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Uvodne besede

Pripravljalne dokumente in gradiva za Ustavo Republike Slovenije, ki je bila uveljavljena 
decembra 1991, v širšem pomenu predstavljajo avtorska besedila, ki tvorijo nepretrgano 
vrsto neposredno uporabljenih, večinoma avtorskih besedil iz strnjenega predhodnega 
obdobja nastajanja slovenske ustavnosti med leti 1987 in 1990. Ta lok ustavotvornih 
besedil sega od Prispevkov za slovenski nacionalni program, objavljenih v 57. številki 
Nove revije februarja leta 1987, preko Gradiva in Tez za slovensko ustavo - Pisateljske 
ustave, objavljenih v Časopisu za kritiko znanosti aprila leta 1988, ter Delovnega osnutka 
nove slovenske ustave - Ustave Zbora za ustavo, ki je bil objavljen marca leta 1990. 

Strokovna skupina Ustavne komisije je uporabila za svoje temeljno pripravljalno gradivo 
Ustavo Zbora za ustavo iz marca 1990. Slednjega pa sta avtorja teh uvodnih besed s 
sodelavci napisala na podlagi besedila Pisateljske ustave iz aprila 1988.

Manj znana je kontinuiteta med Prispevki za slovenski nacionalni program, objavljenimi v 
57. številki Nove revije februarja 1987 ter eno leto pozneje objavljeno Pisateljsko ustavo. 
V nadaljevanju navajam nekaj manj znanih ali celo pozabljenih pomembnih kronoloških 
in vsebinskih dejstev, ki so v tem pogledu pomembna. Uredništvo Nove revije je v 
uvodni besedi zapisalo, da so Prispevki pobuda »za novo koncepcijo slovenstva, ki 
naj bi se konstituiralo v ustanovah potencialno suverenega naroda«. Z vidika nove 
slovenske državnosti in ustavnosti je bila določna in tehtna pobuda Jožeta Pučnika: 
»Seveda je ustanavljanje in razvijanje takšnih organiziranih pobud in skupin državljanov 
zametek nastajanja političnega pluralizma in verjetno tudi nastajanja kakršnekoli oblike 
političnih strank … naslednja stopnja (je) razprava o ustreznih ustavnih spremembah.« 
Druge razprave, na primer Tineta in Spomenke Hribar, Franceta Bučarja in avtorja te 
uvodne besede so izrecno odpirale vprašanja o novi ureditvi svobode in dostojanstva 
osebe, pravice naroda do samoodločbe in varovanja temeljnih demokratičnih pravic do 
svobode govora in političnega organiziranja. 

Takoj po objavi Prispevkov v prvi polovici februarja 1987 sta stekli dve vzporedni 
vrsti pobud, dejanj in avtorskih besedil. Prva vrsta je izvirala neposredno od ustavno 
pomembnih kritičnih in programskih idej Prispevkov, drugo pa so spodbudile slovenske 
kritike tedaj oktroiranih zveznih ustavnih amandmajev. Oba ustavotvorna miselna toka 
sta se vzajemno dopolnjevala, se krepila in se kmalu povezala v skupni avtorski projekt 
nove slovenske ustave, ki je bil v obliki znanih Tez javno predstavljen aprila 1988. Že 
osem dni po izidu Prispevkov - na naslovnici svojega izvoda 57. številke Nove revije 
imam z roko pripisan datum 16. 2. 1987 - je bil sprejet predlog članskega sestanka 
Društva slovenskih pisateljev, da se 24. februarja 1987 priredi javna tribuna o predlogu 
ustavnih sprememb. Za ta sestanek Društva je France Bučar napisal kratek prispevek o 
Nekaterih temeljnih značilnostih predloga za spremembo ustave. Avtorizirane razprave s 
te tribune so bile junija objavljene v publikaciji, ki ji je sledilo posebno sporočilo javnosti. 
Po poletnih počitnicah, 22. septembra, je Društvo slovenskih pisateljev objavilo Izjavo, 
s katero je zavrnilo osnutek zveznih ustavnih amandajev ter zahtevalo uvedbo »nujnih 
ustavnih pogojev za razvoj politične in ekonomske demokracije«. V naslednji Izjavi dne 
29. decembra istega leta je Društvo ocenilo osnutek zveznih amandmajev kot »v celoti 
nesprejemljiv«.

Upravni odbor Slovenskega sociološkega društva pa je 14. septembra sprejel pobudo, 
da se v okviru društva ustanovi ustavna komisija, ki naj »aktivno posega v razpravo o 
ustavnih spremembah«. Ustanovni sestanek te komisije je bil 25. septembra 1987. In 
pet dni po objavi pisateljske izjave je Delovna skupina za ustavni razvoj pri Slovenskem 
sociološkem društvu sprejela, med drugim, tudi stališče, da naj bi posegi v javno 



razpravo o ustavnih spremembah ne bili »parcialni«, ampak naj bi »čim bolj celovito 
problematizirali posamezna področja, relevantna za ustavni razvoj«. V zapisu o tej 
javni razpravi je bilo navedenih enajst takih področij, od občine do temeljnih pravic in 
svoboščin. Društvo je 10. decembra organiziralo v Zbornični dvorani takratne Univerze 
javno strokovno razpravo o Alternativnih programih ustavnega razvoja Slovenije na 
podlagi že objavljenih ali za razpravo posebej pripravljenih študij pravno-sociološke 
narave. 

Od omenjene javne strokovne razprave dalje se je delo sociološke ustavne skupine 
osredinilo na pisanje nove slovenske ustave, čeprav ta končni cilj vse do aprilske objave 
njenega besedila ni bil nikoli natančneje pojasnjen. Proti koncu januarja je bil poslan 
poziv vrsti strokovnjakov, da naj do 10. februarja (1988) pošljejo svoj avtorski prispevek 
za programsko študijo o 19 osrednjih področjih ustavne ureditve in razvoja; prispevki pa 
naj bi vsebovali tudi ustrezno novo smer ali model ustavnega razvoja. Petega februarja 
1988 je bil v imenu sociološke delovne skupine poslan petim področnim urednikom 
načrtovane programske ustavne študije poziv, da prevzamejo »posle sistematizacije, 
redakcije in povzemanja sklepnih ugotovitev na enem od petih področij“. Tokrat je 
delovni naslov Programska študija o ustavnem razvoju Slovenije nadomestil naslov 
Načrt ustavne ureditve slovenskega naroda. 

V dopisu z dne 10. februarja 1988 je sledilo še natančnejše vsebinsko navodilo glavnim 
sestavljavcem tega pravno-sociološkega Načrta: »Moderne evropske ustave … so 
razdeljene na dva glavna dela. V prvem delu je opredeljeno področje temeljnih pravic 
človeka in državljana, v drugem pa ureditev državne oblasti. Se pravi, da je območje 
civilne družbe v bistvu prepuščeno samoregulaciji, samoorganizaciji in samoupravljanju 
državljanov in njihovih skupnosti. Urejene so le njihove pravice v razmerju do organov 
države in na drugi strani ustrezne pristojnosti in omejitve prav teh organov … Predlagam, 
da pri sestavljanju Načrta ustavne ureditve Slovenije izhajamo od modernega 
evropskega modela …« V nadaljevanju je bila predlagana razporeditev snovi na štiri 
dele, na temeljna načela, pravice človeka in državljana, samoupravne organizacije in 
skupnosti, ter državno ureditev. 

Medtem so slovenski pisatelji svoje nasprotovanje zveznim ustavnim amandmajem 
izostrili v zahtevo za slovenski referendum, na podlagi katerega naj bi se odložil sprejem 
zveznih amandmajev, dokler ne bi bile sprejete nove republiške ustave. Na članskem 
sestanku Društva slovenskih pisateljev je bil 15. februarja 1988 sprejet sklep, da naj 
»upravni odbor pripravi svoj osnutek nove slovenske in jugoslovanske ustave«. Sedmega 
marca pa je podpisani prejel pisno prošnjo pisateljskega društva, da naj se udeleži seje 
njihove ustavne komisije »predvsem zaradi usklajevanja stališč«. 

Ko je bila zatem, 16. marca 1988, sklicana seja redakcijske skupine slovenskega 
sociološkega društva, je bilo nanjo povabljenih tudi pet kolegov pisateljev. V tej sestavi 
se je skupna redakcijska skupina obeh društev nato sestajala do končne redakcije Tez 
za ustavo Republike Slovenije, ki so bile na sam dan njihove javne predstavitve, dne 24. 
aprila 1988, v Cankarjevem domu objavljene v Časopisu za kritiko znanosti.

Preboja iz začaranih krogov starega režima in njegove lažne ustavnosti niso izvedli 
pravniki in politiki v službi tedanje oblasti, ampak kritični javni intelektualci – pesniki, 
pisatelji ter nekaj sociologov in pravnikov. Tak osebni sestav tedanje slovenske civilno-
družbene ustvotvornosti lahko razumemo v simbolnem, pa tudi v dejanskem in praktičnem 
pomenu: poiesis ne pomeni le pesništva, ampak ustvarjalnost v smislu svetotvornosti. 
Enako tudi politeia ni sinonim za običajno politiko, ampak za državotvornost v pomenu 
državljanskega poguma. Za ustvarjanje nove slovenske ustavnosti in državnosti je bilo 



leta 1987 in 1988 potrebno izstopiti iz krogov oblasti. Šele s položaja intelektualne 
kritične distance se je dalo najprej izmisliti in takoj zatem tudi udejanjiti program 
nacionalne in ustavne osvoboditve, skladno s tedanjimi pomladnimi časi. 

Peter Jambrek

Bled, april 2018
























































































































































































































































