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PREDGOVORA

Kulturni in zgodovinski izvori slovenske ustave
* * *

Društvo slovenskih pisateljev se je v javno razpravo o ustavnih
spremembah, ki se je začela februarja 1987, potem ko je Zvezni zbor
Skupščine SFR Jugoslavije 11. februarja 1987 podprl Predlog Predsedstva
SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, vključilo takoj po
objavi Predloga Predsedstva. Dva dni pred tem, ko je o Predlogu izrekala
svoje mnenje in soglasje slovenska skupščina, 16. marca 1987, je DSP
organiziralo javno tribuno z naslovom Javna razprava o predlogu ustavnih
sprememb, ki se je je udeležilo okrog 800 poslušalcev, nastopilo pa je 27
razpravljalcev; petnajstkrat člani društva in trinajstkrat povabljeni gostje
oziroma poslušalci. Razen predstavnikov slovenske skupščine in drugih
političnih struktur ter organov oblasti, so vsi razpravljalci zavračali
Predlog Predsedstva, ker so opažali v njem težnje po centralizaciji oblasti
v Jugoslaviji, težnje v unitarizem, težnje po omejevanju kulture,
gospodarske in politične samostojnosti republik, samobitnosti in
suverenosti narodov in kljub zagotovilom, da gre za sproščanje trga in
ekonomskih zakonitosti, tudi težnje po stopnjevanju administrativnega
poseganja v gospodarstvo. Javna tribuna je izzvenela v zahtevo po
zavrnitvi Predloga. Slovenska skupščina p a j e predlog 18. marca z nekaj
pomisleki in z enim samim glasom proti predlogu sprejela. Junija 1987 je
Društvo izdalo in predstavilo javnosti brošuro o ustavnih spremembah, v
kateri so objavljene vse razprave in diskusije z javne tribune. Ob tej
predstavitvi so zbrani člani društva in udeleženci javne tribune predlagali
komisijo za nadaljne spremljanje procesa ustavnih sprememb, ki jo je nato
imenoval in konstituiral Upravni odbor društva kot svoje delovno telo z
nazivom Ustavna komisija. Komisija, sestavljena iz petih članov društva
(Milan Apih, Janez Menart, Tone Pavček, Tone Peršak kot predsednik,
Veno Taufer) in treh zunanjih članov ( France Bučar, Peter Jambrek in
Matevž Krivic) je sestavila predlog prve Izjave Društva slovenskih
pisateljev, ki jo je UO objavil julija 1987 in v njej opozoril na
neupoštevanje argumentirane zavrnitve Predloga Predsedstva, na potrebo
po demokratizaciji postopka in po slovenskem referendumu za ali proti
predlaganim spremembam zvezne ustave, se zavzel za enakopravno
obravnavo dopolnilnih predlogov, zlasti tistih, ki naj bi omogočili več

