Od-
nos med narodom in posameznikom. Te`ko bi se strinjal s tem, kdo je prej in kdo je
pozneje. Namre~ posameznika ni brez narodove kulture. Posameznik biolo{ko, ja, v in-
kubatorju. Ampak ~lovek je duhovna oseba in postaja oseba res preko kulture, ta pa je
vedno kultura nekega naroda, njegova civilizacija. Vse te antiteze so nepotrebne. Kar
zadeva sam predmet debate, ki se `e vle~e, bi samo to rekel. Vidim smisel teh dveh
predlogov samo v tem, ali je kak{na bistvena razlika med tem dejstvom, da v 1. ~lenu
povemo in zdru`imo dva pojma ali dve stvari, temeljnost te suverenosti in pa subjekte
suverenosti ali pa ni nobene razlike med tem, da v 1. ~lenu povemo, govorimo o teme-
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lju in v drugem o subjektu. ^e je razlika med ~leni bistvenega pomena, potem je treba
dati v prve ~lene. ^e pa razlika med ~leni ni bistvena, ali pride na prvo ali drugo mesto,
potem pa po mojem je ta debata skoraj preve~ razvle~ena.

dr. CIRIL RIBI^I^: Bom sku{al biti kratek. Glede trajnosti pravice do samood-
lo~be se zavzemam za trajnost, tako kot sem se prej. Hotel sem povedati, da trajnost do-
biva novo vsebino, ne pa tak{no, kot so jo tu posku{ali nekateri prikazati. Da ne bi bilo
nesporazumov, kot sem jaz, da bi to bilo neko preteklo dejstvo ali kaj takega. Jaz sem se
zavzemal, da se v preambuli jasno pove samoodlo~ba slovenskega naroda, ne vsakega
naroda, pravica vsakega naroda. Res je tudi, ~e se to ne naredi, je ta preambula tak{na,
kot je v osnutku, govori o tem, da je slovenski narod dosegel svojo dr`avnost. To dejs-
tvo, da je na podlagi samoodlo~be dosegel svojo dr`avnost, mora preambula ugotoviti
in ga tudi ugotavlja. Zato mislim, da ni treba, da se to ponavlja v normativnem delu.
Strokovno vpra{anje, kaj je normativni del in kaj ni. Do sedaj se je smatralo, da norma-
tivna na~ela niso normativni del. Tudi v prej{nji ustavi nekaj tak{nega kot so sedaj dali
kot neka temeljna izhodi{~a, hrva{ka ustava, kar jaz tudi v pisnem svojem predlogu na-
vajam, bi te`ko {tel za normativni del.

FRANCO JURI: Jaz vztrajam pri tem, da gre poudariti to kolektivno pravico slo-
venskega naroda in tu se sklicujem na tisto, kar je kolega Starman pravilno poudaril, da
to je pogoj za priznavanje kolektivnih pravic drugih nacionalnih segmentov. In na tem
smo si lahko vsi enotni. Moji pomisleki so o na~inu in mestu poudarjanja te zgodovin-
ske pravice. Gospod Ude je pravilno rekel, da bi v preambuli {lo mogo~e bolj jasno
opredeliti pravico do samoodlo~be slovenskega naroda. Jaz mislim, da nekje je omejen
slovenski narod oziroma Slovenci. ^e preambula ostane tak{na, kot je sedaj, mislim, da
ta poudarek je vsebovan v Per{akovem predlogu, s tem da vztrajam na tem, da posa-
meznik pride pred kolektivom. Strinjam se, da posameznika brez kolektiva ni. Vendar
posameznik brez naroda in narodne civilizacije lahko obstaja, mogo~e v manj{ini, am-
pak posameznik ni nujno povezan na en narod. Budimo jasni, je nekaj drugega, ni ak-
siomati~na povezava med narodom in posameznikom. Dr`avljan seveda pomeni pravi-
ce, ki jih u`iva posameznik v lastni dr`avi. Zato no~em odstopati od tega na~ela oziro-
ma od podarjanja posameznika, na to pa temeljne pravice slovenskega naroda do lastne
dr`ave, ker mislim, da prav v predlogu, ki ga je podal gospod Per{ak, imamo oboje. Slo-
venski narod se pojavlja inplicitno oziroma eksplicitno v preambuli, se pojavlja v 1. ~le-
nu in v 3. ~lenu, s tem, da vsaj na enem mestu pustimo dr`avljanu pravico.

BOGO ROGINA: Gospod Juri, ~e prav razumem, vi podpirate Per{akov
predlog.

FRANCO JURI: Ker zdaj so se pojavili novi elementi. Gospod Ude bo dal tudi
neke argumente, ki so zelo racionalni. Sku{am delovati na podlagi novo nastalih ele-
mentov. Zato {e enkrat predlagam, da bi sprejeli Per{akov predlog.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Gospod Kole{nik, izvolite.

CIRIL KOLE[NIK: Namre~ to, kar zdaj gospod Juri govori, je v nasprotju s ti-
stim, kar je prvo govoril. Namre~ gre predvsem za to, ~e se zavzema, da je posameznik
prvi, naj se zavzemam potem za manj{ino, ker potem, ~e je lahko posameznik brez na-
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roda oziroma, da ni vezan na enega ali ve~, potem se ni treba zavzemati za manj{ino. In
to je jasno, bodimo ~isti, eno ali drugo.

BOGO ROGINA: Gospod Kole{nik, tako kot sem jaz gospoda Jurija razumel,
je lepo obrazlo`il, zakaj se zavzema za varianto gospoda Per{aka. Omenil je pa tudi gle-
de samega subjekta. Bi {e kdo `elel druga~e posku{amo kon~ati to razpravo in formuli-
rati alternative. Se pravi iz razprave ugotavljam, da tu ni enotnega mnenja. En predlog
je, da bi se 1. ~len glasil tako, kot ga je ponudila skupina. To se pravi: “Republika Slove-
nija je suverena dr`ava, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do
samoodlo~be.” To bi ponudili kot varianto. Drugi predlog je, ki je dobil tu precej pod-
pore, predlog, ki ga je formuliral gospod Per{ak. To se pravi, da bi se 1. ~len glasil: “Re-
publika Slovenija je suverena dr`ava vseh njenih dr`avljank in dr`avljanov, ki temelji na
trajni, ki ali in, formulacija bi, in po tej formulaciji. To bi bil drugi variantni predlog. Tret-
ji pa je predlog gospoda Ribi~i~a, da bi se 1. ~len nadomestil s formulacijo, kot je v nje-
govem pisnem predlogu podana, in sicer: ”Republika Slovenija je pravna in socialna
dr`ava vseh njenih dr`avljank in dr`avljanov... je suverena, pravna in socialna dr`ava
vseh njenih dr`avljank in dr`avljanov. To bomo pa~ ponudili v politi~no usklajevanje.
Sogla{anje? Hvala lepa. V 2. ~lenu smo `e nekako razpravljali, samo bi morali imeti sta-
li{~e do tega ~lena in bi prosil, v osnovni dikciji predloga je: “V Republiki Sloveniji ima
oblast ljudstvo. Izvaja jo neposredno na volitvah in po na~elu delitve oblasti preko za-
konodajnih, izvr{nih in sodnih organov. Sama skupina je ta tekst nekoliko dopolnila in
obrnila, da bi se glasil: ”V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo; izvaja jo neposredno,
to je ~rtano, z volitvami in preko zakonodajnih, izvr{ilnih in sodnih organov, ki delujejo
po na~elu delitve oblasti. Sam ne vidim bistvene vsebinske razlike, morda gre samo za
formulacijo. Gospod Toma`i~, katera formulacija je bolj primerna po va{em mnenju?...
Druga je redakcijsko bolj jasna. Ima kdo tu kak{ne spremembe ali kak{ne druge predlo-
ge? Potem bi 2. ~len predlagali po tej formulaciji, kot ga je sprejela skupina. Doktor Ude.

dr. LOJZE UDE: Verjetno tisti, ki zastopa 1. ~len, tak kot je sedaj v ustavi, mu
manjkajo sedaj v 2. ~lenu “dr`avljani in dr`avljanke”. Namre~, ~e ostaja tisti, ki vztraja
pri 1. ~lenu, ~e vztraja pri 1. ~lenu, bi vendar kazalo potem vsaj v 2. ~lenu pri tej varianti,
kjer nespremenjen 1. ~len iz osnutka ohranja dr`avljanke in dr`avljane. Hrvatje so rekli
tako, ne mislim, da je to ustrezno, da ima ljudstvo oblast kot skupnost dr`avljanov, pri-
stojnost dr`avljank in dr`avljanov, to je njihova redakcija tega teksta. Vsekakor bi v 2.
~len potemmorali vnesti besedilo “dr`avljank in dr`avljanov”. Na na~in, ki je predlagan
v tej drugi varianti, ki je v bistvu kombinacija Ribi~i~evega predloga, to kar je kolega
Hribar rekel.

VITODRAG PUKL: Hvala. Gospod Bizjak, prosim.

IVAN BIZJAK: Jaz bi predlagal, da se s tem pretirano ne mu~imo, verjetno je to
povsem jasno. Verjetno bi bilo smiselno v ta delovni tekst predlagati, zapisati neko
opombo, da bo 2. ~len v primeru sprejetja tiste variante potrebno ustrezno preoblikova-
ti to smer, da pa ne bi sedaj iskali tiste dikcije, ker mislim, da bo to pa~ v okviru
usklajevanja.
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VITODRAG PUKL: Sogla{amo s predlogom gospoda Bizjaka? Dobro. Gospod
Grad, ali bi `eleli v tej zvezi razpravljati, ker sicer bi predlog gospoda Bizjaka nekako
sprejeli.

dr. FRANCI GRAD: To sem mislil k 2. ~lenu povedati.
VITODRAG PUKL: Hvala. Gospod Potr~, prosim.
MIRAN POTR^: Razpravljamo o 3. ~lenu. Prosim, kdo se javi? Gospod

Magajna.
ANDREJ MAGAJNA: V bistvu bi gospoda Grada vpra{al v zavezi s tem ~lenom,

ker je tu {e ena zadeva. Verjetno ne gre samo za vpra{anje, da se v istem ~lenu urejata
dve zadevi so~asno in v en mah, ampak sploh ta pojem “izvajajo jo neposredno na voli-
tvah in po na~elu delitve”. Meni se zdi sporna `e ta dikcija “neposredno oblast na
volitvah”.

(neznan): V tej dikciji je vejica vmes.
ANDREJ MAGAJNA: Ali je vejica? Torej “neposredno, oblast na volitvah”. Hva-

la, v redu.
MIRAN POTR^: Ciril Ribi~i~ se je javil.
dr. CIRIL RIBI^I^: ^e sem prav videl, v predlogu je izpu{~eno besedilo “zna~aj

pravne oziroma sklicevanje na elemente pravne in socialne dr`ave, na prvine”.
TONE PER[AK: Ali lahko kot v opombo povem, da na~elno je bilo od gospoda

Grada predlagano, da bi se 2. ~len delil na dva dela ali na dva stavka ali na dva odstavka,
zato ker je bilo re~eno, da se v bistvu dve stvari urejata v enem stavku. To je princip izva-
janja oblasti in sedaj eni diskutirajo {e o tem, eni pa `e o 3. ~lenu. ~e lahko predlagam,
da bi se o 2. ~lenu dokon~no zmenili in potem {li naprej.

(neznan): Mislim, da gre samo za redakcijsko napako in bi predlagal, da bi to
lo~ili tako: “izvaja pa se neposredno in na volitvah ter po na~elu delitve oblasti.” Pa bi
bila oba sklepa lo~ena.

MIRAN POTR^: Prosim, Darja Lavti`ar.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz se strinjam z gospodom Gradom, da sta tukaj

dve stvari, ki pravzaprav ne sodita sem skupaj. To na~elo delitve oblasti je pravzaprav
tehni~no vpra{anje, ki dejansko sodi v poglavje o dr`avni ureditvi. Tukaj pa moramo
povedati, na kak{en na~in se izvaja oblast ljudstva. Izvaja se neposredno, vemo, da sem
sodijo referendumi konkretno, potem z volitvami in preko teh organov. To so zakono-
dajni, izvr{ilni in sodni. Kako pa ti funkcionirajo, po kak{nih na~elih, je pa stvar tehnike
in ne sodi sem v splo{ne dolo~be. Z gospodom Gradom se zato strinjam.

MIRAN POTR^: Hvala, prosim...
dr. FRANCI GRAD: ... Prosim, ali lahko vpra{am za mnenje? Ja, jaz lahko, jaz se

vendarle zavzemam, da to, da na~elo delitve oblasti je na~elo. In zaradi tega bi jaz ohra-
nil v tem poglavju s tem, da bi ga nekoliko izraziteje lo~il. Pri ~emer mi je tale misel, ki jo
je povedal gospod predsednik Zakonodajno-pravne komisije, da bi poudarili na~elo,
kar v{e~. Jaz bi sicer lo~il {e drug, ~e bolj kot on, jaz bi iz tega naredil vsaj dva stavka. Pa
bi rekel prvo, bi ostal tak kot je; drugi bi pa rekel: dr`avna oblast se izvaja v teh, preko
teh in teh, in teh organov, ki delujejo po tem na~elu. Pribli`no tako.
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. . .

TONE PER[AK: Jaz bi najprej rekel, zakaj se z intencijo va{ega predloga ne
morem ~isto strinjati. Zakaj. Namre~ vsebina drugega ~lena je, da pove komu pripada
ljudstvo in kak{na je narava te oblasti, bom rekel. Komu pripada oblast in kak{na je na-
rava te oblasti. To je vsebina tega ~lena in ~e bi mi sedaj dajali v ta ~len neke... v tej dr`a-
vi, bi nekako ustvarjali bom rekel... vtis, da je to, kar je vsebina tega ~lena odvisna od
narave te dr`ave. Da je od tega nekako odvisno, da je to socialna dr`ava, da zato pripa-
da vsa oblast ljudstvu itn. To se mi zdi. Pa~ pa bom rekel nekaj k 3.~lenu. ^eprav sem bil
v skupini, sedaj ko ga gledam zopet takole v bloku napisanega. Prvi~ mislim, da bi bilo
ta ~len treba nekako narediti, po moje postaviti, `e zaradi nekako zaradi preprostega
razloga, o katerem smo v tej komisiji `e govorili, to je da ima ta ~len 6 stavkov. Subjekt
pa samo v 1. stavku in bi mogo~e to, da bi iskali neko redakcijo tega ~lena nam pomaga-
li pa tudi do tega, da bi pri{li, da bi lahko te atribute notri prenesli. In kot tretje, zdi se mi
nekako logi~no, da ta, ~e sedaj govorimo samo o prvem stavku, da pa je to sosledje ne-
kako, ~e notri prinesemo. Namre~ socialna pravica ali ta moment socialnosti, o ~emer
govorimo, je vendar del splo{nega korpusa ~lovekovih pravic. In zato se mi zdi, da ni
nelogi~no, ~e mi najprej postavimo to kot temelj ali kar je `e, sedaj te dr`avne ureditve
~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine, ~esar del je tudi na~elo socialne dr`ave
bom rekel. To je logi~na izpeljava in se mi zdi, da je mo`no to na ta na~in vendarle
napisati.

MIRAN POTR^: Lahko sedaj iz te razprave povzamem vsaj to, da se ve~ina
zavzema za to, da v ustrezni dikciji, ki bi jo bilo treba pogledati {e v 3. ~lenu, element so-
cialne dr`ave ostaja dikcija tega, v besedilu tega 3. ~lena. Je to mo`no sprejeti kot ve~in-
sko usmeritev s pro{njo za ustrezno vklju~itev in redakcijo v podskupini ali ne. Ali `eli-
mo glasovati o tem? Lahko sprejmemo? Hvala.

Predlog Ustave Republike Slovenije

3. ~len

Slovenija je dr`ava vseh svojih dr`avljank in dr`avljanov, ki temelji na trajni in
neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Dr`avljanke in dr`avljani jo izvr{ujejo neposredno
in z volitvami, po na~elu delitve oblasti na zakonodajno, izvr{ilno in sodno.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar
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IVAN BIZJAK: Amandma k 3. ~lenu, 3. ~len naj se glasi: “Slovenija je dr`ava
vseh svojih dr`avljanov in dr`avljank, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, ki izvr{uje oblast
neposredno in posredno po organih zakonodajne, izvr{ilne in sodne oblasti.”

dr. CIRIL RIBI^I^: To je edini ~len, ki je bil s preglasovanjem sprejet v tej ustav-
ni komisiji.

IVAN BIZJAK: To ni res.
dr. FRANCE BU^AR: Kaj podpira{?
dr. CIRIL RIBI^I^: Podpiram njegovo formulacijo, da bi izpustili samoodlo~bo

iz tega ~lena, ker imamo to `e v preambuli. To je tisto, kar je bilo s preglasovanjem uve-
ljavljeno. Saj vsi vemo, za kaj gre, saj so bila o tem tudi... Ne, jaz sem sedaj zelo vesel, ker
je predsednik rekel, da je te`ko prebavil ta ~len.

dr. FRANCE BU^AR: To pa ponavljam, ker sem ga te`ko prebavil in mi {e sedaj
v grlu ti{~i, ampak nemorem pomagati. Dobro, ker je bil sprejet s konsenzom. Dobro. V
redu.

IVAN BIZJAK: Potem naslednji amandma je k 3. ~lenu, v prvem odstavku, prva
alinea za besedo “dr`avljanov” se postavi “pika”.

dr. FRANCE BU^AR: Tudi jaz bi podprl, ampak to pomeni kr{itev na{ega os-
novnega izhodi{~a, da so tisto, kar smo se sporazumeli kakorkoli, do ~esar smo pri{li.

dr. CIRIL RIBI^I^: Nismo se sporazumeli, ampak smo preglasovali.
dr. FRANCE BU^AR: V redu, smo rekli, da je tisto, kar smo se sporazumeli ka-

kor koli `e. Dobro, v redu.
IVAN BIZJAK: Potem imamo dva amandmaja gospoda @eleznika, tudi k 3. ~le-

nu in k 143. ~lenu. Nista povsem identi~na. Potem gospoda [tefan~i~a, amandma k 17.
~lenu. Na koncu prvega odstavka se nadomesti pika s podpi~jem in nadaljuje z drugim
stavkom z malo za~etnico. Vsebina tako zapisanega stavka je sama v sebi celostna in
nima... nasprotnosti z vsebino 55. ~lena. To je o~itno utemeljitev.

�

Glej tudi ~len 1.



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 281

4. ~len

Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva dr`ava.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

1. ~len

Republika Slovenija je suverena dr`ava, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenske-
ga naroda do samoodlo~be.

Predlog Ustave Republike Slovenije

4. ~len

Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva dr`ava.
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5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekove pravice in te-
meljne svobo{~ine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone
italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Skrbi za avtoh-
tone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, za
slovenske izseljence in zdomce, ter pospe{uje njihove stike
z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kul-
turne dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacij-

ski in kulturni razvoj Slovenije.

Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Slo-
veniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pra-

vic in ugodnosti dolo~a zakon.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

4. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja in pospe{uje nji-
hove stike z domovino. Varuje pravice narodnih manj{in in etni~nih skupin. Skrbi za
ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in enako-
meren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije

Osnutek Ustave Republike Slovenije

3. ~len

Republika Slovenija varuje temeljne ~lovekove pravice in dr`avljanske svobo{~ine
kot izhodi{~ne in osrednje prvine ustavne ureditve ter pravne in socialne dr`ave. Varuje
samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost dr`a-
ve. ^uti se odgovorno za usodo Slovencev, ki `ivijo zunaj njenih meja, in pospe{uje nji-
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hove stike z domovino. Varuje in zagotavlja pravice (*VARIANTNI DODATEK: avtohto-
ne italijanske in mad`arske narodne manj{ine) narodnih manj{in in etni~nih skupin.
Skrbi za ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva ter ustvarja pogoje za skladen in
enakomeren civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 5.11.1990
12. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: (neznan)

dr. RAJKO PIRNAT: Jaz ima dve pripombi na te. Besedilo se mi sicer zdi dobro
pripravljeno in ka`e bistvene dileme o ustavi. Imam dve pripombi. In sicer na 2. to~ko,
zadnji stavek izrazito zavaja in ga nikakor ne morem sprejeti in predlagam, da ga ustav-
na komisija ne vklju~i v ta tekst. Vpra{anje, kaj je temelj ustanovitve neke dr`ave, nika-
kor ne vpliva na to, kak{en je status tujcev v tej dr`avi, {e manj, kak{en je status narod-
nih manj{in te dr`ave. Zato bi sestavljavce tega teksta prosil, da pojasnijo, zakaj mislijo,
da je to vpra{anje povezano s statusom tujcev in narodnih manj{in. Potem bomo odgo-
voril, zakaj ni, ~e je to potrebno. Sicer predlagam, da se ta stavek ~rta. Poleg tega imam
pripombo na 9. to~ko. Izraz civilna dru`ba je izrazito teoreti~en pojem in ga je pravno
zelo te`ko opredeliti. Jaz predlagam, da ustava kot pravni tekst ne operira z njim. Tudi
izraz avtonomnost ima pravno en sam pomen, pravico izdajanja lastnih zakonov. Tudi
to prakti~no ne bo uresni~ljivo znotraj dr`ave Slovenije. Predlagatelja idej o avtonom-
nosti institucij civilne dru`be bi bilo zato treba nekako napeljati, da jasneje formulira te
svoje zahteve in tudi zlasti, na katere institucije se nana{a. In kaj naj ta avtonomnost v
tem kontekstu pomeni, razen glede univerze, za katero, kolikor vem, je `e deloma
vklju~eno. Gotovo je treba razpravljati in morajo biti v ustavi vklju~ene nekatere institu-
cije, ki imajo posebej polo`aj. Vendar mislim, da ne bi kazalo tako generalno kot odprto
vpra{anje kar v zvezi s tremi poglavji razpravljati o avtonomnosti institucij civilne
dru`be. Hvala.

DANIJEL STARMAN: Tudi jaz ne mislim glasovati na pamet o izjemno pomem-
bnih procesnih vpra{anjih, ki pa `e predstavljajo dileme, o katerih smo prej glasovali.
Zlasti bi rad razpravljal o 2. to~ki in sicer o tem, kaj je temelj slovenske dr`ave, {e pose-
bej ker je dr. Ribi~i~ v zadnjih “Razgledih” objavil razpravo na to temo. Mislim, da v tej
ustavni komisiji ni bilo nikoli dvoma o tem, ni bilo razprave o tem, da je temelj sloven-
ske dr`ave slovenski narod. In da je subjekt dr`ave njen dr`avljan. Ne more biti temelj
dr`ave dr`avljan. ^e je temelj dr`ave dr`avljan, potem je lahko ta dr`ava katerakoli, tudi
“Srboslavija”. Zato mislim, da se moramo nekaterih fundamentalnih stvareh, tudi o
vpra{anju dvodomnosti itd. enkrat dogovoriti in v tem smislu podpiram gospoda Je-
rov{ka in mislim, da je delovna skupina v te`ki situaciji, ki ima celoten koncept razga-
ljen in brez politi~nih odlo~itev in mo`nosti za svoje delo. Mi moramo z roko v roki vo-
diti razpravo, iskati pri njih strokovne podlage in dajati politi~ne odlo~itve. Zato mislim,
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da v te pripombe, v poglavitne dileme ne spada 2. to~ka, ker nih~e do sedaj ni razprav-
ljal in ni nasprotoval temu, da je ustava Republike Slovenije izraz samoodlo~be, ~eprav
se strinja, da je to prehodno vpra{anje. Kot je v 3 * 3 poudarjeno, vendar mislim, da ne
more biti dr`avljan temelj dr`ave. Dr`avljan je subjekt te dr`ave. Glede drugih stvari, ki
so tu opredeljene, se je te`ko opredeliti, ker smo ta material dobili na mizo. Saj nekaj ur
rabi ~lovek, da se uredi in da lahko stali{~e zavzame do tega.

Datum: 11.4.1991
28. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

FRANCO JURI: Moj pomislek je samo redakcijske narave, ki verjetno sega del-
no tudi v vsebinsko bistvo tega ~lena. Gre za vrstni red stavkov. Gre za stavek o italijan-
ski in mad`arski narodni skupnosti, ki naj bi po mojem mnenju pri{lo takoj za drugim
odstavkom. Torej varuje samostojnost slovenskega naroda, ozemeljsko celovitost,
enotnost in nedeljivost dr`ave. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in ma-
d`arske narodne skupnosti itd., na koncu pa, ~uti se odgovorno za usodo Slovencev.
Naj obrazlo`im ta predlog. Gre za to, da se poudari najprej naloga dr`ave do lastnih
dr`avljanov in do vseh subjektov, ki so del te dr`ave. Nato pa seveda tudi moralno
dol`nost, ~eprav bi jaz raje videl druga~en stavek. Ne da se ~utijo odgovorni, ker to se
mi zdi, da je v okvirih pravne in ustavne terminologije zelo nerodna formulacija. Vendar
vsebinsko to dr`i. Torej, moj predlog je, da se spremeni vrstni red.

DANIJEL STARMAN: Mene pa zanima bolj vsebinsko vpra{anje, in sicer, zakaj
se je skupina odlo~ila za manj uporabljan izraz oziroma preve~ pojem narodne skupno-
sti. Zdi se mi, da manj{ina bolj odra`a vsebino prebivalcev, ki so pa~ del nekega naroda
in `ivijo v teh dr`avi kot manj{ina. Narodna skupnost pa po moji oceni opredeljuje ozi-
roma preve~ subjektivizira to skupino. Zato bi tako obrazlo`itev, kot smo jo v uvodu
sli{ali, da je to bolj primeren pojem, ~eprav ve~ina evropskih konvencij uporablja
manj{insko terminologijo, ne zadovolji. Zato bi prosil, da se najprej o teh vpra{anjih po-
govorimo. Hvala.

dr. FRANCE BU^AR: Imate vi konkretno predlog?
DANIJEL STARMAN: Moje stali{~e je, da bi ostala manj{ina. Jaz se nagibam k

temu pojmu, kot je tudi v osnutku in je narodna skupnost samo kot varianta. Zato naj
me prepri~ajo.

dr. LJUBO BAVCON: O tem vpra{anju smo v okviru Sveta in pozneje tudi na
delovni skupini veliko razpravljali. In to z vseh vidikov, pri ~emer smo imeli pred o~mi
tudi mednarodno pravno terminologijo in pokazalo se je, da se na tem mednarodno
pravnem podro~ju ne more najti kak{en izraz, ki bi bil splo{no veljaven in splo{no upo-
rabljan. Drugi razlog za to, da smo to predlagali, je pa ta, da ti razli~ni izrazi, ki se upo-
rabljajo za te skupine ljudi - narodi, narodnosti, narodnostnemanj{ine, ponavadi pome-
nijo tudi gradacijo pravic, ki jih priznava neka dr`ava tem skupinam; narodu celo, na-
rodnostim nekaj manj in narodnostnim manj{inam {e nekaj manj. Zaradi tega smo me-
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nili, da ne bi bilo dobro, ~e bi uporabljali tak{ne izraze in br`, ko bi uporabili
narodnostno manj{ino, bi pri{li v zadrego, ko imamo opraviti z drugimi, recimo s pri-
padniki drugih narodov in narodnosti, ki `ivijo v Sloveniji, ali pa recimo z romsko skup-
nostjo. Zato smomenili, da je najbolj{i izhod tudi vsebinsko in tudi terminolo{ko zaradi
la`je mo`nosti usklajevanja besedil, ~e sprejmemo oziroma ~e predlagamo ta izraz “na-
rodne skupnosti”. Hvala lepa.

(neznan): Morda bi samo pojasnil tole. V skupini za preambulo in splo{ne do-
lo~be je tukaj uporabljen izraz v kon~nem poro~ilu narodne skupnosti, ~eprav je tam v
variantnem dodatku, ampak je tudi ta izraz, da boste vedeli.

dr. FRANCE BU^AR: Osebno se tudi nagibam k temu, da ne bi uporabljali
izraz manj{ina, ker je izraz manj{ina tipi~en derivat ideologije nacionalne dr`ave iz pre-
teklega stoletja. Zato bi morali izraz manj{ina pravzaprav pospraviti iz na{ega besednja-
ka, ker ima eno negativno konotacijo. ^e ho~emo gledati na Evropo v druga~ni lu~i, mi-
slim, da ne smemo uporabljati izraz manj{ina, ker manj{ina mora izginiti. ^e ste pa vi
uporabili izraz, ko ste rekli, da je ta gradacija, potemme pamalomoti, zakaj, se pravi, ~e
lahko i{~emo kak{no bolj{o solucijo. Vi ste rekli narod, narodna skupnost. Tu imamo
izraz narodna skupnost. Se pravi, tudi to degradacijo bi rad opravil, ~e se da, ~e imate
kak{en predlog. Ali lahko kak{en napor naredimo v teh smeri? ^e je to `e degradacija v
tem smislu, potem sem jaz proti.

(neznan): Ne, ni degradacija. S tem sem samo argumentiral, zakaj smo upora-
bili narodna skupnost, da ne bi obujali spomina na manj{ine...

dr. FRANCE BU^AR: Se strinjam, samo to smo naredili vsaj glede na na{e `elje
pol koraka, ne pa ~isto celega.

(neznan): Sli{ali smo, da v svetu ni enotnega pojma, enotne terminologije in
da se z razli~nimi izrazi razli~no tretira tudi obseg pravic. Se pa ~uti, vsaj v na{i situaciji v
Sloveniji, potreba, da bi ohranjali vsaj dva pojma, tudi v Sloveniji, ker se mi zdi sporno,
da bi polo`aj italijanske manj{ine, mad`arske manj{ine, ena~ili z drugimi narodnimi
skupnostmi, evropsko skupnostjo, emigranti itd. To pomeni, da dr`ava ne bi skrbela za-
nje in da jim ne bi dala dolo~en obseg pravic. Zdi se mi pa, da je pa le tukaj klju~na razli-
ka med avtohtonim prebivalstvom in pa med drugimi skupnostmi. To razliko bi morda
tudi terminolo{ko, in sicer da bi vnesli dva pojma v ta tekst.

(neznan): ^isto na kratko sem hotel pojasniti, zakaj ni adekvaten izraz manj{i-
na, ker ima en tak kvantitativni predznak, mi pa kot vemo, v pozitivnem konceptu
obravnavanja te problematike smo pri{li do spoznanja, da morajo biti pravice zagotov-
ljene ne glede na {tevilo pripadnikov posameznih narodnih skupnosti. Tudi s tega vidi-
ka je torej bolj ustrezno uporabiti kak{en drugi izraz in ne narodnostna oziroma narod-
na manj{ina.

(neznan): Mislim, da je gospod Magajna spregledal v tem 3. ~lenu, da govori o
avtohtoni italijanski in mad`arski skupnosti in je s tem `e diferenca do drugih narodnih
skupnosti narejena. Meni se zdi ta formulacija kar primerna. Rekel bi pa, da ta termino-
logija narodna skupnost pomeni neko gradacijo, saj gre vendar za to, da se celo poseb-
ne pravice takemanj{ine ali narodne skupnosti zavarujejo, zato da bi se trajno ohranile.
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dr. FRANC ZAGO@EN: Tako da bi se ohranila. Jaz mislim, da ~e se ta pojem
manj{ina odpravi, da je narejen `e cel korak v tej smeri, kot je `elel gospod Bu~ar.

TONE PER[AK: Jaz imam manj pomembno pripombo. Z gospodom To-
ma`i~em gledava on kot pravnik, jaz kot pisatelj. Ta ~len ima pet relativno dolgih stav-
kov. Subjekt ima samo v prvem stavku. ^e bi bilo to pisano v alineah, bi nekako {lo.
Tako pa se temu re~e jezikovno, da se subjekt zgubi. Mene tudi to moti in bi prosil, ~e bi
skupina o tem premislila, da bi to nekako re{ila, da bi po tej plati bilo bolj neopore~no.

dr. FRANCE BU^AR: Imate konkreten predlog? Mislim, da je to v redu. ^e
smem pritakniti {e svoje. zakaj mora biti re~eno etni~na skupnost? Saj se da povedati po
slovensko. Jaz bi bil za to. Za avtohton nimam pravega izraza. Ne vem kaj bi bilo.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Mi smo `eleli tu pri italijanski in mad`arski narod-
ni skupnosti poudariti, da sta avtohtoni. Iz tega izhaja tudi cela vrsta posebnih pravic in
tudi posebnega statusa do parlamenta in tako naprej. To etni~no pripadnost pa smo
vklju~ili zato, ker se zavedamo, da so tukaj {e Romi, nekateri pravijo, da tudi avtohtoni
Srbi, da so tu {e morda nem{ka skupnost, ne vem. Skratka, pustili smo odprto mo`nost
za nadaljnje `ivljenje, kjer se bo to izkazalo, katere etni~ne skupnosti so {e. Samo ne
vem, ali je kak{en slovenski izraz, ki bi to vsebinsko zajel v eni besedi.

dr. FRANCE BU^AR: Mislim, da ga moramo dobiti, ker ~e je slovenska ustava,
moramo biti sposobni svoje misli izraziti v svojem jeziku.

ZVONE @AGAR: Etni~ne skupine, s tem imenom ozna~ujejo Ameri~ani naro-
de, ki sestavljajo sedanjo Jugoslavijo. To je pomoje zelo ponesre~en izraz. Predvsem pa
ka`e na to, da je gradacija, ki je pomembnost priznavanja taki skupnosti, zelo nizka. No,
to samo, kar se ti~e primerjalnega izraza. Oni to uporabljajo za nas. Slovenci smo za
Amerikance etni~na skupina, ~e se to prevede in tudi Hrvati in ostali. Glede imena
manj{ina. Zame je to ozna~evanje zelo pomembno in v nasprotju z nekaterimi ~lani us-
tavne komisije menim, da je bolj primeren izraz manj{ina in nih~e me {e ni prepri~al, da
je s tem degradiran polo`aj te manj{ine. Kar se ti~e romske skupnosti ali skupine, ki se
pojavlja kot alternativa. Ta romska skupina {e ni v ustavi. Je sicer mo`nost, da bo pri{la.
V novi ustavi {e ni. Jaz govorim o osnutku nove ustave. Te mo`nosti {e ni in se ne more-
mo nanjo naslanjati in kot dokaz, da imamo, da je na{a pot pravilna. Zame je zelo va`no
tudi to ozna~evanje. To pomeni gradacijo. Samo, kot manj{ina imata in italijanska kot
mad`arska precej velike maksimalne pravice. Kot skupnost bi pa imele komaj primerne
oziroma primerne. To je bistvena razlika. Seveda, potem lahko v perspektivi dobijo ~i-
sto druga~en status. ^e primerjamo polo`aj jugoslovanskih narodov, ~e jih imenujemo
z imenom etni~ne skupnosti. Tu gre za neke enakopravne dele, ki sestavljajo nek terito-
rij. ^e pa govorimo o manj{inah, je to ~isto nekaj drugega. Polo`aj je bistveno druga~en
in osebno se zavzemam za to, da ostane manj{ina, ker na ta na~in pripadniki te manj{i-
ne v nobenem primeru ne bodo ni~ na bolj{em ni~ na slab{em, ~e se bodo imenovali
manj{ina. Bo pa zadeva veliko bolj jasna. Hvala.

dr. PRIMO@ RODE: Jaz imam mogo~e nepomembno vpra{anje. Meni je jasno
povsem, kaj pomeni narodnostna manj{ina. Ne vem pa, pogre{am pa definicijo narod-
nostne skupnosti. Ali to pomeni, da je narodna skupnost, da nekdo recimo re~e, jaz `i-
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vim v Sloveniji, sem “Bosanec” in nas je 100, 200, 300. Ali je to narodna skupnost potem?
Kaj je definicija narodne skupnosti?

FRANCO JURI: Jaz bi na kratko odgovoril. V sociologiji in statistiki so znane te
definicije. Manj{ina je termin, ki se ~esto uporablja in se bo {e uporabljal v znanstvenih
krogih in v novinarskem `argonu, ker gre za tipi~no statisti~no ozna~evanje skupine,
skupnosti, ki je {tevil~no v inferiornem polo`aju v okviru dru`be. Manj{in poznamo
ogromno, ne samo nacionalne, ampak tudi dru`benih od raznih marginalcev do homo-
seksualcev itd. Seveda, to je pa zelo uporabna kategorija, ko se delajo strokovne anali-
ze, sociolo{ke in kjer ~lovek operira s {tevilkami. Ni pa uporabna kategorija, ko ho~e-
mo v ustavi zagotoviti neko enakopravnost in dostojno raven za{~ite in pravic za do-
lo~eno skupnost. Narodna skupnost predpostavlja skupnost, ki kulturno in zgodovin-
sko pripada dolo~enemu narodu oziroma dolo~eni naciji. Zaradi razno raznih
sprememb meja, nekateri deli dolo~enega naroda ostanejo v okviru druge nacionalne
dr`ave. V tem primeru so lahko statisti~no manj{ine, vendar nih~e nima pravice niti
mo`nosti ugotavljati, ali je to res manj{ina. Kajti popis prebivalstva je v rabi le o`jih stati-
sti~nih krogov. Ni pa pogoj za dolo~anje kvantitete koli~ine nekega korpusa, nekega
dela prebivalstva. Niti na rasni niti na eti~ni podlagi. S tega vidika je termin manj{ina
neuporaben. Nih~e ne more zagotoviti, da neka manj{ina prej ali slej ne postane tudi
ve~ina ali postane {tevil~no enakopravna, ker se tega enostavno ne da ugotoviti. Zato
moramo v ustavi operirati le s terminologijo, ki bo trajne narave in ki omogo~a enako-
pravno ravnanje z vsemi etni~nimi in nacionalnimi segmenti te dru`be. Zato je narodna
skupnost najbolj primeren izraz v tem kontekstu. Jaz predlagam, da za~nemo uporab-
ljati termin narodna skupnost tudi za Slovence, ki `ivijo zunaj meja Slovenije. ^eprav jih
~isto definirajo in vemo kako {pekulativno, manj{ina, in na podlagi manj{instva operi-
rajo tudi pri dolo~anju njihovih pravic. Ne gre za recipro~nost. Da vsaj iz ustavnih kro-
gov z ustavnega vidika mi za~nemo operirati s terminologijo narodne skupnosti. Ker ta
terminologija bo v prihodnosti verjetno tudi bolj uveljavljena tudi v mednarodnih okvi-
rih in glede tega 3. ~lena predlagam, da se stavek, ki govori o usodi Slovencev, spreme-
ni tako, da bolj zavezuje slovensko dr`avo pri varovanju pravic Slovencev zunaj meja.
Torej predlagam spremembo in stavek, ki naj se glasi: Republika Slovenija sodeluje, ker
seveda ne more skrbeti, ker ni subjekt tiste tuje dr`ave, ampak sodeluje pri varovanju in
razvoju slovenske narodne skupnosti zunaj njenih meja. Ne vem, ~e sem bil jasen. Mi-
slim, da ni smotrno nadaljevati z ugotavljanjem ustreznosti termina manj{ina ali narod-
ne skupnosti, ker manj{ina bo {e vedno kategorija, uporabna v sociologiji, pri statistiki,
pri novinarstvu, ne more pa biti uporabna iz `e omenjenih dejstev pri dolo~anju pravic
pri sami ustavi.

dr. PRIMO@ RODE: Jaz bi vseeno, zdi se mi pomembno, da to t.i. narodne
skupnosti definiramo, gre za en pojem, ki bo pri{el v ustavo in recimo jaz si zdaj povsem
druga~e razlagam narodno skupnost, kot recimo gospod Franco Juri, tako da poglejte v
ZDA ni teh problemov, tam... ni manj{in, tam so lahko... narodne skupnosti, pa {e ne
vem, ~e se tudi tako imenujejo. Ta problem pri nas je zelo zelo pere~ in mislim, da bo
postal preve~ v nadaljnjo in bi predlagal, da se le dogovorimo, kaj pomeni narodna
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skupnost. Mislim, jaz razumem to razlago, samo ta razlaga je tako {iroka, da se stla~i no-
ter vse ali pa izklju~i ven vse.

CIRIL KOLE[NIK: Ja, jaz bom posku{al kratek biti, ~eprav ni potrebno toliko o
tem govoriti, ampak zdi se mi, da je le pomembno. Gre za eno razliko. Narodna manj{i-
na pa narodna skupnost je razlika, je razlika v povezanosti z mati~nim narodom v odno-
su do ve~inskega naroda v drugi dr`avi, prav gotovo in mislim, da je treba tukaj le nare-
diti malo ve~jo razliko v definiranju narodne skupnosti in pa narodne manj{ine, da ne
gre samo za statisti~ni pojem. Zavedam se, da gre za proces, da danes pisna ustava po-
meni tudi jutri pravila obna{anja in delovanja v nekem prostoru v neki dr`avni dru`bi
oziroma skupnosti. Opozorim pa {e na nekaj, namre~ na to, kar je gospod Bavcon upo-
rabil. Namre~ on je uporabil res da v utemeljevanju zakaj narodna skupnost je uporabil
odnos besedi narodna skupnost, narodna manj{ina. V hierarhi~nem odnosu in mislim,
da gre, da ni uporabil samo zaradi utemeljevanja, ampak je uporabil zato, ker ve oziro-
mamisli, da ve za dve oziroma tri razli~ne definicije, ki se ve`ejo tudi na razli~ne, potem
zagotovljene pravice. Tako je on uporabil in mislim, da ~e je to samo za utemeljitev je
preve~, ~e gre pa za razli~no razliko, je treba to upo{tevati, kar je rekel. Hvala lepa. Par-
don, zavzemam se za to, da se uporabi znotraj beseda narodna in da se stavek, kjer pi{e,
~uti se odgovornost za usodo Slovencev, vsaj vsebinski bi moral biti takoj, zavaruje sa-
mostojnost slovenskega naroda. Hvala lepa.

ANDREJ MAGAJNA: Torej, jaz prej nisem spregledal teksta zadnjega stavka, ki
govori o avtohtonih pripadnikih italijanske in mad`arske narodne skupnosti, se zdi, da
tako, kot je rekel Ciril Kole{nik, da je to izredno pomemben poudarek na avtohtonih, se
mi zdi zadnja formulacija, drugi del stavka se mi pa vseeno zdi dobra opredelitev in skr-
bi za enakopravnost vseh dr`avljanov. Tudi pri etni~nih skupnostih mislim, da gre za
vpra{anje toliko enakopravnega, ampak posebnega tretmaja, posebne skrbi in varova-
nja in zagotavljanja pravic, tako da bi predlagal, da se ne bi toliko okoli tega diskutirali,
ali so to manj{ine ali ne, ker to so mo`ne razli~ne definicije, poudarek je na avtohtonih
in pa, da bi ~e v ta sklop prvega... stavka tudi vklju~iti avtohtone italijanske in mad`ar-
ske narodne skupnosti in varovanju pravic drugih etni~nih skupnosti, ne pa da v dru-
gem delu stavka govorimo o enakopravnosti vseh dr`avljanov, ker tu ni... tega, da se za-
gotavlja enakopravnost.

DANIJEL STARMAN: Torej, moram re~i, da dosedanja razpravame ni prepri~a-
la, ~eprav sem izjemno vestno poslu{al zlasti razpravo predstavnikov manj{in. Za kaj
gre? Zdi se mi, da je ta konstrukt, ta termin narodnostna skupnost, posledica pojmov in-
teresnih in drugih skupnosti, ki smo jih imeli v~asih v sociolo{ki in tudi pravni termino-
logiji. Zdi se mi, da ta pojem ne predstavlja tiste maksimalne za{~ite skupnosti, ki imam
v mislih, ki jih `elimo ohraniti, ampak da gre za to, da bi se tu oblikovala v nek poseben
politi~no pravni subjekt in da ta skupnost ima namen in da je podlaga tudi mo`na v taki
terminologiji ustave, da gre za neko ve~jo... za ve~jo zaprto skupnost, ne pa za sodelo-
vanje z ve~inskim narodom, ustvarjanje, kot je lepo re~eno, mostu z svojim mati~nim
narodom in da mislim, da v {ir{em smislu manj{ina pravno pomeni to, da je sestavni del
nekega naroda, ne pa zato, kot se sku{a statisti~no in druga~e prikazati, da gre to za
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manj pomembno v kvalitetnem smislu. Jaz tega ne razumem in verjetno definicije tudi
konvencij niso take, da bi kategorizirale, kot je Kole{nik povedal, tudi hierarhi~no sta-
tus teh posameznih terminov, zato mislim, da narodna skupnost v vsebinskem pogledu
razen naroda to, kar je predsednik poudaril, da gre za neko novo vizijo evropskih do-
mov oziroma `ivljenja v Evropi. To meni ne zadostuje, mislim, da ta skupnost, narod-
nostna skupnost, ima tudi v konstalaciji z drugim tekstom ustave prvenstveno ta na-
men..., zapiranje, pravno subjektiviteto in politi~no subjektiviteto poudarjeno. To je
moj pomislek, zatome ni do sedaj prepri~ala razprava, da tega v tem terminu ni. Prosim.

ROBERTO BATTELLI: Ja, jaz ne vem, poznam dobro tak na~in razmi{ljanja
gospoda Starmana, to je, se pravi, najprej se nekaj predpostavlja ~isto na neki specifi~ni
interesni podlagi in potem glede na to predpostavko ali prezumpcijo se potem obrav-
navajo zadeve, seveda na na~in, ki negira subjektiviteto predmetov obravnave. To je
praksa diskriminatorne politike do vseh manj{in. Ti mehanizmi so dobro znani. Osnovi
problem vsake manj{ine je ta, da ohrani... da sebe ohrani in po mo`nostih, da skozi ~as
se tudi seveda razvija oziroma ona rabi toliko odgovornosti in avtonomije za svojo uso-
do zato, da se lahko ta cilj dose`e. To se pravi, da mora biti v stanju ne podlegati proce-
som asimilacije, ki so seveda osnovni problem vsake manj{ine. Kako to dose~i? To se
moramo vpra{ati, in kako naj bodo pravice manj{in opredeljene, kak{na naj bo odgo-
vornosti tudi dr`ave do njih v tem smislu, da se one, kolikor je mogo~e, izognejo proce-
som asimilacije.

(neznan): [e tole morda bi dodal, ta skupina za splo{ne dolo~be in preambulo
je to `e preoblikovala, je napisala “skrbi za Slovence, ki `ivijo zunaj njenih meja”. Ni ve~
te dikcije “~uti se odgovorno”, ampak skrbi. Tako, da to je to stali{~e te skupine.

(neznan): Vsekakor mi se zavzemamo za dolo~eno, tudi politi~no subjektivi-
teto nacionalnih skupnosti, zakaj? Pomisleki gospoda Starmana bi bili vsekakor upra-
vi~eni, v kolikor bi bila dr`ava, ki jo gradimo, dr`ava posameznikov, oziroma dr`ava in-
dividualnih dr`avljanov in bi bila po lastni naravi nadnacionalna. Torej, res tista maksi-
malno liberalna dr`ava, ki sloni na subjektiviteti posameznika. Ker mi {e vedno gradi-
mo dr`avo, kjer imajo ve~inski nacionalni subjekti svojo konkretno politi~no
subjektiviteto, svojo dr`avotvornost, so nosilci te dr`avotvornosti, seveda v teh danih in
realnih okvirjih moramo zagotoviti tudi v ustavo subjektiviteto tudi drugim manj{im
subjektom v okviru te dr`ave zato, da se ohranijo ob ve~ini. Ne vem, ~e sem bil jasen,
vendar gre za koncept nacionalne dr`ave, ki ga mi {e vedno interpretiramo kot dr`ave,
ki zagotovi subjektiviteto dolo~enega naroda, to je dr`ava slovenskega naroda in dru-
gih nacionalnih subjektov, ki avtohtono `ivijo na tem teritoriju. V kolikor bi mi {li na
drugo varianto, na nenacionalno dr`avo vseh posameznikov, bi bili pomisleki uteme-
ljeni in bi morali spremeniti celotni koncept te preambule in teh na~elnih ~lenov. Hvala.

dr. TINE HRIBAR: Za Slovence glede na predlog, ki ga je dal Juri Franco, za
spremembo tega stavka o Slovencih zunaj meja, bi pa jaz pustil {e odprto glede na stva-
ri, ki jih je `e gospod @agar navedel. Jaz se spra{ujem, ~e za Slovence ni bolje, da govori-
mo o slovenski manj{ini v Italiji, v Avstriji, na Mad`arskem. ^e na ta na~in ne zagotovi-
mo prvi~ ve~ pravic dejansko tem na{im ljudem zunaj meja... glede na te mednarodne,
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ki {e veljajo, obenem pa seveda s tem povratno tudi Slovenijo opredelimo kot mati~no
dr`avo, ker po sedanjih kriterijih so to jugoslovanske manj{ine in niso slovenske dr`av-
no gledano. ^e mi to formuliramo, da so slovenske manj{ine v Italiji, v Mad`arski in v
Avstriji, si s tem tudi povratno stanje sebi definiramo. Tako, da ta stavek, ki je predlagal
spremembo Franco Juri, je treba druga~e napisati, ker tudi te narodne skupnosti imajo
druga~en polo`aj - v Italiji, Avstriji in Mad`arski, druga pa je narodna skupnost v Argen-
tini. ^e mi zdaj samo pod splo{no formulacijo damo, kot jo je Juri Franco predlagal, se
vse te stvari izgubijo, zato bi jaz predlagal, podpiram njegovo stali{~e, bi rekel: Republi-
ka Slovenija sodeluje pri varovanju in razvoju avtohtonih slovenskih narodnih manj{in
(skupnosti), o tem naj odlo~ajo sami Koro{ci, kaj ho~ejo biti, ali manj{ine ali narodne
skupnosti, tako kot vam prepu{~amo, se pravi avtohtonih slovenskih narodnih manj{in
(skupnosti) in pospe{uje stike z vsemi Slovenci, ki `ivijo zunaj njenih meja, tako da mi
ne izpustimo, ne zbri{emo teh.

FRANCO JURI: Strinjam se s to formulacijo in sem tudi imel v mislih to distink-
cijo med avtohtonimi skupnostmi, ki `ivijo v zamejstvu in Slovenci, ki `ivijo kot potom-
ci izseljencev {irom sveta. Vendar sem hotel na kratko se vrniti na vpra{anje, ki ga je
raz~lenil kolega Kole{nik.

dr. LUDVIK TOPLAK: Jaz bi rad eno stvar dodal. Za mene gre za {tiri razli~ne
pojme. Vpra{anje je, konvencija je, strokovna opredelitev je, kako bomo stvar
opredelili.

(neznan): Eno je narod, kar je v dr`avo organizirani narod. Torej, rekli bi naj-
vi{ja skupnost, to je italijanska v Italiji, nem{ka v Nem~iji, ameri{ka v Ameriki ali {vicar-
ska v [vici. Druga kategorija, ki obstaja v Evropi - osebno sem prepri~an - v par letih bo
v Evropi dobila status pravnega subjekta..., mednarodno pravno subjektiviteto, to so
narodne manj{ine, ki sicer so `e pasivni subjekt za{~ite, ni pa {e v polni meri subjekt ak-
tivne subjektivitete v Evropi. To, kar je prej dr. Turk govoril glede na mednarodne kon-
vencije in vemo, da so v Evropski skupnosti tudi `e dolo~ene komisije in skupnosti itd.,
kjer se v bistvu ta stvar oblikuje v subjektiviteto sui generis mednarodnega prava. Tretje
je skupnost, to je organizirana skupnost. To so recimo Slovenci v Argentini, medtem ko
Slovenci v Italiji ali Avstriji so manj{ina, Slovenci v Argentini pa so recimo skupnost. Ob-
jektivno gledano in v tem smislu tudi razumljeno Italijani in Mad`ari v Sloveniji so
manj{ina. To je del nekega naroda, ki `ivi v drugi dr`avi praviloma organizirano, ker je
pa~ zgodovinska usoda zgodovinskemeje lo~ila. Zato se jim daje posebnamednarodna
pravna subjektiviteta. ^etrta kategorija, ta je objektivna, sociolo{ka, sti~na skupnost lju-
di, ki niti za to niso osve{~eni. To se ve `e dolgo ~asa - recimo, Indijanci so bili v~asih et-
ni~na grupa, ki pa postanejo danes in se skoraj povsod oblikujejo v skupnosti. Tako, kot
so Romi `iveli, etni~na grupa, postajajo pa skupnost, kar pomeni, da dobivajo pravno
subjektiviteto znotraj neke dr`ave, civilnopravno ali javnopravno subjektiviteto, aktiv-
no in pasivno, ne pa mednarodnopravne subjektivitete. Toliko sem `elel. Sedaj pa {e na
kratko. Menim, da bi kazalo, da naj delovna grupa to vendarle oceni, ker v tej sestavi
dvomim, da bomo mi pri{li, pa naj pride s tekstom na mizo. Hvala.
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ANDREJ MAGAJNA: Upam, da tukaj ne gre toliko za vsebinske razlike, ampak
za uporabo pojmov, kateri termin uporabiti. Mi smo bili do sedaj navajeni uporabe poj-
ma narodne manj{ine pri nas. Vidimo, da se v svetu uporabljajo razli~ni termini. Sli{ali
smo tudi, da v mednarodno pravo ta pojemmanj{ina ni zasidran. Mislim, da se moramo
tukaj bli`ati dejansko terminologiji, ki se uporablja v mednarodnem pravu in ker v na{i
ustavi bo tako in tako cela vrsta novih pojmov, ki jih do sedaj nismo poznali, ne vidim
problema, da bi tudi tu se pribli`ali nekim sodobnim opredelitvam. Zato me osebno
prepri~uje to, kar so strokovnjaki tu navedli in da bi uveljavili na novo pojem narodne
skupnosti, avtohtone narodne skupnosti. Navadili se bomo pa~ tudi na te nove izraze.
Klju~ni razlikovalni element pa je v vna{anju pojma avtohtonosti in tu se tudi gradira
potem pravice. Bolj ko diskutiramo, me prepri~uje, da je ta osnovni tekst, ki ga je skupi-
na predlo`ila, tudi ustrezen.

TONE PER[AK: Imam v bistvu samo predlog za redakcijo ~lena, in sicer pred-
lagam glede na to, da prvi stavek pomeni neko generalno opredelitev tega ~lena, da je
prvi stavek prvi odstavek tega ~lena, potem pa da gre naprej “Republika Slovenija: - va-
ruje samostojnost slovenskega naroda ter ozemeljsko celovitost, enotnost in nedeljivost
slovenske dr`ave, varuje - ~e se bo premestilo, kot je predlagal Franco - in zagotavlja
pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodnosti, (zaenkrat) skrbi za Slovence, ki
`ivijo zunaj njenih meja in skrbi - 4. alinea - za ohranjanje naravnega in kulturnega bo-
gastva. ^len naj bi bil tako oblikovan, ker se mi zdi, da je prvi odstavek generalno na ~e-
lu, ostali {tirje pa tako izvedeni.

DANIJEL STARMAN: Torej, strinjal bi se s tem, da bi podprl stali{~e gospoda
Hribarja, da je treba le lo~iti avtohtone Slovence v zamejstvu od Slovencev po svetu. To
tudi Slovenci `elijo, pri~akujejo v kontaktih, ki jih imamo z njimi in mislim, da je bila ti-
sta formulacija zelo v redu. Hvala.

FRANCO JURI: [e enkrat poudarjam, ustava mora primerno skrbeti za svojo
dr`avo, za dr`avo republike in za svoje dr`avljane. ^e ti dr`avljani so slu~ajno razli~nih
narodnosti, to ne sme vplivati v vrstnem redu teh skrbi, torej {e vedno vztrajam pri pred-
logu, da avtohtone narodne skupnosti, ki `ivijo in ki so del, enakopravni del te dr`ave,
so omenjene tukaj po drugem stavku oziroma po tretjem stavku. Mislim, da to ne preju-
dicira odnosa slovenske republike do lastnih skupnosti zunaj meja in do lastnih prebi-
valcev slovenskega rodu in etni~ne pripadnosti, ampak po mojem je tudi na simbolni
ravni zelo pomemben poudarek dr`ave oziroma skrbi dr`ave do lastnih dr`avljanov.
Jaz razumem 3. ~len in ne posebej omembo italijanske in mad`arske narodnosti avtoh-
tone narodnosti, kot v bistvu nadaljevanje `e uveljavljenih norm z slovensko ustavo. ^e
bi zdaj navedli {e zraven pa {e eno novo narodnost tukaj eksplicitno, se takoj seveda
postavi vpra{anje vseh naslednjih kandidatov, zato sem jaz bolj za to, da pi{e 3. ~len
tako kot je, v 64. ~lenu potem, kot se predlaga, pa sicer pomojem se da s kraj{o, kot zdaj
oni predlagajo, pa v bistvu se to posebej uredi za Rome in po mojem bomo v bistvu do-
segli svoj namen, ker druga~e za~nemo tam na{tevati mimo `e uveljavljene tradicije,
bom tako rekel, v 3. ~lenu, potem ni kriterija, kje se ustaviti.
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DANIJEL STARMAN: Osebno podpiram to stali{~e, ki ga je pripravila skupina,
da je za{~ita drugih, razen na{ih starih avtohtonih narodnostnih skupnosti,... s to {iroko
dikcijo, ki jo je obrazlo`il profesor Turk. Ta dolo~ba je najbolj splo{na, da ne re~em de-
klarativna in mi bomo lahko pri teh stvareh razpravljali pri 63. ~lenu, zlasti pa v zakonu.
Zato mislim, da naenkrat skok v ustavnem tekstu od nepriznavanja romske skupnosti,
sploh da obstaja kot posebna skupnost v dviganje na splo{en nivo ustavne kategorije.
Da kljub vsem spo{tovanjem argumentov gospoda Kole{nika, da je prehud in da ne
moremo naenkrat zaradi nekega `iga, ki je popisal predsednik Muc. Ja prosim, to je `ig
in podpis. V na{i praksi upo{tevamo tudi nadimke in on se s tem pojavom, ne mislim
Aurelio izra`ati karkoli, da to pomeni `e vstop v ustavno legitimacijo. Kot smo sli{ali je
ravno to isti tretma. Kon~no, ~e parafraziram, se spra{ujem, ~e bomo {li tako dale~, kdo
bo varoval Slovence v Sloveniji. ^e bomo mi varovali vseh 12 skupnosti, kot jih je gos-
pod @agar na{tel, kaj ostane za to matico. Treba je imeti neko dr`avotvornost. Zato pod-
piram v celoti tekst, ki je predlo`en. Hvala.

dr. DANILO TÜRK: Jaz bi v tej razpravi, ki je {la v zelo veliko razli~nih stvari in
verjamem da bo delovna skupina na{la pot do neke konkretne re{itve, prosil, da se ne
pozabi na tiste argumente, ki jih je gospod Per{ak povedal. Ne bi ponavljal. Mislim, da je
treba v tej ustavi zagotoviti kontinuiteto ustavno pravnega statusa, posebnih pravic itali-
janske in mad`arske narodnosti in da je to treba videti kot samostojno ustavno-pravno
vrednoto. ne bom razlagal v podrobnosti, ker je to veliko bolje naredil gospod Per{ak.
Misli, da je treba pri formulaciji 3. ~lena upo{tevati.

Datum: 22.5.1991

32. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

MIRO CERAR: Oprostite, jaz bi vas opozoril pri 3. ~lenu, zadeva ni popolnoma
raz~i{~ena, zadnji~ smo diskutirali, gre za to predvsem, to so me prosili, da opozorim.
Boste videli, v oklepaju so besede, predvsem tiste ~uti se odgovorno ali skrbi za usodo
ali pa Romi ali sodijo sem ali tudi v narodne skupnosti. To moram pa~.

VITODRAG PUKL: Skrbi je lep{i izraz. To bi lahko prepustili strokovni komisi-
ji, ki bo to redakcijo opravljala. Na~elno bi samo glede vklju~itve Romov, tu je samo v
oklepaju? Ali menim, da bi zadostoval sedanji tekst, avtohtone italijanske in mad`arske
narodne skupnosti, ker je na drugih mestih v ustavi, ~e se prav spomnim, so tudi et-
ni~ne, smo ravno zadnji~ ga. Bebler tisto va{o dikcijo sprejeli, ki je dovolj jasna. Tako,
da tu po mojem ne bi rabili o tem.

IVAN BIZJAK: Pridr`ujem se mnenju, da ta ~len dejansko ni dodelan, to pa {e s
slede~im utemeljujem, namre~ ko govorim o Slovencih, ki `ivijo zunaj njenih meja, pra-
vimo tudi, da Republika Slovenija pospe{uje njihove stike z domovino. Mislim, da je
taka dikcija vendarle na nek na~in vpra{ljiva, ~e gre npr: za zamejce, da re~em pogojno,
mislim, da je njihova osnovna domovina njih kot ljudi vendarle tam, kjer `ivijo. Tako, da
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tukaj bi verjetno bilo tudi smiselno {e malo razmi{ljati o taki dikciji, ki niti v nobenem
pogledu ne bi bila sporna, ~e se seveda do tega da priti.

VITODRAG PUKL: Po moje bi to predlagali strokovni komisiji, da ta ~len smi-
selno, da najde tako dikcijo tega ~lena, ki bi smiselno zajel vsebino, bi pa formalno bil
razumljiv in pravilen. Sogla{am s tem.

Predlog Ustave Republike Slovenije

5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine. Varuje
in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne manj{ine. Skrbi za av-
tohtone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, za slovenske izseljence in
zdomce, ter pospe{uje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogas-
tva in kulturne dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj
Slovenije.

Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Sloveniji posebne pravice
in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti dolo~a zakon.

Predlog Ustave Republike Slovenije (dodatek)

5. ~len

Dr`ava na svojem ozemlju varuje ~lovekovega pravice in temeljne svobo{~ine. Va-
ruje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Skrbi
za avtohtone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, za slovenske izseljence
in zdomce, ter pospe{uje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bo-
gastva in kulturne dedi{~ine ter ustvarja mo`nosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj Slovenije.

Slovenci brez slovenskega dr`avljanstva lahko u`ivajo v Sloveniji posebne pravice
in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti dolo~a zakon.

Razlaga

Ustavna komisija je sprejela stali{~e, da avtohtono italijansko in mad`arsko narod-
nomanj{ino, v skladu z dosedanjo ustavno terminologijo, poimenuje kot avtohtono ita-
lijansko in mad`arsko narodno skupnost. V skladu s tem se izraz “manj{ina” nadomesti
z izrazom “skupnost” tudi v dolo~ilih 11., 64. in 80. ~lena.
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Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 27.11.1991

39. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Prav. Dobro gremo naprej. 5. ~len. Torej moram re~i, da
vas moram opozoriti na to, kar imate pod~rtano pri tem ~lenu, da je to poseben doda-
tek, ki je pri{el notri na intervencijo zastopnikov iz Tr`a{kega in Koro{kega obmo~ja.
Namre~ sklicevali so se na njihov zakon, ki ga ima Avstrija glede ju`nih Tirolcev. Zakon,
ki ga ima Avstrija glede ju`nih Tirolcev in tam... se imenuje. Jaz sem ga dobil tudi v pre-
vodu, vendar je njihova formulacija dosti bolj ohlapna in velja v glavnem za spri~evala,
za {tudente, profesorje in tako naprej. Mislim, da je taka formulacija, ki so mi jo dali, do-
volj {iroka in se mi zdi tudi sprejemljiva in ne kr{i na{ega ustavnega sistema. 6. ~len.
Prosim.

MIRAN POTR^: Najbr` izpeljava ni nujno jasna. Meni bi bila jasna, ~e bi rekli,
da gre za pravice in ugodnosti, ki jih imajo dr`avljani Republike Slovenije. Da jih prido-
bijo lahko tudi Slovenci brez dr`avljanstva, sedaj gre pa za posebne pravice, kar bi se pa
razumelo, da imajo lahko celo pravice, ki so vi{je od pravic dr`avljanov. Seveda en do-
lo~en problem bo pa, ki ga bo moral kasneje zakon urediti, in to je vpra{anje dokazova-
nja Slovenstva, to je pa najbr` zelo resno prakti~no vpra{anje, ki ne bo tako enostavno.
Vem, da ga tudi z ustavnim besedilom ne moremo razre{iti, ampak prakti~no bo pa naj-
br` dovolj zahtevno, ~e bomo tako ustavno normo sprejeli.

dr. FRANCE BU^AR: Z va{im pomislekom se v celoti strinjam. Samo poglejte,
takih pravic, kot jih imajo slovenski dr`avljani, mi tem ostalim ne moremo dati. Vi ste to
v pozitivni smeri razlagali, da imajo {e posebnemo`nosti kot Slovenci, mi smo pa hoteli
s tem omejiti, ker imajo...

MIRAN POTR^: ^e bi bila dikcija, da lahko u`ivajo v Sloveniji tudi pravice
dr`avljanov, potem je to lahko.

dr. FRANCE BU^AR: To pa ne, tega pa ne morejo. Samo, ~e smem tukaj {e tole
re~i. Jaz mislim, da se pri razlagi to nana{a na tujce, ker pravimo “brez dr`avljanstva”, to
se pravi, da imajo posebne pravice, ki jih ljudje brez dr`avljanstva nimajo. To bi bila
mo`na razlaga. Ker druga~e bi lahko rekli, da Slovenci brez slovenskega izvora, imajo
enake pravice kot slovenski dr`avljani. Kar pa ne moremo re~i.

MIRAN POTR^: Ne gotovo je, da ne enake pravice!

dr. FRANCE BU^AR: Vpra{anje je, ali lahko dobimo za posebne pravice
kak{en bolj{i izraz. Zato smo pa tudi rekli najprej, vrste in obseg teh pravic dolo~i
zakon.

(neznan): Saj ni potrebno pisati posebne pravice. Imajo pravice in ugodnosti,
u`ivane v Sloveniji. Zakaj posebne pisati! Najprej govorimo, da se urejajo z zakonom.

dr. FRANCE BU^AR: Vem, ampak pravice in ugodnosti pa imajo. Morajo biti
to~no opredeljene.
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(neznan): To je treba tolma~iti v skladu s 13. ~lenom. S tega vidika bi se to
dalo. Oni so na~elno namre~ izena~eni z dr`avljani, ker nimajo dr`avljanstva...

dr. FRANCE BU^AR: To je zopet, ~e smem malo nazaj iti, to je eden izmed do-
datnih argumentov zoper vas. Slovenski ljudje slovenskega izvora imajo posebne pravi-
ce, tudi ~e nimajo dr`avljanstva. To je zopet ena po interpretaciji indikacija, kako razu-
memo to dr`avo. Lahko gremo naprej. Imate bolj{i predlog?

Datum: 19.12.1991

41. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi ta prvi predlog podprl, ki ga je dal gospod Battelli.
Drugi se mi zdi, da ni tako - da bi to tolma~enje, zlasti, ~e bi tu imenovali konsenz, da je
to tolma~enje, ki ga je on dal, da je pravo, da potem ne bi bilo tako nujno. Rad bi opozo-
ril, da gre tukaj {e za en problem, ki smo ga z preglasovanjem uredili. Sedaj vidite, da v
formaciji, ki jo ponuja g. Battelli, je zopet napisano narodni skupnosti. Ne narodni
manj{ini, to je sedaj eno od dveh edinih vpra{anj, v katerih smo dolo~ali z preglasova-
nje, in gospod Battelli napoveduje, da se bodo oni zavzeli za ta amandma o tem vpra{a-
nju. Skratka kljub narodnosti mi recimo takoj pri tem podprli, bo postavil vpra{anje, ali
se ne bi vrnili k izrazu narodne skupnosti. In ~e to na Skup{~ini pade neposredno pred
sprejemanjem ustave, bomo poru{ili marsikaj, kar je bilo zgrajenega okoli tega ~lena.
Ker jaz moram priznati glede na za~etne te`ave, da je potem tukaj res bilo zgrajeno vse v
soglasju s predstavniki narodnosti in da sedaj v vsebinskem pogledu so stvari do te
mere usklajene, da {e to okoli obmo~ja re{imo, potem bo ta stvar res urejena sporazum-
no in na neki ravni, ki se jo lahko zagovarja ne samo, glede na dosedanjo ureditev, am-
pak tudi v mednarodnih merilih in bi bilo {koda, da se pri terminolo{kem vpra{anju, ali
se tu imenuje narodna skupnost ali narodna manj{ina, uveljavi ve~inska volja proti volji
pripadnikov narodnosti. Ker, ~e bi morali upo{tevati njihovo mnenje, zlasti so tudi stro-
kovna mnenja izredno razli~na o tem. Opozoril bi na to, da mi s tem ~lenom s to ustavo
vzpostavljamo veto teh narodnosti, ko bo {lo za njihov polo`aj. Ni logi~no, ko bi {lo za
ime teh dveh narodnosti, da bi {li z preglasovanjem to urediti. Za eno ali za dva glasova,
je takrat pri{lo do tega preglasovanja in proti glasovanju narodnosti. Jaz pa na to opo-
zarjam, se mi zdi toliko obrobna stvar, da je {koda, da bi okoli tega pri{lo do tak{ne vrste
zapleta, ki bi razvrednotil ta vlo`en trud okoli oblikovanja te dolo~be. ^e bi ti sprejeli,
obljubljam, da ne bom tistega drugega vpra{anja, kjer sem bolj zainteresiran osebno od-
piral okoli definicije Republike, kjer je bilo tudi preglasovanje uporabljeno.

dr. FRANCE BU^AR: ^isto proceduralno, ti si sedaj odprl dvoje vpra{anj. Prvi~
gre za na{e odlo~anje ali sprejmemo predlog vsebinski - dvojezi~no {olstvo na ob-
mo~jih, ki jih zakon posebej dolo~i obvezno, to je eno vpra{anje. Drugo vpra{anje
skupnosti ne spravi. Zato dam na glasovanje ali pa konsenz, ~e bo potrebno posebno
glasovanje, da se ta predlog, ki ga je Battelli predlagal, sprejme. Jaz osebno, kot disku-
tanta, da se sprejme. Prosim. Tudi vsebinsko podpiram.
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ROBERTO BATTELLI: Moje stali{~e o tem vpra{anju je jasno, jaz sem ga pono-
vil dostikrat. Na to bi samo opozoril, da na primer niti na Hrva{kem, kjer so sedaj spreje-
mali zakon o za{~iti narodnih skupnosti ali manj{in. Niti v pismih, s katerimi se mi
obra~amo sedaj Evropi in konferenci v Haagu itd. To vpra{anje ni re{eno in jasno opre-
deljeno. Torej ne vidim razloga, zakaj bi bili okoli tega mi preglasovani, ker ~e se razu-
memo, je potem neka intenca tu zadaj. Dejansko pa ne glede na naziv, da tako re~em,
se to~no ve, katere so kvalitete in zgodovinske in dru`bene itd. tudi statusne tako Italija-
nov kot Mad`arov v Sloveniji in ponavljam izraz narodne skupnosti ni v tem trenutku
hierarhi~no niti nadrejeni, niti podrejeni, izraz narodna skupnost le izklju~uje neko
mi{ljenjsko diskriminacijo glede na {tevil~no konsistentnost samih narodnih skupnosti.
Obenem pa tak izraz nekako potrjuje tudi njihovo organiziranost in njihovo delovanje
na teritoriju, v katerem `ivijo, pa tudi v ureditvi dr`ave. Mi bomo dali po vsej verjetnosti
dejansko amandma na to dikcijo in potem naj poslanci odlo~ijo.

dr. FRANCE BU^AR: Jaz osebno smatram, da nima smisla, se gremo z amand-
maji v skup{~ino, zato se zmenimo... skup{~ine, dajmo se tule zmeniti zdaj. Prosim.

(neznan): Mislim, da sam izraz skupnost, kaka manj{ina ne bo niti za milime-
ter pove~ala ali zmanj{ala pravic skupnosti ali pa manj{in, tistih pravic, ki so v ustavi za-
gotovljene. Menim, pa, da... sledi `elji manj{in oziroma skupnosti. ^e `elijo, da se ime-
nujejo skupnost, ne vem, kak{ni razlogi govorijo... Zato predlagam, da {e enkrat o tem
razmislimo.

dr. FRANCE BU^AR: Ja, jaz se tudi strinjam. ^e oni `elijo biti narodne skupno-
sti, pa naj bodo, ne.

dr. LUDVIK TOPLAK: Jaz bi `elel poudariti, da to pomeni, da mi v ustavi ne
priznavamo manj{in. Iz tega izhaja, da mi v Republiki Sloveniji ne priznavamo manj{in.
Dejstvo pa je, da jih bomo imeli in da jih imamo in smo jih imeli. V trendu, kakr{en v
Evropi je, mi pred Evropo povemo glasno, da manj{inam ne priznavamo pravic, ker jih
nimamo, isto~asno pa vemo, da jih imamo.

dr. DANILO TÜRK: Glejte, v hrva{kem zakonu, Hrva{ka mora pa zelo dobro
paziti na te stvari, na `alost pa~ se tam dogaja, kar se dogaja, ampak tam pi{e, da so to
pravice narodnih skupnosti ali manj{in in nikjer v celem zakonu vsaki~, ko se govori o
narodnih skupnostih, vedno je ta izraz narodnih skupnosti ali manj{in. Prav tako v pi-
smu, ki sem ga sam dobil danes kot material za Komisijo za mednarodne odnose, Slove-
nija pravi van den Bruecku, da bo s svojo ustavno ureditvijo, zakoni in v praksi zagotav-
ljala pravice etni~nih in narodnih skupin in manj{in v skladu z obveznostmi sprejetimi v
okviru KVSE. Tako, da tudi tu ni jasno, kaj je pravzaprav eno in kaj drugo. In ponavljam,
ni ene hierarhije narejene, okoli katere bi se vsi strinjali.

dr. FRANCE BU^AR: Torej in kaj `elite vi biti?

(neznan): Ja, mi smo takrat predlagali narodne skupnosti.

dr. FRANCE BU^AR: Kaj pa je, ~e ho~e biti? “Volenti non fit iniuria”. Prosim.

(neznan): ^e tako `eli, ~e tako `eli...

dr.FRANCE BU^AR: ^e tako `eli.
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(neznan): Predlagam, da se z interpelacijo to {e tako re{i, da se zavarujemo, da
se notri napi{e skupnost mi{ljena kot narodna manj{ina pa smo tudi mednarodno
zavarovani.

dr. DANILO TÜRK: Se strinjam.
(neznan): Ne, to pa ne.
dr. FRANCE BU^AR: Kje? V ustavo? V obrazlo`itev tega ~lena. V obrazlo`itev v

ustavo.
(neznan): ...je tretiran kot manj{ina...
dr. FRANCE BU^AR: Ja, saj lahko re~emo: Te narodne skupnosti so manj{ine.

Pa je problematika re{ena. Dobro. Zdaj pa {e naslednje vpra{anje postavljam, ~e smo se
to zmenili. 5. ~len: Dr`ava ... varuje ~lovekove pravice itd., varuje in zagotavlja pravice
(bere) avtohtone italijanske in mad`arske narodnemanj{ine, skrbi za avtohtone sloven-
ske narodne manj{ine. Ali... imeli svoje manj{ine {e naprej?... V redu.

dr. LUDVIK TOPLAK: Zunaj so slovenske manj{ine. V Avstriji in Italiji so na-
rodne manj{ine, v Argentini pa je skupnost, pa v Torontu je skupnost.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro. Jaz samo opozarjam. ^e smo rekli, preidemo na
izraz narodnostna skupnost na zahtevo obeh manj{in in to v 64. ~lenu in v 5. ~lenu to
priznamo. Za slovenske manj{ine od zunaj pa ohranimo izraz manj{ina. Tako. V redu.

dr. DANILO TÜRK: V redu. S tem, da se sprejme tisto obrazlo`itev tega, ko smo
jo prej. Takrat, ko bo v Svetu Evrope ali kakorkoli `e dose`eno soglasje okoli hierar-
hi~nosti teh kategorij in na kaj imajo pravico eni in na kaj imajo pravico drugi in to eno
in tretje, takrat bomo pa~ tudi to terminologijo, upam da uskladili brez ve~jih
problemov.

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

IVAN BIZJAK: Dobro, naprej, k 5. ~lenu, prvi odstavek naj se glasi. “Dr`ava na
svojem ozemlju zagotavlja varstvo ustavnih in zakonskih pravic in dol`nosti.”

. . .

IVAN BIZJAK: 11. ~len, v tretji alinei se beseda “ali” nadomesti z besedo
“oziroma”.

ZDRAVKO ZABUKOVEC: V ~lenih 5, 11, 64 in 80 predloga ustave se besedi
“narodne skupnosti” nadomestita z besedama: “narodne manj{ine”. (To smo tudi `e
prediskutirali.)

DANIJEL STARMAN: Jaz sem ta amandma prebral in tudi obrazlo`itev. V njem
je dejansko ena utemeljena pripomba na 5. ~len, ki dela razliko med avtohtonima na-
rodnima skupnostima in slovensko manj{ino v tujini. (Ja.) Tukaj gre za terminolo{ko
neusklajenost.
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dr. FRANCE BU^AR: Gre za terminolo{ko neusklajenost, ki smo jo izrecno na-
redili na izrecno zahtevo manj{in. Slovenske manj{ine zunaj mesta Slovenije so italijan-
ski dr`avljani in to ne morejo zahtevati.

DANIJEL STARMAN: Je pa to zahteval g. Toplak, kolikor se spominjam.

�

Glej tudi ~len 64 in 65.
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6. ~len

Grb Slovenije ima obliko {~ita. V sredini {~ita je na modri
podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti
modri ~rti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v
obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate
{esterokrake zvezde. [~it je ob stranicah rde~e obrobljen.
Grb se oblikuje po dolo~enem geometrijskem in barvnem

pravilu.

Zastave Slovenije je belo-modro-rde~a slovenska narodna za-
stava z grbom Slovenije. Razmerje med {irino in dol`ino

zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu:
bela, modra, rde~a. Vsaka barva zavzema po {irini tretjino

prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da
sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro.

Himna Slovenije je Zdravljica.

Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

7. ~len

Republika Slovenija ima zastavo, himno in grb. Zastava je belo-modro-rde~a s tre-
mi enakimi vodoravnimi polji. Himno in grb predpi{e ustavni zakon.

VARIANTA 1: O morebitnem simbolu na zastavi odlo~i javna razprava.
VARIANTA 2: Himna Republike Slovenije je Zdravljica.



300 Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be

Osnutek Ustave Republike Slovenije

8. ~len

Republike Slovenija ima zastavo, himno in grb. Zastava je belo-modro-rde~a s tre-
mi enakimi vodoravnimi polji. Himno in grb predpi{e ustavni zakon.

VARIANTA 1:
O morebitnem simbolu na zastavi odlo~i javna razprava.
VARIANTA 2:
Himna Republike Slovenije je Zdravljica.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.2.1991
(neznana) seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: (neznan)

ZVONE @AGAR: Obvestil bi ~lane ustavne komisije o tem, da skupina oziroma
podskupina za simbole, ki jo vodim, da je trenutno ta podskupina v neki blokadi in to iz
tega razloga, ker smo pri{li do nekih kriterijev, ki bi jih bilo potrebno upo{tevati pri obli-
kovanju simbolov, vendarle, ker je to specifi~na tematika, je potrebno, da pridemo do
likovnih re{itev teh kriterijev, ki so trenutno samo na papirju. Zato ta skupina stoji in
predlagamo, da ustavna komisija prvi~, ~imprej potrdi te na{e kriterije in drugi~, da
predsedstvo komisije ali kdo drugi naro~i oziroma nam da zeleno lu~, da naro~imo obli-
kovalcem, enim, dvem, trem likovno izpeljavo teh kriterijev, do katerih smo mi pri{li.
Ker brez tega mi nemoremo najprej razpravljati, ker gre samo za pisano besedo, temati-
ka je pa taka, da se ne da samo na podlagi tega... ~imprej potrdite te na{e kriterije oziro-
ma, da na nek na~in daste zeleno lu~ za naro~ilo te izdelave likovnih re{itev.

Datum: 1.3.1991
(neznana) seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

(neznan): Kot naslednje bi {el oz. bi prosil, da bi se odlo~ili o predlogu pod-
skupin za simbole. Namre~ dobili ste verjetno pisanje, kjer ta podskupina predlaga, da
komisija odlo~i o tem, ~e se naro~ijo likovne izvedbe simbolov. Tu bi verjetno bilo treba
povedati, kateri simboli se naj likovno izvedejo, po mojem mnenju je tu treba le enako-
pravno obravnavati te simbole in pa katera institucija pa ~e jih pooblastimo. Moje mne-
nje je, da sevedamoramo pooblastiti oziroma naro~iti tako izdelavo, ker druga~e ni pra-
ve ocene, ker le gre za estetsko oceno, ta relativna. Gospod @agar.
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ZVONE @AGAR: Torej gre za idejne osnutke, to je ena zadeva, gre za enako-
pravno obravnavanje vseh treh stvari, ki so bile do zdaj predlagane za grb, to so za grb,
ki so bile doslej predlagane za grb in sicer celjski grofi in njihov grb, potem naslednja
zadeva je kranjski de`elni grb in de`ela Kranjska kot taka in tretja enakopravna stvar je
pa element, je pa Triglav z morjem. To so tri enakopravne zadeve, ki jih `elimo samo li-
kovno predstaviti zaradi la`jega odlo~anja, ni~ da bi kateregakoli od teh propagirali ozi-
roma postavljali na kak{no drugo mesto. To je ena stvar. Hkrati smo pa `eleli {e naro~iti
aplikacije zastav v teh osnovnih dveh variantah, ki so bile najbolj prisotne v tej navpi~ni,
vodoravni v treh izvedbah na drogu, na letvi in na ladji, to so take minimalne zadeve, to
je vse skupaj v rangu 10.000 din do 20 eventualno vklju~no z vsemi temi kopijami, ki bi
bile posredovane potem. Torej, naro~en je `e predra~un pri Studiu Marketing, to je ~isto
nepovezana zadeva zaradi tega, da se ta postopek, da ta postopek te~e. To se pravi, gre
za likovne osnutke, ne pa kaj drugega.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. A ima kdo kak{ne pripombe glede obsega, da
bi se vklju~il, ~e `e izdelujemo tudi druge? Gospod Potr~.

MIRAN POTR^: Nimam pripombe, samo nisem zastopil ali mi je ~isto jasno,
jaz, ko sem prebral tole, upam, da je bilo to ta pravo poro~ilo po 19,2, mislim va{e sku-
pine, sem razumel, da gre seveda predvsem za tale, a potem sem narobe bral.

ZVONE @AGAR: Ne, mi smo v na{i podskupini izdelali neke kriterije oziroma
na podlagi strokovnih mnenj smo pri{li do dolo~enih elementov, ki bi jih naj vseboval
grb in ker smo to samo napisali, ne moremo pa pokazati, kako to zgleda, menimo, da
smo nepopolni v poro~ilu. Gre za to in osnova je zdaj tukaj grb, ki je lahko tudi potem
element kak{nih zastav, ampak zdaj gre za grb, ki sploh {e ni definiran, ampak samo za
tri enakovredne variante, kot sem `e rekel celjski grofje, kranjski de`elni grb in Triglav z
morjem.

MIRAN POTR^: Ampak, ~e je to pravo poro~ilo potem moram re~i, da v ~etr-
tem odstavku spodaj navzgor na strani 2 pi{e, kako je mogo~e na podlagi mnenj stro-
kovnjakov zaklju~iti, da je pri zastavi potrebno ohraniti barve, glede njihove lege pa so
meritve strokovnjakov predvsem usmerjene k uveljavitvi zgodovinsko opredeljene tro-
bojnice z navpi~no lego barv glede simbolov prevladujejo naslednji kriteriji: kranjski
orel, brezkrovne v modri barvi, grb celjskih grofov in Triglav. Je to tisto ta pravo poro~i-
lo? Ne, saj jaz samo spra{ujem, ker potem razumem in bi s tem sogla{al, da gre zdaj za
grafi~ni prikaz in pa seveda pri~akujemo grafi~ni prikaz, da re~em zastav v variantah in
grafi~ni prikaz grba v variantah. Ali bo ena ali dve ali tri ali 15, ker bo kdo {e kaj kombi-
niral, to bomo videli, kaj bomo dobili, ampak zato sem to vpra{al, ker iz va{e obrazlo`i-
tve se je dalo razumeti, da gre samo za grbe..., da gre za zastavo z raznimi simboli tudi,
kak{ni pa~ bodo in za grbe ali ne.

ZVONE @AGAR: Bom {e enkrat rekel, trenutno je poro~ilo nepopolno. Nepo-
polno toliko, ker nimamo grafi~nih prilog, to pomeni: naro~amo te tri enakovredne va-
riante grbov, kot sem jih `e na{tel plus dve osnovne variante grbov, kot sem jih `e
na{tel, plus dve osnovne variante zastav v treh razli~nih aplikacijah. Mislim, to je kar se
komisije ti~e, to je njeno delo, ki {e ni bilo kon~ano v tem smislu.
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VITODRAG PUKL: Ima {e kdo kaj proti takemu naro~ilu? Prosim.

ZDRAVKO ZABUKOVEC: Jaz sem mislil, da je zdaj edinstvena prilika, da
damo dovolj domi{ljije ustvarjalcem in da bi dali razpis za zastavo in grb Slovenije in naj
se izbere tisto delo, ki se bo odlo~ujo~im zdelo najbolj posre~eno. Mislim, da smo jih z
definiranjem teh obveznih sestavih utesnili. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Morda bi se o tem pogovorili, ko bi dobili te grafi~ne
prikaze.

TONE PER[AK: Jaz sem ~lan te podskupine in na zadnjem sestanku nisem bil.
Zato nisem ~isto dobro obve{~en o vseh teh zadevah. Namre~, moram povedati to, da je
pa {e en scenarij. To je pa scenarij to~no v tem smislu, da se dajo neka stali{~a z vsemi vi-
diki, kaj naj bi slovenski grb predstavljal, brez vnaprej{njih pogojev, kaj naj bo na njem
itd. In da bi se potem {lo v oblikovalski konkurz, kjer bi lahko pri{le ~isto nove re{itve.
Ali bi upo{tevali histori~ne ali ne. Kolikor, ne vem, zato bi vpra{al gospoda @agarja. Mi-
slim, da je celo ministrstvo en tak razpis pripravilo za informiranje. Ker zlasti glede tega,
ker tudi glede okoli zastave ni bilo enotnosti ali histori~na ali nova ali polhistori~na, ali z
navpi~nimi barvami, ali neka ~isto nova.

VITODRAG PUKL: Gospod Per{ak. Jaz sem razumel gospoda @agarja na ta
na~in, da je poro~ilo podskupine nekompletno, ker ne more ponuditi vizualnih re{itev.
In prosim, da se odobri naro~ilo za izdelavo takih likovnih re{itev, kar ne bi stalo veliko,
kakor sem sli{al. Jaz osebno menim, ko bi to videli, pa bi ustavna komisija morda skle-
nila, da je potreben razpis z gotovimi elementi. Tu bi lahko pobrali, kaj vem kaj, ali pu-
stili popolno svobodno domi{ljijo ustvarjalcem. Menim pa, da bi osnovne parametre
glede barv, oblik ali kaj jaz vem, morali na podlagi teh likovnih re{itev, ustavna
komisija...

ZVONE @AGAR: Tu imam ta sporazum, ki je pripravljen za ta razpis, o katerem
je bilo govora. Naslovljen je na Skup{~ino Republike Slovenije. Pripravili so ga v Sekre-
tariatu za informacije. Vendar tu gre tako za obse`no zadevo, vredno okoli en do dva
milijona, kar ni stvar podskupine. [e enkrat poudarjam, da je to stvar skup{~ine. To do
sedaj formalno ni bilo vlo`eno, to, kar mi delamo, so idejni osnutki, kot pri projektu
ima{ najprej idejni projekt, zatem pa naro~i{ projekt. Poudarjam, da je poro~ilo skupine
nepopolno in za te... idejne osnutke. To ni stvar niti na{e podskupine. Mi se ukvarjamo s
~lenom 8. Ne pa z razpisom nate~ajev. Mi smo se seznanili s tem, nismo se pa opredelili.
Ker tudi ni to na{a naloga. Jaz osebno sem bil tudi pri g. Bu~arju skupaj z gospodom Sta-
ni~em in tam je bilo re~eno samo to, da naj na{a podskupina zaenkrat predlaga ustavni
komisiji, da odobri to, kar sem sedaj rekel. To je pa druga zadeva, stvar nate~aja je nekaj
drugega.

VITODRAG PUKL: Mislim, da je stvar dosti jasna. Ima kdo kaj proti temu, da bi
naro~ili te likovne re{itve? Ima kdo kaj proti? Lahko {tejem, da lahko to naro~ite. V na-
te~aju na nadaljnjih aktivnostih se bomo pa pogovorili na ustavni komisiji, ko bomo te
likovne re{itve videli.
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Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i:Vitodrag Pukl

VITODRAG PUKL: Imamo {e kaj? Ne. Potem ~len 8: “Republika Slovenija ima
zastavo, himno in grb.” To bomo morali pustiti odprto, ker ta komisija za simbole {e ni
kon~ala z delom. Prosim, gospod Toma`i~.

ANTON TOMA@I^: Samo eno redakcijsko pripombo, ki sem jo v javni razpra-
vi sli{al, da je bolj logi~en vrstni red: zastavo, grb in himno. Ker zastava in grb imata ne-
kaj skupnega, himna je pa glasbena stvar, tako, da ~isto redakcijsko, samo vrstni red.

VITODRAG PUKL: Zastava je, tekst bi bil odprt naprej, himno in grb predpi{e
ustavni zakon. To bi pa verjetno - no ne vem. ^e je bilo dogovorjeno, tega bomo {e dol-
go imeli. Prosim, gospod Toma`i~.

ANTON TOMA@I^: Torej mi smo, skupina za simbole je `e dala predlog, ki
smo ga obravnavali v zvezi z zastavo. Takrat smo resda z glasovanjem dolo~ili, da bi do-
lo~ilo v zvezi z zastavo ostalo tako, kot je v osnutku, ~e se ne motim in mislim, da se ne.
Iz tega smo nekako izhajali, tako, da na zastavi ta skupina - `al @agarja ni tukaj - ne dela
ve~ in je svoje delo `e opravila in predala to ustavni komisiji. Zato tega ne bi smeli treti-
rati kot odprto, edino morda bi bilo smiselno, ~e ni popolnega soglasja, da se to pusti za
usklajevanje. S tem, da se nek tekst vendarle dolo~i ali pa morda variante.

VITODRAG PUKL: Se pravi, zastava je, mi vemo, da bela, rde~a, modra, s tremi
enakimi barvnimi polji, samomeni se zdi, da so bili {e neki simboli mi{ljeni zraven v ne-
katerih predlogih. Kako je sedaj s tem? Prosim.

(neznan): Samo na to bi opozoril, da se je predstavnik Stranke demokrati~ne
prenove takrat vzdr`al in je rekel (mislim, da je bil to gospod Potr~), da bo verjetno nje-
gova stranka ostala pri dosedanjem stali{~u. To se pravi, da mora biti na zastavi nek sim-
bol, ~e se prav spomnim. Raje bi to pustil malo odprto.

MIRAN POTR^: Mi smo bili informirani, da je bilo kasneje govora o tem, da bi
se opravil razpis za vse. Sedaj smo spet informirani, da razpis ni bil opravljen, da je bil
opravljen samo za grb. Predlagal bi, da vsaj na znanje vzamete, da se v na{i stranki o tem
- da se razprava o zastavi preneha - {e nismo dogovorili in da vsaj veste, da bomo mi to
razpravo {e vedno dr`ali odprto.

VITODRAG PUKL: Dobro. To bi kot opozorili vzeti. Danes tako ne moremo
ni~ drugega kot ta osnovni tekst, potem bomo pa naprej videli. Himna Republike Slove-
nije je Zdravljica.
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Predlog Ustave Republike Slovenije

6. ~len

Grb Slovenije ima obliko {~ita. V sredini {~ita je na modri podlagi lik Triglava v beli
barvi, pod njim sta dve valoviti modri ~rti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v
obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate {esterokrake zvezde. [~it je
ob stranicah rde~e obrobljen. Grb se oblikuje po dolo~enem geometrijskem in barvnem
pravilu.

Zastava Slovenije je belo-modro-rde~a slovenska narodna zastava z grbom Slove-
nije. Razmerje med {irino in dol`ino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po
vrstnem redu: bela, modra, rde~a. Vsaka barva zavzema po {irini tretjino prostora zasta-
ve. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z dru-
go pa v modro.

Himna Slovenije je Zdravljica.
Uporaba grba, zastave in himne ureja zakon.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

IVAN BIZJAK: K 6. ~lenu, ta naj se glasi: “Dr`ava Slovenija ima zastavo, grb in
himno.”
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7. ~len

Dr`ava in verske skupnosti so lo~ene.

Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je
svobodno.

*
*
*

Osnutek Ustave Republike Slovenije

5. ~len

Cerkev je lo~ena od dr`ave.
Verske skupnosti so svobodne pri svojem delovanju.
VARIANTA: Drugi odstavek se ~rta.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22. 5. 1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

(neznan): Potem imamo 5. ~len. Sedaj pa ne vem, kam stemi odnesli. Govori o
lo~enosti cerkve od dr`ave v osnutku, katerega vedno najprej pogledamo, in pi{e: Cer-
kev je lo~ena od dr`ave in pa verske skupnosti so svobodne pri svojem delovanju, s
tem, da bi ta drugi odstavek kot varianta lahko bil ~rtan. Skupina pa je formulirala dikci-
jo dr`ava in cerkev sta lo~eni. To prvi stavek s tem, {e tu kak{ne pripombe.

dr. ANTON STRES: Bi jaz povedal, ker sem takrat bil pa~ zraven. Jaz sem takrat
tudi v komisiji izrazil pomisleke zaradi tega ~lena. Namre~ ne zaradi vsebine, moram
poudariti, da je na~elo lo~itve cerkve od dr`ave obravnaval vatikanski cerkveni zbor,
tako da... ni dvoma o tem tukaj. Sicer konzil ne govori o lo~itvi cerkve od dr`ave, govori
o avtonomiji ene in druge, ampak vendarle je to isto vsebinsko mi{ljeno. Namre~ ta for-
mulacija je tradicionalna; nastala je v prej{njem stoletju, v za~etku tega stoletja v Franciji
in seveda nosi s seboj kup stvari. Sedaj, zdi se mi, da po eni strani pove preve~ in po dru-
gi strani premalo. Preve~ v tem smislu, da tukaj je v obrazlo`itvi povedano,... malo di-
skriminira cerkev, kot je samo cerkev lo~ena od dr`ave. V moderni dr`avi, danes, ko je
kultura lo~ena od dr`ave, je tudi {ola do neke mere lo~ena od dr`ave, gospodarstvo
lo~eno od dr`ave, to je `e tako ali tako nekako, se pravi v vsem smislu nekaj re~i,... ker
imamo pa zopet, ~e ni cerkev samo eno lovsko dru{tvo oz. ~e ni izena~eno s prostovolj-
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nimi zdru`enji, ~e... obstaja navadno tudi kak{en verski zakon ali kaj podobnega, po-
tem to pomeni, da ni ~isto lo~ena od dr`ave, ~e obstaja zakon oz. zakon o verski skup-
nosti, se pravi da vendar dr`ava nekaj tukaj posega. Tako da ta dikcija se meni zdi
vpra{ljiva. Vsebinsko nimam ni~ proti, sama po sebi pa se mi zdi vpra{ljiva. Ta pomislek
ni uspel, mislim pa vsekakor, da bi bilo treba popraviti vsaj to, da bi bilo re~eno, tako
kot je predlo`ila skupina, da dr`ava in cerkev sta lo~eni, namre~ ker to je potem na-
tan~en prevod, ker tudi Francozi ne pravijo, da je cerkev lo~ena od dr`ave. Cerkev in
dr`ava sta lo~eni.... tako da bi tu bi nekako, to bila vsaj tisto minimalno, kar semi zdi po-
trebno, ~eprav poudarjam, da je tudi sama formulacija zastarela enostavno. To je ena
stvar, druga stvar glede te trditve o tem, da so verske skupnosti svobodne v svojem de-
lovanju. Saj pravim, ~e te verske skupnosti izena~imo z vsemi mogo~imi z razli~nimi
drugimi zdru`enji, ki obstajajo v moderni dr`avi, potem seveda je tako, ~e pa vendarle
priznamo zgodovinsko obremenjenost z vsem tem, potem semi zdi ta dolo~ba vmesna.
Rad bi opozoril na to, da je v tistem osnutku zbora za ustavo, zelo stara stvar bil en ~len,
ki se je meni zdel natanko tisto, kar ho~e tukaj ta ~len povedati. Tukaj v tem predlogu
zbora za ustavo 69. ~len pravi, cerkveni zna~aj ali bogoslu`ni cilj kateregakoli zdru`enja
in ustanove ne moreta biti vzrok kakr{nihkoli omejitev na njihovo ustanovitev, pravno
sposobnost in dejavnost in ~e vzamem, mislim nekako razumel, da je to povzeto kraj{e
bolj elegantno v tem ~lenu, potem se mi zdi sporna ta beseda v cerkvene skupnosti so
svobodne v svojem delovanju, namre~ ni jasno, kaj je to svoje. Imamo tukaj lahko zelo
restriktivne interpretacije, tak{ne kot so veljale do sedaj, bogoslu`je in bi lahko nekdo
rekel k temu delovanju ne spada... {olstvo in bi lahko pri{lo do precej{njih nesporazu-
mov. Tako da bi tukaj glede tega drugega odlomka bilo treba povedati tako, da bi ta
mo`nost zelo restriktivnega tolma~enja lahko odpadla. Hvala lepa.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Mislim, da glede 1. odstavka tako ali tako ni
bilo nobenega prigovora in smo ga sprejeli kot predlog v obliki dr`ava in cerkev sta
lo~ena. Glede druge, pa ~e prav razumem, je va{ predlog, verske skupnosti so svobod-
ne pri delovanju. Jaz bi odprl razpravo glede obeh stavkov, ~e ima g. Bizjak, potem dr.
Hribar.

. . .

IVAN BIZJAK: Jaz bi ~isto na kratko za drugi odstavek ponudil naslednjo for-
mulacijo. Delovanje verske skupnosti je svobodno.

dr. TINE HRIBAR: Jaz sem imel to~no isto formulacijo.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz samo zastavljam vpra{anje glede prvega stav-

ka, namre~ prej mi je bil bolj razumljiv ta, razumljiva ta dikcija, cerkev je lo~ena od dr`a-
ve ne glede na te argumente, ki jih je dr. Stres sedaj navedel, da je tudi {olstvo nekje
lo~eno od dr`ave itn. Mislim, da le temeljni namen je pa le pa~ ta, da je cerkev lo~ena od
dr`ave. Tako kot pa je sedaj predlagano, da sta dr`ava in cerkev lo~eni, pa se mi zdi, da
se sedaj postavljata v enakovredno raven, kot dva enakopravna subjekta v tem enem in
istem stavku, na eni strani dr`ava in na drugi strani cerkev. Samo postavljam kot vpra{a-
nje. Ali pa je to sedaj tako, kot je predlagano primerno. Pri drugem odstavku pa so bili
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nekateri predlogi, bi rada opozorila v javni razpravi, ki so pa se zavzemali za to, da bi v
tem drugem odstavku bilo izra`eno stali{~e, da so verske skupnosti svobodne pri svo-
jem delovanju, se pravi delovanju, ki je zna~ilno za verske skupnosti in da so tudi ena-
kopravne. Namre~ v na{i dr`avi, tudi bodo~i dr`avi R Sloveniji vemo, da imamo vsaj tri
{tevilne verske skupnosti in se je nekaterim razpravljavcem v javni razpravi zdelo po-
membno poudariti na~elno stali{~e glede njihove enakopravnosti. Hvala.

ANTON TOMA@I^: [e eno, mogo~e nianso, mislim, da so pomisleki o tem
svojem delovanju bili utemeljeni, {e nekaj bi lahko tudi iz tega izhajalo, da pa niso, da ni
mo`nosti svobodnega ustanavljanja te verske skupnosti, da bi bilo samo delovanje. Po-
navadi se govori o ustanavljanju in delovanju. Morda je tudi ena mo`nost, da bi pisali
verske skupnosti se svobodno ustanavljajo in delujejo. S tem, da ne bi bilo potem ni~
omejevanja, tudi to je ena varianta.

VITODRAG PUKL: Morda bi ponovil g. Bizjak svoj predlog. Ta zajema verjet-
no vse, delovanje verskih...

IVAN BIZJAK: No, ustanavljanja ne zajema, samo mislim, da je to po drugih
~lenih, svoboda zdru`evanja in podobne stvari, vendarle garantirano, ne vem, ne bom
trdil, da to zanesljivo je, lahko tudi o tem razmi{ljamo morda, ampak vsaj intencija tega
~lena je bila prvotno samo ta, da se to razmerje opredeli in mislim, da bi bilo v tem okvi-
ru to zadosti. Formulacija pa je taka, delovanje verskih skupnosti je svobodno.

dr. LEO [E[ERKO: Jaz bi glede na to, kar je g. Beblerjeva govorila in se mi zde-
lo dosti smiselno, predlagal tu pri tej formulaciji tako dopolnitev in enakopravno, ker je
formulacija delovanje verskih skupnosti svobodno in enakopravno, se mi zdi dosti
smiselno.

VITODRAG PUKL: Potem moramo primerjavo dati skozi, kaj je enakopravno,
druga~e bi med verskimi skupnostmi bila poudarjena ta enakopravnost, mislim, da je
to. Prosim, g. Bizjak.

IVAN BIZJAK: Sedaj, kot prvo bi rekel, da po mojem, ~e se re~e delovanje ver-
skih skupnosti v mno`ini je svobodno, tukaj mislim, da ~e smo normalna dr`ava, potem
ni bolj svobodnih in manj svobodnih, in ~e so vse verske skupnosti, drugo, ~eprav pra-
vim ne nasprotujem tej nameri, drugo pa izrecno se mi zdi neprimerno to, da bi rekli,
delovanje verskih skupnosti je svobodno in enakopravno. Kako je delovanje lahko ena-
kopravno, se mi zdi pa~ vpra{ljivo, v tem primeru je verjetno `e smiselno razmi{ljati o
tem, da se posebej, da se o verskih skupnostih govori kot enakopravnih, ne pa o delo-
vanju, kar mislim, da je tukaj presoja zelo te`ka, ~eprav mislim, da je to odve~.

TONE ANDERLI^: Mene zanima, zakaj te utemeljitve v obrazlo`itvi skupine
niso prepri~ljive do te mere, da bi predlagali ~rtanje teksta iz osnutka, tudi sami na kon-
cu ugotavljate, da ne veste presoditi, zato menim, da bi osnovna dikcija kot taka morala
ostati, torej, cerkev je lo~ena od dr`ave in da ta drugi stavek, ki je sedaj kot osnovni tu-
kaj predlagan, dr`ava in cerkev sta lo~eni, da bistveno spreminja osnovni pomen in se
zavzemam, da ostanemo pri tem osnovnem tekstu, ker iz tega, iz te obrazlo`itve ne vi-
dim nove kvalitete, ki se jo ho~e tukaj predstaviti, sploh pa ker samo pravite, da naj
presodimo.
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ZVONE @AGAR: Mislim, da v parlamentarni in v pravni dr`avi ni mo`no pre-
pre~iti, da bi politi~no delovala, ker je na nek na~in intencija tega ~lena. To igro besed,
kdo je od koga lo~en ali cerkev ali dr`ava od cerkve itd., to je povsem nepotrebno za to
stopnjo razvoja, v kateri smo danes. Cerkev je pa~ realnost in to je vse, kot je realnost
tudi vse drugo, kar v `ivljenju obstaja, in je nepotrebno, da se jo posebej izpostavlja. Kot
nekaj posebnega, res da je posebna, vendar je posebna na svoj na~in in so tudi drugi
posebni vsak na svoj na~in. Z enakimi argumenti predlagam, da se verske skupnosti ne
omenjajo posebej, da so svobodne. To je podcenjevalno za neko skupnost, da je svo-
bodna pri delovanju. Potem bi prosil, ~e {e kak{ni drugi skupnosti in zdru`enju pouda-
rimo, da so vsi svobodni, ne samo verske skupnosti, ker se lahko potem razume, da ima
verska skupnost nekaj ve~ svobode ali pa nekaj manj, ~e jo posebej izpostavljamo. Zato
predlagam, da se ta ~len {e enkrat prou~i in po mo`nosti ve~ zaupa, kot `e re~eno, na-
stajajo~i parlamentarni in pravni dr`avi, ne pa nekim restrikcijam vnaprej, ki izhajajo iz
obstoje~e dikcije ustave.

ANDREJ MAGAJNA: Jaz bi se s tem strinjal, da se ta zadeva enkrat prou~i, ker
smo spro`ili vrsto vpra{anj. Tudi to, kar je gospa Beblerjeva predlagala, mislim, da je to
zelo pomembno, enakopraven status vseh verskih skupnosti in celo bolj kot ta pojem
svobodnega delovanja, ki `e pomoje izhaja iz drugih pravic, ~eprav temu ne bi odrekel,
da to ne bi bilo v ustavi. Bi pa {e eno vpra{anje postavil, ali je umestno, da uporabljamo
oba termina, cerkev, po drugi strani pa govorimo o verskih skupnostih. Ali bi govoril o
enem skupnem terminu verske skupnosti in bi spustili pojem cerkve kot take.

FRANCO JURI: Jaz se zavzemam zato, da 5. ~len ostane, ker mislim, da ne po-
meni, da se vera oziroma cerkev ne more politi~no anga`irati v dru`bi. Jaz iz tega ~lena
ne vidim prepreke. vendar vidim garancijo, zato da dr`ava ostaja v svojem bistvu lai~na
in{titucija vseh dr`avljanov in glede na zgodovinske izku{nje in na pridobitve bur`uaz-
ne in liberalnih preobratov iz prej{njega stoletja, se ti dve in{tituciji, ki sta pomembni,
bodisi dr`ava kot in{titucija vseh dr`avljanov, bodisi cerkev kot in{titucija vernih dr`av-
ljanov, lo~ita. Ta lo~itev je pomembna zato, da jam~imo lai~nost prve in{titucije. Za dru-
gi odstavek pa predlagam naslednjo formulacijo: Verske skupnosti so pri svojem delo-
vanju svobodne in enakopravne, tako da se izognemo tistim zadregam, ki jih je omenil
tudi gospod Bizjak. Jaz se tudi strinjam, da pri svojem delovanju nemorejo biti `e v usta-
vi dolo~ene kot enakopravne, ker to~no vemo, da bo imela rimskokatoli{ka cerkev za-
radi objektivnih razlogov kvantitativno ve~ delovanja kot druge cerkve. Vendar pri
mo`nostih morajo biti enakopravne.

dr. ANTON STRES: V zvezi s preu~itvijo tega ~lena bi izrazil enomisel, ki je bila
sicer zavrnjena na svetu za ~lovekove pravice in tudi v podkomisiji. So razlogi za in pro-
ti. Jaz sem takrat predlagal, da bi ta ~len ~rtali in bi o tem govorili med ~lovekovimi pra-
vicami, tam kjer govorimo o svobodi veroizpovedi in pravice do te svobode. Jaz vem,
da je tu pomislek. Te prve splo{ne dolo~be dolo~ajo to globalno usmeritev dr`ave, ki bi
v tem primeru bila lai~na in to ne sodi sem. To je res. Po drugi strani pa me motita izpo-
stavitev cerkve kot enega posebnega primera, ki ga je treba posebej obravnavati, kar je
resni~no en ostanek problemov ob koncu prej{nje liberalisti~ne dr`ave in pred za~et-
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kom tega stoletja. ^e mislite tukaj, da bi to {lo, da bi ves ta sklop vpra{anj obravnavali v
enem ~lenu, kot je bilo to do sedaj v sedanji ustavi, potem bi se mi zdela {e bolj{a re{i-
tev. In da bi to formulacijo, to vsebinomisli lo~itve cerkve od dr`ave povedali druga~e.

CIRIL KOLE[NIK: ^e ostane tako, kot je predlagano v 5. ~lenu, po tem velja
povedati, da je ta stavek, ki ga je zapisala skupina tisti pravi stavek. Posebno zato, ker ne
gre posebej izpostavljati. To, kar se dogaja tu in kar posku{amo povedati, je posebno
potenciranje tega, kar naj bi cerkev kot neka posebna oblika bila. Zakaj {e nekaj teh po-
sebnosti izpostavljati? To je stvar preteklosti. To je stvar neke dru`be, ki je do cerkve
imela tak{en in tak{en negativen odnos ali pa do verskih skupnosti. In zakaj to posebej?
Zato mislim, da je dr`ava in cerkev lo~ena, da gre tukaj za lai~nost in da je to povsem
dovolj utemeljeno. Enako v drugem delu, da je delovanje verskih skupnosti svobodno,
je povsem dovolj. ^e gre zato, da je potrebno v teh uvodnih dolo~bah `e zapisati to, kar
je gospod Stres povedal do sedaj. Se pa strinjam s to drugo varianto, da se ta ~len izpusti
in da se govori v delu, kjer govorimo o pravicah, tudi o tej lo~enosti, ~e je to {e potrebno
posebej izpostavljati.

VITODRAG PUKL: Menim, da tu umetno ustvarjamo razne dileme in se mi zdi,
da ne vidim takih razhajanj, kot jih `elijo nekateri prikazati. Potem, ko bo razprava
kon~ana, bom prosil, da se z glasovanjem izjasnimo o teh predlogih, ki jih je dala
komisija.

MIRAN POTR^: ^e bi morali zbirati med razli~nimi variantami, ki so ponujene,
potem bi mi v te temeljne dolo~be {la najlep{e slede~a varianta: Republika Slovenija je
lai~na dr`ava. Bili bi edini, ki bi imeli to v ustavi, tudi po evropskem vzoru napisano in
bi se izognili diskusijam o tem, kdo je od koga lo~en, na kak na~in je lo~en in podobno.
Ta del bi tudi sodil v temeljne dolo~be, ker opredeljuje zna~aj dr`ave, nekatere njene te-
meljne prvine, ostala vpra{anja bi bilo mogo~e res urejati potem na drugih mestih.
Hvala.

TONE PER[AK: Jaz tudi mislim, da smo porabili malo preve~ besed za to. Og-
lasil sem se zato, moram re~i, da sem zadovoljen s formulacijo, kot je sedaj ponujena,
kot je bila prej ponujena, in tudi to, kot je sedaj navedel gospod Potr~. Kaj je bistvo? Zato
mislim, da je dobro, da je to v temeljnih dolo~bah. Cerkev in dr`ava sta dve skupnosti in
bistvo tega ~lena je, da pove to, da se nemore ena skupnost na nek na~in polastiti druge
in ne druga prve. To ho~e ta ~len povedati v tem osnovnem tekstu in to je prav, da pove
na nek na~in. Da ne more neka dr`ava razglasiti ene cerkve za dr`avno cerkev, bom re-
kel zelo grobo, in da ne more ena cerkev trditi, ta dr`ava je po svojem zna~aju, tej in tej
cerkvi pripada. Kar zadeva drugo vrstico, se tudi strinjam s to formulacijo, kot jo gospod
Bizjak predlaga. Mislim, da morajo biti verske skupnosti enakopravne, ampak mislim,
da je res na nek na~in to `e povedano. ^e so svobodne, potem nima nih~e pravice pre-
ferirati eno, tudi glede na prvo vrstico. Tudi glede na prvi stavek nima dr`ava nobenega
pooblastila, da bi rangirala verske skupnosti.

VITODRAG PUKL: Hvala lepa. Jaz bi predlagal glasovanje. Kdo sogla{a, da
kot predlog pride v po{tev dikcija prvega stavka: Dr`ava in cerkev sta lo~eni. (10 glasov
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za.) Je kdo proti? (Nih~e.) Se je kdo vzdr`al? ([est.) Predlagam, da odlo~amo o drugi vr-
stici po dikciji gospoda Bizjaka in sicer.

MIRAN POTR^: Smem samo nekaj opozoriti. Bilo je nekaj idej, da bi bilo ko-
ristno ta ~len v skupini {e pogledati. Mi lahko tudi glasujemo, jaz se strinjam da to ni
tako stra{no pomembno. Mislim, da ste to prehitro naredili, ampak dobro.

VITODRAG PUKL: Lahko bi v skupini to obravnavali, samo danes to fazo dela
zaklju~imo, s tem pa ni re~eno, da bodo te dikcije zacementirale. Tako bo en sistemski
del kon~an in bomo lahko {e o tem razpravljali pri usklajevanju in potem ponovno, ko
bomo dajali predlog. Zato mislim, da to ni toliko bistveno. Predlagal bi {e, da se izrazi-
mo o dikciji gospoda Bizjaka, ki se glasi: Delovanje verskih skupnosti je svobodno.
Kdor je za to dikcijo. Dobro, damo naprej. A bi ti tvojo raz{iril na enakopravno ali ne?
Dajmo se odlo~iti o teh variantah.

[TEFKA KU^AN: Verske skupnosti so pri svojem delovanju svobodne in ena-
kopravne. To je ena od variant.

(neznan): ...imenovanje natanko tisto, kar je tukaj. Tu je mo`nost restriktivne-
ga tolma~enja, kaj je to s svojim delovanjem.

VITODRAG PUKL: Zato je ta dikcija primerna: Delovanje verskih skupnosti je
svobodno. O tem bi se najprej izjasnili, potem pa naprej.

dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz mislim, ~e je delovanje verskih skupnosti svobod-
no, da potem tudi ne more biti diskriminacija, je tudi potem enakopravno.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: Predlagam, da se ta stavek ~rta.

VITODRAG PUKL: Dobro, saj se bomo o tem sedaj odlo~ili. Lahko gremo.

IVAN BIZJAK: Samo to sem hotel re~i, da se ne bi pri tem stavku preve~ feclali.
^e kdo `eli, da se posebej poudari enakopravnost, je bolj primerno, da se to s posebnim
stavkom naredi, ~eprav jaz ne vidim potrebe.

ROBERTO BATTELLI: Nimam pregleda nad vsem, kar smo od sedaj naredili.
Spra{ujem se, ali ni to `e predvideno v poglavju o ~lovekovih pravicah. A ni {e trenut-
no? Ker je bilo tudi o tem govora. Se pravi, nismo takrat vklju~ili. Ne lo~eno. Govorimo o
delovanju verskih skupnosti, ne o lo~enosti cerkve do dr`ave. Osebni vidik.

VITODRAG PUKL: Bi lahko dal na glasovanje tekst gospoda Bizjaka. Delova-
nje verskih skupnosti je svobodno. Kdo je za tak tekst? (8 za.) Je kdo proti? (Nih~e.) Se je
kdo vzdr`al? (8.) Naslednji predlog je predlog gospe Beblerjeve, da se ~rta druga vrsta.
Mi si lahko izmi{ljamo variante. ^e zahtevate, bomo tudi o tej varianti glasovali.

(neznan): Jaz sem hotel opozoriti {e na drug predlog Bizjaka, da damo, da so
verske skupnosti enakopravne v posebnem stavku.

CIRIL KOLE[NIK: Jaz bi postavil vpra{anje, kaj to pomeni enakopravno. V
~em je to enakopravno? Kdo bo to enakopravnost meril pa presojal? Rekli smo, da sta
cerkev in dr`ava lo~eni. Se pravi, da bo morala biti neka nevtralna komisija, ki bo to
enakopravnost ocenjevala. To je pa `e sme{no. In sedaj res delamo umetne dileme.
Ho~emo zadevo tako dale~ zaplesti, da jo vra~amo nekim komisijam. Mislim, da je to {e
huj{a zadeva in ka`e na nepripravljenost in ka`e res na tisto, kar smo prej skozi apelira-
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li. Mi se gremo neko naprednost, i{~emo nekaj naprednega, hkrati smo pa tu najbolj
zaostali. Tu pa {e vedno nas neke sence iz preteklosti sledijo. Mislim, da to ni v redu.

FRANCO JURI: Ustavna dolo~ila ne pomenijo, da bomo ustanavljali komisije
za ugotoviti, ali so verske skupnosti enakopravne ali ne. To bi se dalo s posebnim zako-
nom, ~e bi bilo potrebno. Mislim, da take komisije ne bodo potrebne. Jaz sem proti ta-
kim komisijam. Mislim, da mora biti ustavno dolo~ilo zelo na~elno in mora zagotoviti
vsem verskim skupnostim enake mo`nosti, enake mo`nosti oziroma enakopravna iz-
hodi{~a. Tako katolikom kot protestantom, muslimanom, @idom itd. Torej ni odve~, ~e
v ~lenu poudarimo pravico do enakopravnosti. ^e `e omenjamo cerkev in versko skup-
nost kot in{titucijo in tu jo omenjamo v 5. ~lenu, zato dajmo omeniti {e enakopravnost v
delovanju teh verskih skupnosti. Kot princip, kot na~elo.

VITODRAG PUKL: Prosil bi, da pri replikah ne ponavljate stali{~a, ki so `e bila
povedana. Gospod Magajna, potem gospod Rode, potem {e...

ANDREJ MAGAJNA: Jaz bi tako rekel. S tem, ko smo v prvem stavku zapisali,
da sta cerkev in dr`ava lo~eni, to ne pomeni, da so si potem v enakopravnem polo`aju
vse verske skupnosti oziroma da ni med njimi... med dr`avo in cerkvijo dolo~enih rela-
cij. Dr`ava bo sigurno zagotavljala dolo~ene pogoje delovanja in tako naprej. Gre pa
zato, ne bom ponavljal, kar je rekel Juri, za dolo~en standard teh ukrepov, ki morajo za-
gotavljati enakopravnost tudi drugim verskim skupnostim. Sama svoboda delovanja
tudi ne zagotavlja, da bodo te v povsem enakih relacijah do dr`ave.

dr. PRIMO@ RODE: Meni se zdi, ~e uporabljamo besedo svobodno, je popol-
noma jasno, kaj to pomeni. Svobodno pomeni svoboda v vseh dejavnostih ~loveka, ki
pa je seveda omejena z nekimi pravnimi normami, ki smo jih v ustavi zapisali. Zato se
mi zdi, da bi bilo popolnoma dovolj, ~e bi napisali, da so ta delovanja.

IVAN BIZJAK: Jaz bi samo na pol retori~no vpra{al, morda koga zanima. Ali
smo mi zapisali v ustavi, da so politi~ne stranke med seboj enakopravne? To vpra{anje
je dovolj ob~utljivo. Ali smo to kje zapisali, ne nismo zapisali. Mislim, da je to tudi tu in
bi se lahko tako in druga~e zapisalo. Smo posebej zapisali? Ali smo v ustavi? Moje
vpra{anje je bilo, ali smo v ustavi zapisali. Mislim, da je dovolj osnove, da v zakonu za-
pi{emo tudi kaj takega, tudi za verske skupnosti. Mislim, da je odve~, da gre tukaj za dla-
kocepljenje na nekem podro~ju in ne vem, meni se zdi to domala `aljivo.

FRANCO JURI: Samo {e enkrat poudarjam, da sem {e bolj prepri~am, da je po-
trebno vnesti to dikcijo prav zaradi te vztrajnosti in zaradi tega strahu pred enakoprav-
nostjo nekaterih kolegov.

(neznan) : Sedaj pa res ne razumem gospoda Jurija, da vztraja na ne~em, kar je
samo po sebi umevno. Ali to pomeni, ali se sploh zaveda, kaj pomeni enakopravnost?
Vpra{al bi ga za primer, da bi navedel. Ali to pomeni, ~e ena verska skupnost ustanovi
{olo ali pa ~asopis, da pomeni to, da ~e druga verska skupnost {ole ali ~asopisa ne usta-
novi, da bo morala dati to oni drugi. Torej kaj pomeni enakopravnost? Ali ni dovolj svo-
boda delovanja?!

dr. LEO [E[ERKO: @elim samo na tisto, kar je Kole{nik postavil, odgovoriti.
Namre~ v ~em vidim smisel take izrecne dolo~be, da so verske skupnosti enakopravne.
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Ta dolo~ba ima zavezujo~ pomen za dr`avo, da ona ustvari neke pogoje za vse verske
skupnosti. To pomeni, da jih na enak na~in financira, v istem dele`u in tako naprej, am-
pak da ustvari iste pravne podlage za vse in v tem je smisel.

VITODRAG PUKL: To se pravi, da smo sedaj pri predlogu gospe Beblerjeve,
da druga vrstica sploh odpade. Kdo je za tako re{itev? (1.) Ali je kdo proti? (6.) Kdo se je
vzdr`al?(7.) Tukaj je {e predlog, in sicer, ~e sem ga prav razumel, ki je povzro~il toliko
hude krvi in replik na replike. “Delovanje verskih skupnosti je svobodno in enakoprav-
no.” Kdo je za tako dikcijo?

(neznan): “Verske skupnosti so pri svojemdelovanju svobodne in enakopravne.”
VITODRAG PUKL: No, prosim pa ta dikcija, kdo je za to? Prosim.
TONE PER[AK: Saj smo `e o enem predlogu glasovali, bilo je 8:8. Ali imamo

pravico {e enkrat glasovati?
VITODRAG PUKL: Seveda, saj nismo o tem predlogu.

. . .

VITODRAG PUKL: Neodtujljiva, trajna pravica do glasovanja, do govora in re-
plik ter vpra{anj. Kdo je za to dikcijo, ki jo je gospod Juri povedal? (7.) Kdo je proti? (4.)
Kdo se je vzdr`al? (3.) Prosim kdo `eli?

(neznan): Ta predlog, ki je tu zapisan brez besede “svoboden” - Verske skup-
nosti so svobodne pri delovanju.

ZVONE @AGAR: Poglejte kljub temu, da je bilo ozna~eno, da je bila dana izja-
va z va{e strani, da 5. ~len ni tako pomemben in da se ga da na na~in glasovanja re{iti, je
dol`ina razprave pokazala, da je o~itno to nekoliko bolj pomembna tema, kot smo pr-
votno smatrali, da bo. @e sami izidi glasovanj so bili taki, dvakrat neodlo~eno, da jaz
osebno predlagam, da to tematiko {e enkrat damo skupini za preambulo in splo{ne do-
lo~be v obdelavo. Kljub temu, da je `elja, da se to zaklju~i danes, prosim, da z ozirom na
razpravo in z ozirom na rezultate glasovanja to naredimo.

VITODRAG PUKL: Hvala. To je predlog gospoda @agarja. Samo, ~e bi se mi
odlo~ili za nekaj takega, bi ta komisija morala v nekaj dneh ponovno svoje stali{~e imeti
in ga posredovati neposredno komisiji strokovnjakov, ki bi posku{ali sestaviti tekst.
Menim, da kljub temu, da je pri{lo pri glasovanju do tak{nih rezultatov, te dolo~be niso
tako v nasprotju, tu je po mojem {lo za presti`no in pa za stvari, ki pravzaprav ne spada-
jo v resno obravnavo. Prosim predlog gospoda @agarja, kdo je za to, da se mislite drugo
vrstico, ki je tako - torej celotni 5. ~len, mi smo `e izglasovali, da bi... Prvega smo `e. To
se pravi, da bi se druga vrstica vrnila tej komisiji, ki naj na podlagi na{e razprave sporo~i
svoje zaklju~ke neposredno komisiji oziroma skupini strokovnjakov. Kdo je torej za ta
predlog, prosim? (9.) Kdo je proti? (1.) Kdo se je vzdr`al? (8.) Dobro, glede druge vrstice
se odstopi skupini s priporo~ilom, da na podlagi dana{njega obravnavanja in glasova-
nja zavzame stali{~e do teksta in ga posreduje skupini strokovnjakov, ki bo sestavljala
predlog osnutka oz. osnutek predloga, ~e je tako bolj pravilno. Oprostite, imamo {e pet
~lenov, ki niso tako naporni. Lepo prosim, danes bi res morali kon~ati, ker se nam obe-
tajo hudi ~asi glede ostalega. Predlagam pol ure odmora za kosilo.



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 313

Predlog Ustave Republike Slovenije

7. ~len

Dr`ava in verske skupnosti so lo~ene.
Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 27.11.1991
39. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: 6. ~len. Prosim.
ZVONE @AGAR: Pri 6. ~lenu je izpu{~ena beseda “med seboj enakopravne”.

Ne ve se ve~, s kom so enakopravne verske skupnosti. Ali so med sabo ali s kom dru-
gim. Zato je ta stavek skoraj `e nepotreben, ker je samo po sebi umeven.

dr. FRANCE BU^AR: To se jaz z vami strinjam. Ta je bolj tako deklarativnega
zna~aja. Se strinjam z vami. Sem za to, da se ~rta. ^e bi hoteli kaj pozitivnega re~i, potem
bi morali re~i, da se odnosi med dr`avo in verskimi skupnostmi urejajo s posebnimi, kaj
jaz vem, pogodbami, sporazumi. Kve~jemu ima lahko smisel, drugo pa ... Prosim.

MIRO CERAR: Treba je razmisliti, da ne bi imela cerkev privilegiran polo`aj
nasproti bistveno manj{im skupnostim. Zato je bilo prej med seboj. Na to opozarjam.

dr. FRANCE BU^AR: Ne, argumentacija je brezpredmetna, vam ~isto odkrito
povem, ker je `e iz razlage same, recimo da je svobodno logi~no, ker so vsi svobodni v
tej ustavi in vse organizacije. In da so enakopravne, je tudi popolnoma jasno, ker zopet
iz ustave sledi.

dr. CIRIL RIBI^I^: Majhen pomislek. Glede tega, da je njihovo delovanje svo-
bodno, bi morali predstavniki verskih skupnosti sami oceniti, ali je to stvar, ki je pre-
se`ena in zato sama po sebi razumljiva, ali ne. V to se te`ko spu{~am. To, da so verske
skupnosti enakopravne, pa vidim nek smisel. Imamo ve~je in manj{e, imamo rim-
sko-katoli{ko cerkev, imamo ostale verske skupnosti, tako da se mi zdi, da ta dolo~ba je
smiselna in je v interesu manj{ih verskih skupnosti, ki bi lahko v kak{nem pogledu bile
neenakopravne ali kak{na privilegirana. Jaz vidim ta smisel. Ne v medsebojnih
odnosih.

dr. FRANCE BU^AR: ^e re~emo medsebojno so enakopravne, je popolnoma
logi~no. Enakopravnost je vedno razmerje. Jaz se priklju~ujem predlogi gospoda @agar-
ja, da to ~rtamo. Prosim.

CIRIL KOLE[NIK: Jaz tudi predlagam, da se ~rta, posebej pa me moti to, kako
se posku{a pokazati ali se aludira na nekaj, da bodo v medsebojnem odnosu verske
skupnosti prikraj{ane ali da ne bodo enakopravne. Kako to lahko nekdo ve, ki ne veru-
je oziroma ni ~lan nobene verske skupnosti. Jaz ne vem primera, ne vidim in ne poznam
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primera, ker sem tudi veren ~lovek, to naj kar sedaj povem, ne vidim niti sem videl kak{en
primer, da bi bile lahko verske skupnosti med seboj neenakopravne. Vem pa, da so bile
neenakopravne nasproti dr`avi v prej{njih ~asih. To pa zelo dobro poznam. Zato ne vidim
razloga, da je potrebno v 6. ~lenu pisati stavek, ker je popolnoma nepotreben.

dr. FRANCE BU^AR: Se pravi, da vi v vsakem primeru podpirate predlog gos-
poda @agarja, da se drugi odstavek ~rta.

dr.CIRIL RIBI^I^: Gospod predsednik. Mislim, da nekdo, ki ni pripadnik no-
bene verske skupnosti, ga ne diskvalificira v razpravi (Bu~ar: seveda ne), prej obratno.
Je lahko objektivnej{i in vidi verske skupnosti v enakopravnem polo`aju. Jaz nisem tu-
kaj zato, da bi rekli medsebojno enakopravni. Meni je dobra formulacija “verske skup-
nosti so enakopravne”, ker mislim, da ne gre za medsebojno enakopravnost, ampak za
enakopravnost v odnosu do dr`ave.

(neznan): Rad bi argumente gospoda Kole{nika spodbil s tem, da bi povedal, da
nisem ne ~rnec, ne `enska, pa se zavzemam za enakopravnost, ne glede na raso in spol.
Lahko govorim tudi o enakopravnosti verskih skupnosti, ~eprav nisem pripadnik vseh ver-
skih skupnosti ali ene od njih. Predlagam, da 6. ~len ostane tak, kot je, nespremenjen, ker ni
sporno, vendar je nekaj v zraku, in v tej situaciji je kar dobro, da imamo. Hvala.

Datum: 19.12.1991
41. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Prosim, potem je na prvi strani predlog skupne komisije
za urejanje odnosov z dr`avo pri slovenski {kofovski konferenci. Predlagajo, da se 7., ki
pravi: Dr`avne in verske skupnosti so enakopravne pravne osebe, njihovo delovanje je
svobodno, specifi~ni odnosi z dr`avo se urejajo pogodbeno. Prosim. Odlo~imo se gle-
de tega ja, ali ne.

(neznan): Poglejte, tukaj gre za vpra{anje, ali bo status {e naprej zakon urejal
ali bodo pogodbeni odnosi. Ostalo je pa dan zna~aj civilnopravnih oseb.

dr. FRANCE BU^AR: Dobro, gospod Toplak.
dr. LUDVIK TOPLAK: ^e re~em dr`ava in verske skupnosti so lo~ene strogo

pravno gledano, moramo re~i tudi dr`ava in gasilska dr`ava so lo~ena in tako naprej.
dr. FRANCE BU^AR: Torej, {e enkrat pazite, {e enkrat preberem predlagani

tekst in povejte, ja ali ne. Predlagani tekst je slede~i: “Verske skupnosti so enakopravne
pravne osebe. Njihovo delovanje je svobodno, specifi~ni odnosi z dr`avo se urejajo po-
godbeno”. V redu. Odkljukano. Ni sprejeto.

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

IVAN BIZJAK: K 7. ~lenu, ta ~len naj se ~rta.
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8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no ve-
ljavnimi na~eli mednarodnega prava in z mednarodnimi

pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavlje-
ne mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

5. ~len

Republika Slovenija v svojih mednarodnih odnosih spo{tuje na~ela Ustanovne li-
stine Organizacije zdru`enih narodov in druga na~ela mednarodnega prava.

6. ~len

Predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, in s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava. Dr`avni or-
gani uporabljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

6. ~len

Republika Slovenija v svojih mednarodnih odnosih spo{tuje na~ela Ustanovne li-
stine Organizacije zdru`enih narodov in druga na~ela mednarodnega prava.

7. ~len

Predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, in s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava. Dr`avni or-
gani uporabljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 3.4.1991
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27. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Miran Potr~

dr. DANILO TÜRK: Hvala lepa. Jaz... ob{irno razpravljati o teh tematiki in... bi
eventualno kasneje, ~e bi bila potreba o razpravi, {e kak{no misel dodal, bi rekel, da je
sedaj razdeljeno, dokler niste `e prej dobili mnenja, ki sva ga o tem vpra{anju napisala
skupaj s kolegico [krkovo, sicer pa je v ustavni komisiji bilo `e pred ~asom sporo~eno
mnenje Dru{tva za mednarodno pravo, ki je o tem vpra{anju razpravljalo v kontekstu
javne razprave v za~etku januarja letos. Tako da je ta argumentacija znana in je ne bi
ob{irno sedaj obnavljal. Rekel bi, preprosto, sumarno samo naslednjih nekaj to~k. Naj-
prej pri mednarodnih pogodbah velja v mednarodnem pravu na~elo, prvi~ prostovolj-
nosti sklepanja mednarodnih pogodb. Dr`ava ni dol`na ~isto nobene mednarodne po-
godbe skleniti, kadar ona to sprejme oziroma kadar se za to odlo~i, je to izraz njene svo-
bodne volje, svoboda sklepanja pogodb. In drugo na~elo je pa~ obveznost izpolnjeva-
nja svobodno sklenjenih pogodb v dobri veri in iz tega seveda je treba izhajati pri
razmi{ljanju o ustreznih ustavnih dolo~bah. Ker je pa~ mednarodnopravni red tak{en in
temelji na teh dveh na~elih, je vse ve~ji del ustavnih redov, ki se zavzema oziroma spre-
jema idejo direktne uporabnosti mednarodnih pogodb o notranjem pravnem sistemu in
tudi nekaj, kar je na{a ustavna ureditev sprejela `e danes v besedilu, ki je pripravljeno v
smislu osnutka, pa je v 7. ~lenu to {e do neke mere razvito naprej z dolo~bami, ki se na-
na{ajo na obveznost, da so predpisi Republike Slovenije v skladu s sklenjenimi medna-
rodnimi pogodbami. Kot re~eno, neposredna uporabnost je tudi tu vklju~ena in to sled-
nje ni kak{na posebna inovacija. Kon~no, rad bi povedal, da je pomnenju, ki ga imava s
kolegico [krkovo problem, ki ga posku{a re{iti 141.a ~len, po najinem mnenju re{ljiv z
ustrezno opredelitvijo pristojnosti dr`avnega zbora. Midva se zavzemava podobno, kot
je prof. Ude povedal za to, da naj bi pristojnost za ratifikacijo mednarodnih pogodb bila
v celoti v rokah dr`avnega zbora. O tem smo imeli v Dru{tvu za mednarodno pravo raz-
pravo, mnenja niso bila popolnoma ista. Ve~insko mnenje je bilo to, ga tudi midva s ko-
legico [krkovo deliva, tak pristop re{uje probleme, ki bi sicer nastali in se javno konsti-
tuira obveznost, da morajo biti predpisi v skladu s sklenjenimi mednarodnimi pogodba-
mi, to je en razlog. Drugi razlog, zaradi katerega meniva, da je tako prav, pa je v tem, ker
kriti~no ocenjujeva dosedanjo pogodbeno prakso Jugoslavije, ki je bila v tem pogledu
problemati~na iz ve~ razlogov. Prvi~ je pristojnost zveznega izvr{nega sveta, to je prof.
Ude `e omenil, bila razlagana preve~ ekstenzivno in preve~ je bilo pogodb, ki jih je
Zvezni IS ratificiral sam, vendar to seveda ni edini problem, problemi so potem nastajali
tudi zaradi uporabe pravil o razlagi kot ne samo, da naj bi imel z uvedbo ZIS ratificiran
pogodbeni akt, vrednost uredbe, kar je v ~asih vpri~o vsebine teh pogodbenih obvez-
nosti precej ~udno, na~elo pakta... ni nobeno uredbeno na~elo. To je eno od kogentnih
norm mednarodnega prava in spada med norme najvi{jega ranga. Seveda druga stvar,
ki pa je tudi pomembna v tej zvezi, je pa ta, da interpretacija, ki je bila v uporabi v na{em
pravnem sistemu, namre~, da kasnej{i zakon derogira prej{njega in specialnej{i, bolj
splo{nega se uporablja na na~in, ki je vrsto mednarodnih pogodb pravzaprav spravil iz



Prvo poglavje – Splo{ne dolo~be 317

u~inkovanja in je na ta na~in onemogo~al tudi direktno uporabnost. Naj samo omenim,
~isto samo zaradi ilustracije, da mednarodni pakt o dr`avljanskih in politi~nih pravicah
nikoli ni mogel priti do direktne uporabnosti pred sodi{~em, ker je vselej v konkretnem
primeru bil bodisi {ibkej{i, bodisi zaradi tega, ker je bil nek kasnej{i zakon sprejet... ali
je na bil nek kasnej{i restriktivnej{i zakon... tako da vsi ti problemi so v prej{njem prav-
nem sistemu, ki je nastal na podlagi ustave iz leta 74, ostajali bistveni predmet kritike,
mednarodnopravna stroka pa je 10 let posku{ala dose~i, da bi zvezni zakon s sklepa-
njem in izvr{evanjem mednarodnih pogodb na ustreznej{i na~in te probleme odpravil,
vendar se to ni uspelo dose~i. No, mislim, da bi z tako re{itvijo, kot je tukaj v osnutku us-
tave ponujena v 7. ~lenu in z dodatkom v 92. ~lenu, ki govori o ratifikaciji mednarodnih
pogodb, torej dodali pa~ pristojnost za ratifikacijo mednarodnih pogodb dr`avnemu
zboru, da bi ta problem v celoti zadovoljivo re{ili. Hvala.

TONE ANDERLI^: Ja, meni se nekaj podobnega zdi, kar gospod Ude tukaj raz-
laga in se mi zdi, da je osnovni 7. ~len nekako bolj jasen in bolj splo{en tudi v tem delu,
bi pa imel predlog, da bi ~rtali v 2. vrstici in pa v 3. splo{no veljavnimi na~eli, tako da bi
samo ostalo potem: “predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo in z na~eli mednarodnega prava.”

ANTON TOMA@I^: Meni se zdi pa preozka dolo~ba, da samo dr`avni organi
uporabljajo objavljene mednarodne pogodbe neposredno. Mislim, da jih tudi druge or-
ganizacije, konec koncev tudi fizi~ne osebe, recimo delovna razmerja npr., to ni samo
za dr`avne organe.

dr. DANILO TÜRK: Drugi~, strinjam se z mnenjem, da je tu v drugem stavku v
7. ~lenu omemba dr`avnih organov pravzaprav o`anje, ki je vpra{ljivo. Mi smo v
Dru{tvu za mednarodno pravo sami tudi o tem razpravljali in smo menili, da bi bila us-
treznej{a formulacija, da se v objavljanju mednarodne pogodbe uporabljajo neposred-
no, da se uporabi pasiv tukaj, s tem, da se seveda krog tistih, ki pogodbe uporabljajo, ne
omejuje na dr`avne organe, ampak na vse tiste, ki jih pa~ pogodba zadeva. Mislim, da je
to sprejela tudi skupina za ta vpra{anja, ki sodijo v prvo poglavje. To so splo{ne do-
lo~be. To je tudi re{itev, ki jo je sprejela skupina za splo{ne dolo~be, seveda v tem smi-
slu je tu mnenje... nekako se mi zdi kar precej raz{irjeno, da bi taka re{itev bila mo`na.
Jaz bi rekel glede tega, da se mi zdi, da je ta del... seveda bi moral vsekakor manj sporen
od prvega dela, tistega, ki govori o mednarodnih pogodbah. Mislim, da so splo{no ve-
ljavna na~ela mednarodnega prava tak{na kategorija, da jih sprejema sleherni ustavni
red, in to tudi mnoge ustave prav izrecno poudarjajo.

MIRAN POTR^: Ne gre samo za vpra{anje, dr. Turk, ali je nujno poudarjati na,
da gre za splo{no veljavna, ali bi bilo dovolj, da gre za na~ela mednarodnega prava. Je
tu dikcija pomembna?

dr. DANILO TÜRK: Jaz mislim, da je.

(neznan): ...ali na~ela ali pravila...

dr. DANILO TÜRK: Ja, ... imajo Nemci. Mislim, da Italijani imajo na~ela v 10.
~lenu ustave. Zdaj na~elo je eno od pravil in seveda splo{na pravila ustreza tistemu, ker
~e se poudari splo{nost, pri nas izrazili z besedo na~ela. V tem smislu jaz ne vidim neke
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posebne razlike med tema dvema pojmoma, kar pa zadeva drugo vpra{anje, to je to, ki
ga je predsednik izpostavil, splo{no veljavna. Mo`no je, da obstajajo na~ela mednarod-
nega prava, ki niso splo{no veljavna, ki obvezujejo regionalno, ki obvezujejo en o`ji
krog dr`av. Na~ela, ki tudi nimajo porekla vmednarodnih pogodbah, ampak so rezultat
nekega obi~ajno pravnega razvoja, ki je regionalnega zna~aja, recimo {olski primer je
diplomatski azil, ki je na~elo mednarodnega prava, regionalno pa~ razvito v medame-
ri{kih odnosih, nima pa niti zna~aja pogodbenega na~ela. Vsaj dolgo ga ni imelo, danes
je tudi to potrjeno s pogodbami, niti nima univerzalnega zna~aja. Ho~em re~i, ti izrazi
splo{no veljavnega na~ela so relevantni, ker pa~ povedo, da gre za na~ela, ki veljajo za
celotno mednarodno skupnost,... splo{no veljavna, in da so to pravila, ki imajo ob~i
zna~aj, torej na~ela. V tem smislu se mi zdi ta dikcija ustrezna in taka, da pokriva vse ti-
sto, kar imamo v 25. ~lenu nem{ke ustave, kar je v 10. ~lenu italijanske ustave in v dru-
gih ustavah, ki v operativnem delu tovrstno materijo tretirajo.

MIRAN POTR^: No, tu je preve~ strokovnjakov za obrambne razloge, ampak
jaz tudi mislim, za to ustavo si ti postavil tak{en polo`aj mednarodnim pogodbam. Seve-
da, ker ~e ti ustavo spremeni{ - upam, da nikoli v tem smislu - ampak, ~e bi jo spremenil,
lahko tudi derogira{, samo potem pa~ na drug na~in postaja{ subjekt mednarodnih od-
nosov. Ne verjamem, da bi sedaj ustavno sodi{~e, da re~em, {lo preverjati recimo neko
ustavno dolo~bo skozi koncesijo.

(neznan): Mislim, da je to bolj na~elno vpra{anje, ~e bi bil zakon v nasprotju z
mednarodno pogodbo, ustava pa bi bila druga~na, potem je tudi v nasprotju z ustavo.
In ne vem, ~e bo dr`ava sprejela nekaj, torej ratificirala mednarodno pogodbo, ki bo v
tistem trenutku v nasprotju s svojo ustavo, ker v tem primeru verjetno se bo morala za-
vezati, da bo tudi ustavo spremenila, ker druga~e ne vidim te logike. Recimo: ustava
pravi, da je smrtna kazen v tej dr`avi, mednarodne pogodbe pa pravijo, da je prepove-
dana. Sedaj se moramo odlo~iti, ali bo sprejela pogodbo ali likvidirala smrtno kazen ali
pa ustavomenjala. To je ~isto preprost, banalen primer, ki sem ga sedaj povedal, ampak
vendar se mi zdi, da ne gre.

mag. MATEV@ KRIVIC: To je pomojemmnenju treba re{iti tako ali pa druga~e.
Ali je tako, da je ustavno sodi{~e pristojno, da presoja v eni smeri to skladnost, ali pa v
drugi smeri, ne pa, da se vpra{anja pustijo odprta. Namre~, ~e mora biti tudi ustava v
skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, torej jaz sem proti temu in skupina je
bila proti temu. Namre~ zakaj, ker mednarodne pogodbe se ratificirajo vendarle v bis-
tvu po zakonodajnem postopku, ne po kvalificiranem osnovnem revizijskem postop-
ku, in bi to pomenilo, da je mo`no za ratifikacijo neke mednarodne pogodbe dejansko
ustavo spremeniti brez posledic. Ne da bi katerikoli organ razen sama skup{~ina s spre-
membo ustave, lahko sanirala ta konflikt. Tako, da to ni tako enostavno vpra{anje.

MIRAN POTR^: Prosim strokovnjaki, ali bo velik pravni problem iz tega, ker
druga~e jaz predlagam, da se pa~ napi{e zakon in drugi predpisi in ne bomo delali teo-
reti~no velikih razprav zaradi dveh besed, ki sta ve~ v ustavi, najbr` ne bo hudo. To pa je
eno temeljnih vpra{anj.
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dr. LUDVIK TOPLAK: Ja, jaz se zavzemam za zakon in podzakonske predpise.
Morajo biti v skladu z mednarodno pogodbo, ker ne moremo podrediti doma~e ustave
k `e mednarodnim sklenjenim pogodbam ali pa naknadno sklenjenim. To so znani...
jaz sem zadnji~ omenjal konkreten primer v zvezi z mednarodno konvencijo prit selivk
v Ameriki, recimo.

MIRAN POTR^: Sedaj ne vem, naj nam strokovnjaki re~ejo, da je bolj{e re~i ali
drugi predpisi ali podzakonski predpisi. Jaz se bolj za prvo nagibam. Ja, ~e je ~istej{e, v
redu, samo seveda to potem pomeni, da je pa lahko kak{en drug skup{~inski akt, ki bo
v nasprotju, ker skup{~ina ne sprejema samo zakonov. Tako, da jaz mislim, jaz sem bolj
za to, da se re~e ali zakoni in drugi predpisi. Pa seveda tukaj misli na vse predpise, ki jih
izdaja skup{~ina in tudi na podzakonskem predpise.

TONE ANDERLI^: Ne, sedaj ~e bomo rekli zakoni in drugi predpisi ali podza-
konski predpisi, ker smo ustavo zavestno izpustili iz te skladnosti.

MIRAN POTR^: Ja, samo to je drug odnos, Tone, ~e bi napisali ali pa razumeli
ustava, potem bi seveda napisali in razumeli, da ustava ne sme biti v nasprotju z ratifici-
ranimi mednarodnimi pogodbami. To je bil smisel razprave, ne pa obratno. Torej, razu-
mem, da je ne ve~inska, ampak celo soglasna opredelitev, da polno prioriteto ima usta-
va. Drugo, da mednarodne pogodbe, ki jih ratificiramo, imajo prioriteto oziroma so ne-
posredno v uporabi. Noben zakon in drug predpis, ki ga sprejema skup{~ina, upravni
organ, izvr{ni svet, lokalne skupnosti in ne vem kdo {e vse, da ne bom kaj pozabil, seve-
da mora biti v skladu tudi z mednarodnimi pogodbami.

Datum: 10.4.1991

28. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Miran Potr~

dr. ALBIN IGLI^AR: ^e kaj pomaga, da bi v 7. ~lenu rekli “z zakonom ratificira-
nimi mednarodnimi pogodbami” in potem seveda ne bi bilo treba posebej izpostavljati
mednarodnih pogodb, ker so potem, ~e so z zakonom ratificirane, imajo status zakona,
da bi tam dodali v 7. ~lenu “z zakoni, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami”. Potem
bi ta del problema odpadel.

dr. DANILO TÜRK: Jaz se bojim, da to, kar bom zdaj povedal, ne bo re{ilo
problemov glede na zadnjo razpravo kolega Igli~arja. Meni se je zdelo, da bi bil prob-
lem 7. ~lena re{ljiv s tem, da bi se beseda “predpisi” zamenjala z besedo “zakoni” in bi
potem vse nadaljnje bilo pa~ re{eno v okviru konteksta ustavnosti oziroma zakonitosti,
na~ela zakonitosti.

Datum: 22.5.1991

32. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl
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VITODRAG PUKL: ^len 6., osnovni tekst: “Republika Slovenija v svojih med-
narodnih odnosih spo{tuje na~ela ustanovne listine Organizacije Zdru`enih narodov in
druga na~ela mednarodnega prava.” Ali je identi~no s tekstom skupine? V redu. Redak-
cijski popravek, ker je uradni naziv ustanovna listina Zdru`enih narodov. To se pravi, ni
organizacija. So tu {e kak{ne pripombe? Ne. Gremo naprej. 7. to~ka, osnovni tekst:
“Predpisi Republike Slovenije morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki ob-
vezujejo Slovenijo in s splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava. Dr`avni organi
uporabljajo objavljenemednarodne pogodbe neposredno.” O tem smo `e razpravljali.

MIRO CERAR: Samo tole bi rekel. Na za~etku je: “zakoni in drugi predpisi Re-
publike Slovenije morajo biti v skladu”. Tako smo tudi rekli, potem pa velja tole: “objav-
ljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno”. Torej “se uporabljajo”. Do
sprejetja in ne samo, da bi jih dr`avni organi, ampak na splo{no.

VITODRAG PUKL: To so objavljene, to smo pre{tudirali, zakaj smo to rekli.
MIRO CERAR: Oprostite samo nekaj, tukaj je ena stvar na tem listu, ki smo ga

`e pri 3. ~lenu gledali. 141. ~len, ki ga je skupina za ustavnost in zakonitost oblikovala.
Komisija je takrat opozarjala, kam umestiti to dolo~bo, ampak verjetno je tako kar v
redu.

VITODRAG PUKL: To bomo mi prepustili strokovni komisiji.
MIRO CERAR: V redu, tako je potem v redu.

Predlog Ustave Republike Slovenije

8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Objavljene
mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

Predlog Ustave Republike Slovenije (dodatek)

8. ~len

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

Razlaga

Dodatek je redakcijske narave, kajti le tiste mednarodne pogodbe, ki so ratificirane
s strani dr`ave in kot tak{ne objavljene, se uporabljajo neposredno.
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Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 19.12.1991
41. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Sedaj bi apeliral, da gremo v obravnavo. Apeliram na
ekspeditivnost, ~e je ta stvar prebrodena, v kolikor so {e kak{ne predstavnice `enskih
gibanj, se jim zahvaljujem za prisotnost in sodelovanje. Sedaj bi {li {e redakcijsko skozi
predlog ustavnega predloga, kot ste ga dobili. Predlagam, mi smo pripravili in zbrali vse
predloge, ki so bili poleg stali{~a Izvr{nega sveta predlo`eni tudi s strani drugih oseb.
Fizi~nih in pravnih. Predlagam, da bi {li kar k tistim ~lenom, do katerih je kak{en spre-
minjevalni predlog. Nekaj je takih, ki smo jih tudi mi sami ugotovili pri bolj skrbnem in
dokon~nem pregledovanju teksta. V 8. ~lenu predlagamo, da bi se zadnji stavek glasil:
“Objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno”. Morajo biti ratificirane
itd. Da se doda beseda “ratificirane”, ker to je premalo ~e so objavljene, ker so lahko
tudi kitajske. Mislim, da je to sprejemljivo.

�

Glej tudi ~len 153.
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9. ~len

V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

12. ~len

V Republiki Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

4. ~len

V Republiki Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991

32. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

VITODRAG PUKL: 4. ~len, tu ste tudi na istem listu, je pripomba lokalna samou-
prava in sicer bi se naj glasila celotna dikcija tega ~lena: “V Republiki Sloveniji je zagotov-
ljena lokalna samouprava” in {e tu z velikim napisano, to dolo~ilo je komisija `e do-
kon~no oblikovala. Ja, dobro,mislim, da to zajema to, kak{na bo ta samouprava, o tempa
bodo verjetno potrebne {e precej{nje razprave in prou~itve pa, tam imamo {e 5. ~len.

Predlog Ustave Republike Slovenije

9. ~len

V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.
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Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 23.12.1991
42. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr.France Bu~ar

IVAN BIZJAK: K 9. ~lenu, beseda “lokalna” se zamenja z eno od besed “krajev-
na ali obmo~na”.
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10. ~len

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

8. ~len

Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

9. ~len

Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

(neznan): 9. ~len: Glavno mesto Republike Slovenije je Ljubljana. Gospoda
@agarja ni, no gospod Kole{nik je tukaj, prosim vas za besedo.

CIRIL KOLE[NIK: Na{a skupina za lokalno samoupravo je predlo`ila en do-
polnilni tekst 2. odstavka, ki smo ga enkrat `e obravnavali, ko smo obravnavali to po-
glavje in je bilo takrat ve~insko stali{~e, da tega dodatka ne bi ustavili. Mesto Ljubljana je
enotna skupnost s posebnim polo`ajem, ki se dolo~i z zakonom. Mi predlagamo, da bi
ta tekst dali kljub temu v usklajevanje, da ne bi danes ponovno odpirali razprave o tem.
Tukaj je narejena ena obrazlo`itev, dobili ste jo posebej. Obrazlo`itev naj bi {la na us-
klajevanje in bi videli, kaj bo tako politika kot stroka {e lahko.

VITODRAG PUKL: Ali ste vi upo{tevali pri tem predlogu, da je v ustavi zapisa-
no, da gre za glavno mesto, to se pravi gre za ustavno-pravni polo`aj. Drugo pa se na-
na{a na lokalno samoupravo, to se pravi na organizacijo tega mesta in verjetno bo {e
ve~ mest s takim posebnim statusom. Ne kot glavno mesto, je Maribor...

(neznan): Ne, mi smo tako izhajali. Da bi lokalna skupnost imela nekako tri
tipe, ene je temeljna va{ka, ena je mestna, zadnja pa je glavno mesto, metropola. Na tej
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komisiji, ko se je razpravljalo o tem poglavju, je bilo re~en, da naj bi ali poiskali dodatne
argumente, ki to opredeljujejo, da gre v splo{ne dolo~be nekaj specifi~nega, govora je
bilo o tem, da je tukaj metropola, da gre za diplomatska in podobna predstavni{tva. Da
imajo to prakti~no vse evropske dr`ave, zlasti pa tudi Hrva{ka in Srbija najnovej{i, in da
bi to glavnomesto imelo nek privilegiran polo`aj v tem smislu, da bi lahko ve~ dr`avnih
pristojnosti prinesli na njega kot na drugamesta (to bo zakon). To bo zakon, ampak bis-
tvo te dikcije je to, da je progla{eno ustavnopravno kot enotna lokalna skupnost. To je
temeljni cilj, ki ga je zasledovala na{a podskupina. Prosim samo to, ~e se da to v... to
bilo kot varianta, kot variantni tekst v usklajevanju.

BOGO ROGINA: Tu imamo to kot variantni tekst. Gospod [e{erko.
dr. LEO [E[ERKO: Predlagal bi, naj bo to kar glavni tekst, ker ne vidim ovir, za-

kaj ne bi bil, ker tudi na drugih mestih smo marsikje dajali glavni tekst. ^e pa kdo `eli,
naj tekst, ki smo ga prej imeli, bo kot variantni. Je pa veliko razlogov, ki govorijo za to.

MIRAN POTR^: Jaz bi sogla{al s predlogom, da se to da kot variantni tekst. Jaz
s tem, ko govorim o variantnih tekstih, me ni~ ne moti, ~e re~emo da so to enakopravne
variante (...), da je bilo toliko razli~nih pogledov... dami o tem diskutiramo, ker bomo ta
moment ponovili vse, kar je `e okrog tega bilo re~eno.

BOGO ROGINA: Vse variante so enakopravne, to smo se `e dogovorili. Tudi
vrstni red na{tevanj ni bistven. Se pravi kot varianta.

Predlog Ustave Republike Slovenije

10. ~len

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

�

Glej tudi ~len 9.
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11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in,
v katerih `ivita italijanska ali mad`arska narodna skupnost,

je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

9. ~len

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska in
mad`arska narodna manj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina oziroma mad`ar{~ina.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

10. ~len

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska
ali mad`arska narodnamanj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina oziromamad`ar{~ina.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum:22.5.1991

32. seja Komisije za ustavna vpra{anja

Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

(neznan): 10. ~len, osnovni tekst: Uradni jezik v Republiki Sloveniji je slo-
ven{~ina. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska ali mad`arska narodna manj{ina, je uradni je-
zik tudi italijan{~ina oz. mad`ar{~ina. Tekst je toliko spremenjen... to bomo tako pustili
odprto, manj{ina ali skupnost, to se bomo verjetno potem morali odlo~iti. Prosim Juri.

FRANCO JURI: ^e dovolite je na{a stranka predlo`ila tudi amandma oz. doda-
tek, ki bi ga {lo upo{tevati. Gre namre~ za uradnost jezikov v dr`avnem zboru oz. v par-
lamentu. Ne bi bilo slabo, ~e bi precizirali, da so trije uradni jeziki v republi{kem parla-
mentu. Tega ni. Mi smo dali predlog, ne vem, kako bi se to glasilo to~no, ampak opozo-
rim (...). Je bilo takrat v prvem poro~evalcu, kjer so bili vsi predlogi.
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BOGO ROGINA: To se pravi, da bi v tem ~lenu kot variantno dodali, da so vsi
trije jeziki uradni jeziki v parlamentu. Prosim, bi rad sli{al mnenja (to je na strani 26...).

FRANCO JURI: V Skup{~ini Republike Slovenije sta prva slovenska uradna je-
zika... narodnostnih skupnostih.

ANTON TOMA@I^: Jaz bi samo povedal, da konkretna odlo~itev tega pravza-
prav sodi v poslovnik, izhajala bo pa iz te ustavne ureditve, tak{ne kot je. Mislim pa, da
seveda tudi v poslovniku ne bomo`no, da bi bili vsi trije jeziki popolnoma enaki uradni
jeziki. Ker dejstvo je seveda, da ~isto vseh dokumentov, tudi tistih, ki recimo ne pridejo
v po{tev za delegate itn. ne bo mo`no prevajati v vse jezike. Zato na nek na~in bo urad-
ni jezik v parlamentu sloven{~ina, s tem da bo moralo biti zagotovljeno za delegate itn.
ustrezna prevajanja itn. in mislim, da ne bi mogli kar napisati, da so vsi trije jeziki enako
uradni.

IVAN BIZJAK: Jaz se s tem delom povsem strinjam, s tem, kar je gospod To-
ma`i~ rekel, razen tega bi pa rekel to, da v zvezi z jezikom pripadnikov manj{in oz. na-
rodnih skupnosti imamo dolo~ila v drugih ~lenih in mislim, da na tem mestu ni potreb-
no ponovno uvajati oz. to~no ta dikcija, kakr{na je, bi pomenila kompletno trojezi~nost
republike prakti~no. ^e je v dr`avnem zboru taka situacija, da bi bili trije uradni jeziki,
to je potem izredno {irjenje glede na sedanjo situacijo. Mislim, da na ta na~in ne bi ravno
kaj prav pozitivnega naredili.

MIRAN POTR^: Mislim, da je prav problem ugotoviti in tudi iskati zanj ustrez-
no re{itev. Jaz sogla{am, ~e je besedilo napisano tako, kot je zdaj napisano, potem seve-
da obstaja mo`nost dobre volje s poslovnikom urejati... Seveda formalne ustavne obve-
ze ni, ker je uradni jezik sloven{~ina in se ta enakopravnost z italijan{~ino in mad`ar{~i-
no uporablja samo tam, kjer ti manj{ini ali pa skupnosti `ivita in na teritorijih, ki so tako
razgla{eni. Sogla{am, da seveda tu obstaja dilema ali pa dobra volja, pa tudi realne
mo`nosti, kaj in na kak{en na~in zagotovita enakopravno smiselno uporabo italijanske-
ga in mad`arskega jezika v Skup{~ini. ^e ne bo ni~ napisanega, je s strani narodnih
skupnosti lahko skepsa, ali bo uresni~eno ali ne. ^e je napisano tako, kot je predlagal
Aurelio Juri, je lahko obratno ustavno tolma~enje, da mora biti tako, kot je rekel recimo
prej Toma`i~ in je formalno mo`no. ^e sta enakopravna, sta enakopravna za vsak do-
pis, ki se napi{e, da se skli~e nek sestanek. Zato se mi zdi, da bi bilo koristno to vpra{a-
nje urejati na na~in, da se da napotilo, da je treba to urediti, vendar ne na ta na~in, da se
re~e, popolnoma enakopravno, ampak na~in urejanja enakopravnosti uporabe jezika
ali pa na~ela se uredijo po tem z ustreznim aktom, ~e je to napotilo na poslovnik, bi bilo
mogo~e seveda tam, kjer je pri dr`avnem zboru. Napotilo in poslovnik `e imamo, eno-
stavno dodamo dolo~bo, ki poslovniku napoti tudi ureditev tega vpra{anja in da to ne
bi pome{ali tukaj v teh temeljnih dolo~bah. Hvala.

IVAN BIZJAK: Jaz sem hotel samo dopolniti tisto, kar sem prej rekel, namre~
nimam pred seboj zadnjega besedila 60. in 63. ~lena, zato se opravi~ujem, ~e so stvari za
spoznanje druga~ne, ampak mislim, da tam nismo {li o`ati tega, kar je bilo v osnutku.
Tam je `e dolo~eno, da se z zakonom dolo~i na~in uresni~evanja pravic italijanske oz.
mad`arske narodne skupnosti, oprostite, zunaj obmo~ij, kjer `ivijo, potem pa v 60. ~le-
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nu je jasno re~eno, da vsak svoje pravice uresni~uje v svojem jeziku in da neznanje slo-
ven{~ine in tako naprej. Skratka, osnov zadosti je po mojem mnenju, in pa {e to, v 63.
~lenu pi{e, da sta ti dve manj{ini neposredno zastopani v dr`avnem zboru, ker eno z
drugim pomojem ne povsem ne daje nedvoumno osnovo, kar zadeva ustavno podlago
za uporabo jezika v dr`avnem zboru.

ROBERTO BATTELLI: Jaz seveda cenim razmi{ljanje gospoda Bizjaka, to je ta
pozitiven pristop k tem zadevam, ki ga bomo... sicer vedno poka`e tudi v drugih prob-
lemih in tako dalje. Podoben... leten pristop je imel gospod Toma`i~, vendar ~e samo
pogledamo delovni osnutek novega poslovnika skup{~ine, tam vidimo, da je za Mad`a-
re in Italijane predvideno samo prevod ob nastopanju. V delovnem osnutku poslovnika
pa ne. Tisto ni. Tako, da to sem hotel nakazati na to, da dejansko je potem mogo~e v
praksi te stvari interpretirati tudi na ... na~in, na negativen na~in in poleg tega ~e se
spomnimo znanega incidenta ... je {lo za odstranjevanje z odra gospoda Aksentijevi~a,
je bilo sklicevanje ravno na tisto dolo~ilo ustave, ki pravi, da edini jeziki priznani v Slo-
veniji so: italijan{~ina, mad`ar{~ina na teritorijih, kjer ti narodnosti `ivita. In na tej pod-
lagi tudi se je ven vlekel zaklju~ek, da je edini jezik v skup{~ini pa~ sloven{~ina. Ti argu-
menti so bili takrat v tisti diskusiji uporabljeni, tako da jaz bi dejansko razmi{ljal o
mo`nosti, tako kot pravi gospod Potr~, da se tam, kjer se govori o poslovniku skup{~i-
ne, to nekako ne ka`e. Ravno zaradi tega, ker smo vsi za to, da se ohrani ta institut po-
sebnih sede`ev v parlamentu. To je neka trajna vrednota in... trajno organiziranje dr`av-
nega parlamenta in tako dalje. Zato ne bi bilo ni~ narobe, ~e se to specificira tam notri.

ANDREJ MAGAJNA: Jaz bi tudi podprl razmi{ljanje gospoda Battellija, ravno
zato, ker je tudi sam `e opozoril na to, ker je `e zdaj pri{lo do razli~nih interpretacij. Zdaj
situacija na teritoriju manj{ine je dosti jasna in tukaj bi pri{lo do teh spornih zapletov, v
okviru dr`avnega zbora pa lahko pride pri raznih podvpra{anjih ne samo pri tem glav-
nem vpra{anju. Bi rekel, eno dolo~ilo v ustavi za dr`avnim zborom bi veljalo v tej smeri,
kot je gospod Potr~ nakazal.

ROBERTO BATTELLI: Ja, gospod Toma`i~, seveda v veljavnem poslovniku
tega, ki smo ga prejeli in ki velja, je ta odlo~ba tudi o dokumentih in ostalih zadevah.
Ampak v tistem delovnem osnutku za novi poslovnik, tam pa ni ve~ tega. To je, da ni
nesporazumov.

ANTON TOMA@I^: No, moram re~i, da je ta delovni osnutek seveda zdaj {e v
obliki variant in potem pripomb smo imeli veliko in smo tudi o tem precej debatirali.
Ampak dejstvo je ravno bilo, da smo toliko realisti, da ne moremo pri~akovati, da bodo
vsi dokumenti, ki se pojavljajo in se bodo pojavljali v sloven{~ini, da bodo prevedeni
tudi v, ne mislim, pa~ pa je treba omogo~iti delegatom nemoteno izra`anje v njihovem
jeziku, prevajanje tistih govorov in tako dalje, je pa tukaj razlika med sloven{~ino in pa
tema dvema jezikoma, tako kot je tudi v drugih dr`avah. ^isto sigurno v Italiji ni govora
o sloven{~ini, v samem parlamentu je pa~ italijan{~ina uradni jezik. Pri nas pa bo slo-
ven{~ina s tem, da bodo delegati tudi po poslovniku imeli pravico torej se izra`ati v svo-
jem jeziku in tako dalje.
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FRANCO JURI: Gre za smiselno uporabo te pravice, in mislim, da se to `e izva-
ja in se je vseskozi izvajalo v skup{~ini in to mislim, da ne predstavlja nobenega proble-
ma, gre za to, da se neka praksa, ki je `e ute~ena in ki ima svoj smisel in tako dalje, {e za-
gotovi naprej.

VITODRAG PUKL: Predlagal bi, da bi mi tej strokovni komisiji, da bi opozorila
na ta problem in predlagali, da bi predlagali, da najde formulacijo, ~e se ji zdi potrebno,
da se zagotovi narodnim manj{inam, to bi jaz kar citiral: italijanski, mad`arski, smiselna
uporaba jezika pred skup{~inskim delom, tu bi formulacija biti. Uradni jezik je po mo-
jem pre{iroka, bi se res dalo narobe razlagati. Pomisleki, da se ne dobro namerno razla-
gati, ~e tega ni, so tudi podani. To bi bil moj predlog. Gospod Juri.

FRANCO JURI: Ja, v bistvu se strinjam s tem tolma~enjem, da formulacija urad-
ni jezik je dejansko preve~ obvezujo~a in se strinjam, to bi bilo zelo neprakti~no v tre-
nutku, ko bi morali prevajati vse akte. Moramo vendar vnesti neko dolo~bo, ki omo-
go~a predstavnikommanj{in uporabo jezika, ker ~e te dolo~be ni, ni ustavne podlage in
se lahko zgodi spet zaplet, kjer poslovnik ne bo usklajen z ustavo. Torej, da bi se tega
izognil, mislim...

VITODRAG PUKL: Formulacija je za nas malo te`ka, predlagali bomo to, da
omogo~ijo manj{inam poimensko navedenim, izrabo jezika v skup{~ini...

. . .

CIRIL KOLE[NIK: Predsednik, jaz bi tukaj eno dopolnitev, da bi napisali, da se
narodnim manj{inam to omogo~i.

VITODRAG PUKL: No, saj pravim, dobro, o tem naj odlo~a res strokovna komi-
sija, tomislim, da smiselno vsi vemo kaj `elimo in tu ni nobenega nasprotja pravzaprav, to
pa prepustimo strokovnjakom, da bo najbolj{e formulirano, ~e ste za to. Gospa Bebler.

DARJA LAVTI@AR BEBLER: No, jaz imam samo eno repliko do tega, kar je zdaj
gospod Kole{nik predlagal. Mislim, da je to vpra{anje treba seveda povezati v korelaciji
z ureditvijo vpra{anja, katere narodnostne skupnosti bodo imele svoje sedanje rezervi-
rane v dr`avnem zboru. ^e tam Romi ne bodo imeli posebnega sede`a rezerviranega,
potem seveda je nesmiselna dolo~ba, da vse narodnosti imajo zagotovljen njihov je-
zik,... Tiste, ki bodo imele svoj sede` noter, za tiste je njihov jezik v enem delu seveda
tudi uradni jezik tega dr`avnega zbora.

Predlog Ustave Republike Slovenije

11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijan-
ska ali mad`arska narodna manj{ina, je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.
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Predlog Ustave Republike Slovenije (dodatek)

11. ~len

Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, k v katerih `ivita italijan-
ska in mad`arska skupnost, je uradni jezik tudi italijan{~ina in mad`ar{~ina.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 27.11.1991
39. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

dr. FRANCE BU^AR: Se strinjamo, samo zdaj je vpra{anje, kako. (... ) V redu.
Se strinjamo tako, da pooblastimo, se pravi, mi se vsebinsko strinjamo, da mora biti to
besedilo dopolnjeno {e s tako imenovano drugo koordinato. (... ) Dobro. Je v redu po-
tem to? In smatramo to potem samo {e za redakcijsko vpra{anje. 9. ~len, 10. ~len, 11.
~len, 12. ~len. Prosim, 11. ~len. Prosim!

(neznan): ^e lahko samo eno vpra{anje. Uradni jezik in redovalni jezik, ali je
mo`na zamenjava tega pojma? Gre za zadnji stavek v 11. ~lenu, kjer govori, da je uradni
jezik tudi italijan{~ina inmad`ar{~ina. Ali je mo`no uradni jezik zamenjati za redovalni?

dr. FRANCE BU^AR: To ne vem, to so slovenska pravila. Doslej smo uporab-
ljali uradni jezik. Torej, ~e je uradni, pomeni, da ima zna~aj avtenti~nosti in to mislim, da
je v tem smislu zapopadeno. Uradni jezik je avtenti~en, je tudi italijan{~ina inmad`ar{~i-
na. Ne samo, da lahko italijansko govori{ ali mad`arsko, tudi da ima ta (... ) ~e re~emo
“redovalni jezik”, zmanj{ujemo pomen tega inmislim, da ostanemo pri tem, da je uradni
jezik, ker ~e dajemo, da je avtenti~nost, to se pravi, ne samo, da lahko govori mad`arsko
ali italijansko, ima tudi znak avtenticitete. Zmenjeno.

�

Glej tudi ~len 5 in 141.
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12. ~len

Dr`avljanstvo Slovenije ureja zakon.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

10. ~len

Dr`avljanstvo Republike Slovenije ureja zakon.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

11. ~len

Dr`avljanstvo Republike Slovenije ureja ustavni zakon.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

VITODRAG PUKL: To je ~len 11. Dr`avljanstvo Republike Slovenije ureja us-
tavni zakon. Zdaj pa jaz ne vem, ali smo tu pri tistemu “ureja zakon”, pa bomo potem
lahko ga v splo{nih stvareh.

TONE PER[AK: ...mi bomo sprejeli o~itno zakon o dr`avljanstvu prej, kot to
ustavo in potem bomo zaradi dr`avne odlo~be morali zakon... ta zakon, ki ga bomo,
upam, sprejeli z relativnim soglasjem, vsaj tako ka`e, da ni nekih res huj{ih nesporazu-
mov okoli tega. Bomo morali iti v spreminjanje tega zakona. Mislim, da ravno ta iz-
ku{nja, kako je ta razprava potekala, ka`e, da ta strah ni toliko relevanten in da so pri-
meri, ko res ni treba te varovalke vnaprej dajati. Predlagam, da vendarle bi se odlo~ili,
da re~emo, da zakon to ureja.

MIRAN POTR^: Se ne strinjam. Mi smo se v na~elu dogovorili, da bomo pa~
kasneje opravili to razpravo, kak{en obseg, kako ustavni zakon kvalificira ve~ina in ni-
mam ni~ proti, da se seveda ta to~ka dr`avljanstva da v sklep teh vpra{anj in z zvezdico
nazna~i, da je to pa~ eno od tistih vpra{anj, ki spada v ta sklop, ker sicer po vsebini je res
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eno od najpomembnej{ih. Kaj bo pa rezultat na koncu, jaz bi `elel biti optimist tako kot
Tone Per{ak, bomo pa videli, mislim zdaj v tem zakonu, ki ga imamo v proceduri.

VITODRAG PUKL: Ja, potem sta dve stali{~i in to bi lahko “dr`avljanstvo R Slo-
venije ureja zakon” oz. ustavni, ne govorim zdaj tekst, druga varianta... oblika pa “ustav-
ni zakon”, vsaj o tem se bomo morali verjetno uskladiti.

MIRAN POTR^: Tukaj gre za dve vpra{anji. Eno je vpra{anje ustavni zakon oz.
zakon s posebno kvalificirano ve~ino in Per{akov predlog, sploh tudi ~e bodo drugi za-
koni sprejemni kot ustavni ali pa s kvalificirano ve~ino ta, za to ne pride v po{tev. Torej
to drugo vpra{anje za mene je pa sploh nesprejemljivo. Ker ~e pa je kaj tako pomem-
bno, potem najbr` pa je za dr`avljane, vpra{anje dr`avljanstva... jaz ne razumem tega, to
je pa seveda moja interpretacija, da zaradi tega, ~e bo zakon o dr`avljanstvu, ne ~e bo,
bo prej sprejet, kasneje pa ustava, da bi mi morali ~ez 14 dni re~i, zdaj pa sprejemamo
posebni ustavni zakon o dr`avljanstvu. Jaz mislim, da je to precej nekaj drugega, da bo
to eventualno celo tistim nam, ki se zdaj trenutno v opoziciji zavzemamo za to kvalifici-
rano ve~ino, lahko kdaj kasneje te`ave povzro~alo, ampak neodvisno od tega princi-
pielno postavljam vpra{anje in zahtevo, da ta vsebina je tista, ki se mora s kvalificirano
ve~ino urejati.

TONE PER[AK: Lahko samo vpra{am... tak kot je z navadno ve~ino, nakar
bomo ~ez 2meseca sprejeli ustavo, ~ez 4mesece pa ugotovili, da je recimo eno dolo~bo
treba v zvezi z dr`avljanskimi zadevami spremeniti in takrat bomo, se pravi, dopolnitve
in spremembe zakona sprejemali z 2/3 ve~ino.

VITODRAG PUKL: ^e se bomo odlo~ali, da bomo to z ustavnim zakonom ure-
jevali, to sta {e dve varianti, mislim to sta pa varianti. Navaden zakon, ustavni zakon,
tako da bi pa~ to dali v usklajevanje. Saj se bomomorali v ve~ih zakonih neskladij, da se
prav spomnim v tem postopku. Potem je urejeno, dve varianti. ^len 12., gospod Cerar,
to sta varianti, ne. To je ~len 11. “dr`avljanstvo R Slovenije ureja ustavni zakon” pa va-
rianta “dr`avljanstvo R Slovenije ureja zakon.”

MIRO CERAR: Ja, to je v bistvu stvar, smo rekli redakcijske skupine, ki so pose-
bej prou~ila ta problem v skladu s tem, kar je tudi `e skupina za ustavnost in zakonitost
na svoji zadnji seji nekaj...

VITODRAG PUKL: Samo jasno, da bo to vpra{anje usklajevanja, ker to je
va`no politi~no vpra{anje... Gospod Potr~.

. . .

dr. FRANCI GRAD : Poglejte, ravno na tem primeru se je tisto pokazalo, kar
sem jaz govoril v zvezi z ustavnim zakonom `e prej, da je namre~ nesmiselno, da ustav-
ni zakon v celoti ureja neko zadevo oz. podro~je, kajti so vpra{anja, ki so temeljnega
pomena, ki zahtevajo 2/3 odlo~anje, in so vpra{anja, ki so tehni~no redakcijskega po-
mena. Zakon o dr`avljanstvu je v ve~jem delu tehni~no organizacijski zakon o dr`av-
ljanstvu, so pa dolo~ena vpra{anja, ki so izjemno pomembna in so po mojem mnenju
najbr`... so utemeljeni razlogi, da jih je treba sprejemati z 2/3 ve~ino, ampak kaj so ta
vpra{anja? Lahko da {e kaj drugega, ampak jaz vidim tole: to so vpra{anja pogojev za
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pridobitev dr`avljanstva in ni~ drugega. In zato bi jaz tako rekel: “pogoje za pridobitev
dr`avljanstva ureja zakon”, vse ostalo pa bo navedeni zakon urejal. ^e ne, bi ustavni za-
kon s tako... ve~ino v vsakem detajl~ku morali sprejemati na tak zahteven na~in, saj bi
to povzro~ilo farso parlamentarnega odlo~anja. Hvala.

VITODRAG PUKL: [e kdo? Je sprejemljivo?

Predlog Ustave Republike Slovenije

12. ~len

Dr`avljanstvo Slovenije ureja zakon.

�

Glej tudi ~len 5.
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13. ~len

Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodba-
mi vse pravice, zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen
tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo dr`avljani

Slovenije.

*
*
*

Delovni osnutek Ustave Republike Slovenije

11. ~len

Tujci imajo v Republiki Sloveniji vse s to ustavo zagotovljene pravice v skladu z
mednarodnimi pakti in zakonom, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
dr`avljani Republike Slovenije.

VARIANTA: Tujci u`ivajo vse pravice, dolo~ene s to ustavo, v skladu zmednarodni-
mi pogodbami in zakoni, dr`avljanske pa samo v skladu z zakonom.

Osnutek Ustave Republike Slovenije

12. ~len

Tujci imajo v Republiki Sloveniji vse s to ustavo zagotovljene pravice, v skladu z
mednarodnimi pakti in zakonom, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
dr`avljani Republike Slovenije.

VARIANTA:
Tujci u`ivajo vse pravice, dolo~ene s to ustavo, v skladu zmednarodnimi pogodba-

mi in zakoni, dr`avljanske pa samo v skladu z zakonom.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 22.5.1991
32. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: Vitodrag Pukl

(neznan): 12. ~len, “tujci imajo v republiki”, osnovno besedilo, “tujci imajo v
Republiki Sloveniji vse za ustavo zagotovljene pravice v skladu z mednarodnimi pakti
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in zakonom, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo dr`avljani R Slovenije”.
Skupina je sprejela to besedilo v celoti. Sprejemljivo? Potem smo mi kon~ali.

Predlog Ustave Republike Slovenije

13. ~len

Tujci imajo v Sloveniji, v skladu zmednarodnimi pogodbami, vse pravice, zagotov-
ljene s to ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po u stavi ali po zakonu samo dr`av-
ljani Slovenije.

Razprava Komisije za ustavna vpra{anja

Datum: 27.11.1991
39. seja Komisije za ustavna vpra{anja
Predsedujo~i: dr. France Bu~ar

TONE PER[AK: Jaz imam samo jezikovne. Besedni red v tem stavku se mi zdi,
da je tak, da pravzaprav povzro~a nejasnost. Namre~, ~e beremo: “Tujci imajo v Sloveni-
ji vse pravice, zagotovljene s to ustavo, v skladu z zakonom, ne pa obratno, da morajo
biti zakoni v skladu z ustavo. Zato dajemo v razmislek in bi ~isto redakcijsko spremenili,
tako, da bi rekli: ”Tujci imajo v Sloveniji vse pravice, zagotovljene s to ustavo in zakoni,
v skladu z mednarodnimi normami, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
dr`avljani Slovenije." Sem malo zapletel. [e enkrat bom prebral. “Tujci imajo v Sloveniji
vse pravice, zagotovljene s to ustavo in zakoni, v skladu z mednarodnimi normami, ra-
zen tistih, ki jih imajo po ustavi ali zakonu samo dr`avljani Slovenije.”

dr. FRANCE BU^AR: Meni se zdi to sprejemljivo... Ali so to vejice zdaj tako, da
ni to... ? Dobro, druga~e se strinjam, za vejice bo pa (vejice morajo biti). Vem, saj so tukaj
zelo pomembna zadeva.

TONE PER[AK: Ker osnovni stavek je zdaj ta v bistvu, da morajo biti vse pravi-
ce zagotovljene v skladu z mednarodnimi pogodbami. Dolo~ene so pa z ustavo.

dr. FRANCE BU^AR: Kako, {e enkrat? “Tujci imajo v Sloveniji vse pravice,...
(neznan): “...zagotovljene s to ustavo in zakoni, v skladu z mednarodnimi po-

godbami” itn.
dr. FRANCE BU^AR: Dobro.
(neznan): Prej se mi zdi, da ni jasno, ker postavljajo ustavo v odvisnost od

zakona.
dr. FRANCE BU^AR : To je v redu, mene zdaj samo {e ta vejica moti, ni~ druge-

ga. Dobro, v redu. Potem preidemo na drug del, to se pravi “^lovekove pravice in te-
meljne svobo{~ine”. Na Pravni fakulteti imajo predvsem pripombo, kar se tega dela ti~e,
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da je pol preve~ stvari v tej ustavi, ki bi spadale v kazenski zakon. To je najbr` res,
ampak...

�

Glej tudi ~len 68 in 79.
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