
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-217/02-17 

Datum: 20. 11. 2003 

 

SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Nove stranke, Ljubljana, ki jo zastopajo Gorazd 

Drevenšek, sopredsednik, Saša Petrič, sopredsednik Omizja, in Blaž Babič, glavni tajnik, Boštjana 

Vernika in  Klemna Jakliča, obeh iz Ljubljane, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana, 

Vere Kramberger iz Borove vasi in Franca Majcna iz Gornje Radgone  na seji dne 20. novembra 2003 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega in petega odstavka 13. člena Zakona o 

referendumu in ljudski iniciativi iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) se sprejme. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 13. člena, 14., 15., 16., 17., 18. 

in 55. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi se zavrne. 

 

3. Pobuda Nove stranke za začetek postopka za oceno ustavnosti celotnega Zakona o referendumu in 

ljudski iniciativi se zavrne. 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Pobudniki, navedeni v uvodu tega sklepa, izpodbijajo posamezne določbe Zakona o referendumu in 

ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI), politična stranka Nova stranka pa tudi Zakon v celoti.  

 

2. Pobudnik Boštjan Vernik v svojih pobudah izpodbija ustavnost  določb 13., 14., 15., in 55. člena. V 

nadaljevanju so povzete njegove bistvene navedbe, ki so po oceni Ustavnega sodišča relevantne za 

preizkus  njegovih navedb . 

 

3. Glede izpodbijanega 13. člena ZRLI se pobudnikove navedbe vsebinsko nanašajo na njegov prvi, 

tretji in peti odstavek. Pobudnik meni, da pogoji iz prvega odstavka 13. člena ZRLI za vložitev zahteve 

volivcev za razpis referenduma, tj. da imajo volivci svojega predstavnika, niso nujni za določitev 

načina izvrševanja ustavne pravice do referenduma, vsebovane v 44. členu Ustave. Pri tem se sklicuje 

na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995 (Uradni list RS, št. 13/95 in OdlUS  IV, 

4), v  kateri je ugotovilo, da 90. člen Ustave pomeni izpeljavo ustavne pravice do neposrednega 

odločanje državljanov iz 44. člena Ustave in da za morebitne posege v to pravico veljajo določbe 

tretjega odstavka 15. člena Ustave. Po mnenju pobudnika za uresničevanje te pravice ni treba 

predpisovati zakonskih pogojev, ker se lahko uresničuje neposredno na podlagi Ustave. Veljati bi 

moralo, da je zahteva za razpis referenduma sprejeta tisti trenutek, ko jo je s svojimi glasovi podprlo 

dovolj volivcev. Po mnenju pobudnika  tudi določba tretjega odstavka 13. člena, ki določa, katere 

podatke mora vsebovati seznam podpisov volivcev, ki so dali podporo, ne zasleduje nobenega 

ustavno dopustnega cilja, omogoča samovoljno ravnanje pristojnih organov in s tem kršitev človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju z načelom zaupanja v pravo, 

pravne varnosti in sorazmernosti (2. člen Ustave), z načelom demokratičnosti (1. člen Ustave) in z 

načelom suverenosti (3. člen Ustave); pomenila pa naj bi tudi kršitev ustavne pravice iz 44. člena v 

zvezi z 90. členom Ustave. Izpodbijana določba naj bi kršila tudi pravico do varstva zasebnosti in 
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osebnostnih pravic (35. člen Ustave) in pravico do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave), ker 

omogoča neomejen vpogled v obrazce podpore zahtevi za razpis referenduma. S tem naj bi bila dana 

možnost za zlorabo teh osebnih podatkov. Evidenca, ki jo ima o glasovanju za razpis referenduma 

pristojni upravni organ za preverjanje pravilnosti glasovanja, naj bi povsem zadoščala, izdajanje potrdil 

o podpori pa naj bi bilo nepotrebno. Meni, da bi morala biti tudi v tej fazi postopka zagotovljena tajnost 

vseh podatkov, tako kot to velja za volilne imenike (5. člen Zakona o evidenci volilne pravice, Uradni 

list RS, št. 52/02 – ZEVP-1). Podatki v potrdilih o podpori zahtevi za razpis referenduma naj tudi ne bi 

bili ustrezno varovani po določbah 4. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

59/99 in nasl. – ZVOP). 

 

4. V zvezi z izpodbijanim 14. členom ter prvim in drugim odstavkom 15. člena ZRLI pobudnik navaja, 

da bi morale biti vse morebitne dileme v zvezi s  jasnostjo izraženega vprašanja in v zvezi z 

obrazložitvijo zahteve odpravljene že ob vložitvi pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis 

referenduma. V fazi razpisovanja referenduma te dileme ne bi smele biti več prisotne in zato 

izpodbijani 14. člen ni potreben in tudi ne nujen za učinkovito izvrševanje ustavne pravice do 

referenduma, potem ko je pobuda za razpis referenduma že uspešno vložena. Po vložitvi zahteve za 

razpis referenduma bi se lahko pojavilo le vprašanje o ustavnosti vsebine referendumskega vprašanja 

oziroma o ustavnosti položaja, ki bi nastal z uveljavitvijo ali z neuveljavitvijo predlagane rešitve. Zato 

naj bi bila določba 14. člena, kolikor se uporablja tudi po vložitvi zahteve, le "brezpredmetno 

oteževanje oziroma omejevanje uveljavljanja pravice". Prvi in drugi odstavek 15. člena naj bi bila 

"podnormirana", ker ne določata vseh razlogov, na podlagi katerih je možno zahtevo za razpis 

referenduma zavrniti. Ker Državni zbor pri odločanju o zahtevi za razpis referenduma smiselno ne 

uporablja določb upravnega postopka, bi moral biti urejen tudi postopek, v katerem Državni zbor 

odloča o tej pravici.  

 

5. Izpodbijani tretji odstavek 15. člena naj bi bil v neskladju z Ustavo, ker brez utemeljenih razlogov ne 

daje Ustavnemu sodišču  pristojnosti za odločanje tudi v vseh drugih primerih spora o nerazpisu 

referenduma. Meni, da iz odločbe št. U-I-47/94 izhaja, da bi moral zakonodajalec zagotoviti ustrezno 

sodno varstvo v vseh primerih, ko Državni zbor odloči, da ne bo razpisal referenduma, in ne samo v 

primeru nejasnosti izraženega vprašanja in pomanjkljive obrazložitve zahteve. Odločba št. U-I-47/94 

(3. točka) naj bi tako ostala delno neizvršena. Varstvo te ustavne pravice v upravnem sporu naj bi 

pomenilo kršitev enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in kršitev pravice do učinkovitega 

sodnega varstva iz 23. člena Ustave ter načel pravne države iz 2. člena Ustave. Potem ko se je 

zakonodajalec odločil za varstvo pravice do referenduma neposredno pred Ustavnim sodiščem, bi 

lahko le v posebno utemeljenih primerih določil drug "varovalni režim" te pravice. Nadalje pobudnik 

meni, da je izpodbijana določba "podnormirana", ker ne omogoča vložitve pravnega sredstva vsem 

potencialno prizadetim državljanom oziroma vsaj tistim, ki so podprli zahtevo za razpis referenduma. 

Ustavnemu sodišču pa ne bi smela biti dana le možnost razveljavitve odločitve Državnega zbora, 

temveč tudi možnost, da samo ugotovi izpolnitev pogojev za razpis referenduma na podlagi Ustave. 

Ker tega izpodbijana določba ne omogoča, pomeni kršitev neposrednega izvrševanja ustavnih pravic 

iz 15. člena Ustave, kršitev načela delitve oblasti iz 3. člena Ustave ter kršitev pravice do učinkovitega 

sodnega varstva iz 23. člena Ustave.  

 

6.  V fazi pred razpisom referenduma naj bi Državni zbor imel največji interes in možnost za arbitrarno 

in politično poseganje v pravico do referenduma. Zato bi moralo biti v tej fazi postopka zagotovljeno 

učinkovito pravno sredstvo zoper njegovo odločitev. V primerjavi z varstvom volilne pravice naj bi bilo 

varstvo pravice do referenduma bistveno slabše, čeprav med obema pravnima ureditvama ne bi smelo 

biti večje razlike. Zato naj določba 55. člena ZRLI, ki omogoča smiselno uporabo določb Zakona o 

volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in nasl. – v nadaljevanju ZVDZ) samo glede vprašanj 

postopka izvedbe referenduma in kazenskih določb, ne bi bila v skladu z načeli pravne države, ki 

prepovedujejo arbitrarnost, zapovedujejo jasnost in določnost normiranja ter zagotavljajo pravno 

varnost (2. člen Ustave), z načelom demokratičnosti (1. člen Ustave) in z načelom enakosti (14. in 22. 

člen Ustave).  

 

7. Politična stranka Nova stranka izpodbija določbi 17. in 18. člena, ki naj bi bili v neskladju z Ustavo, 

ker zožujeta možnosti neposrednega odločanja z referendumom. Navaja, da je predsednik Državnega 

zbora njeno pobudo za razpis referenduma o vprašanju, ki naj bi se uredilo z zakonom, zavrnil, ker se 

pobuda ni nanašala na zakon, ki bi bil že vložen v zakonodajni postopek  oziroma bi bil oblikovan s 
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strani volivcev in predložen hkrati s pobudo. Meni, da stališče predsednika Državnega zbora, da 

izpodbijani določbi ne omogočata vložitve pobude za razpis referenduma o vprašanju, glede katerega 

še ni začet zakonodajni postopek, temelji na zožujoči razlagi 90. člena Ustave, kar pa naj ne bi bilo 

ustavno dopustno. Pri tem se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001 

(Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X, 123),  v kateri je Ustavno sodišče poudarilo, da pri interpretaciji 

zakonske izvedbe referenduma "restriktiven pristop ni sprejemljiv", ter na ločeno mnenje tedanjega 

sodnika dr. Toneta Jerovška k odločbi št. U-I-311/97 z dne 31. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 45/01 in 

OdlUS X, 123). Za zoževanje referendumskih možnosti naj ne bi smel vplivati  88. člen Ustave, ki daje 

možnost, da lahko zakon predloži tudi najmanj pet tisoč volivcev v postopku ljudske iniciative, 

urejenem v 58. in 59. členu ZRLI. Pobudnica tudi predlaga, naj Ustavno sodišče začne postopek za 

presojo ustavnosti ZRLI v celoti, ker ne zagotavlja uresničevanja ene od najpomembnejših političnih 

pravic – pravice do "ljudske zakonodaje". Navaja, da se kot predlagateljica večjega števila 

referendumskih pobud lahko utemeljeno pritožuje zoper referendumsko zakonodajo, ki ji sistemsko 

onemogoča neposredno izvrševanje oblasti. Glede utemeljitve pobude za presojo ZRLI kot celote pa 

se pobudnica sklicuje na odklonilno ločeno mnenje tedanjega sodnika mag. Matevža Krivica k odločbi 

št. U-I-311/97.  

 

8. Pobudnici Nova stranka in Vera Kramberger izpodbijata peti odstavek 13. člena in opozarjata na 

problem diskriminacije pri zbiranju podpisov glede oseb, ki so gibalno ovirani, ostareli – v domovih za 

starejše, bolniki, zaposleni in zaporniki. Pobudnica Vera Kramberger meni, da  ZRLI vsebuje pravno 

praznino, ker ne določa, kateri je pristojni organ, ki skrbi za evidenco volilne pravice, na katerih mestih 

in v katerem času je pri njem mogoče podpisati obrazec podpore.  Nadalje še postavlja vprašanje o 

razlogih, ki upravičujejo posredništvo državnega organa pri izvajanju neposredne demokracije. 

Pobudnica Nova stranka navaja, da izpodbijanje petega odstavka 13. člena pomeni izpodbijanje 

"represivne ureditve ugotavljanja istovetnosti volivca oziroma represivnega preprečevanja zlorab" in 

da je praksa pokazala, da  pristojni državni organi lahko ob veljavni ureditvi omejujejo ali celo 

preprečijo posamezno pobudo za razpis referenduma. Izpodbijana ureditev naj bi bila v  neskladju s 

1., 2., 3., 14., 44. in 90. členom Ustave. V nadaljevanju pobude Nova stranka obširno navaja 

konkretne težave, s katerimi se že navedene kategorije oseb srečujejo pri dajanju podpore pobudi za 

razpis referenduma (prostorske in časovne omejitve, organizacijske ovire), v zaključku pa podaja tudi 

predloge za novo ureditev (naknadno preverjanje podpisov) in kot najboljšo rešitev možnost oddaje 

podpisa za razpis referenduma po elektronski pošti.  

 

9.  Pobudo Franca Majcna  je Ustavno sodišče izločilo iz ustavne pritožbe št. Up-637/03, s katero je 

pobudnik izpodbijal odločitev predsednika Državnega zbora o zavrnitvi pobude za razpis referenduma. 

Do zavrnitve pobude za razpis referenduma naj bi prišlo zato, ker so izpodbijane določbe "premalo 

natančne" in tako omogočajo arbitrarno odločanje predsednika Državnega zbora. S tem, ko je 

Predsednik Državnega zbora zavrnil zahtevo, ne da bi pobudnika pozval na jasnejšo opredelitev 

referendumskega vprašanja oziroma na dopolnitev zahteve, naj bi kršil določbe 14., 15. in 16. člena 

ZRLI. Nadalje tudi navaja, da se predsednik Državnega zbora ne bi smel sklicevati na pravno mnenje 

Zakonodajno pravne službe Državnega zbora, temveč bi moral o vprašanju, ali je referendumsko 

vprašanje nejasno, odločati Državni zbor in v primeru ugotovitve, da gre za nejasno vprašanje, 

zahtevati odločitev Ustavnega sodišča. Iz pobudnikovih navedb izhaja, da izpodbija tretji odstavek 13. 

člena, ker ne ureja pooblastil predsednika Državnega zbora, postopka odločanja o pobudi in sodnega 

varstva zoper njegove odločitve.  

 

10. Pobudnik izpodbija tudi peti odstavek 13. člena ZRLI, ki zahteva, da se volivci, ki želijo dati 

podporo zahtevi za razpis referenduma,  osebno zglasijo na upravni enoti in še to samo v delovnem 

času posamezne upravne enote. Meni, da taka zahteva pomeni omejevanje in celo preprečevanje 

izvajanja ustavne pravice iz 44. člena Ustave in kršitev 1., 2., 3.,14. in 90. člena Ustave. Sistem 

zbiranja podpisov naj bi bil preveč tog in formaliziran ter zato predstavlja največjo oviro pri izvrševanju 

te temeljne politične pravice. Po pobudnikovem mnenju bi tudi za zbiranje podpisov v podporo zahtevi 

morala veljati enaka ureditev kot za dajanje podpore pobudi. S tem bi bila odpravljena diskriminacija 

funkcionalno oviranih državljanov (ostarelih, bolnih, invalidnih) in zapornikov, kot tudi državljanov, ki so 

redno zaposleni.  

 

11. Pobudo Boštjana Vernika in Klemna Jakliča ter YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa je 

Ustavno sodišče izločilo iz zadeve št. U-I-261/02. V tej zadevi je Ustavno sodišče razveljavilo 47. člen 
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ZRLI (odločba št. U-I-261/02 z dne 22. 1. 2003, Uradni list RS, št. 11/03 in OdlUS VII, 2). Razveljavitev 

navedene določbe je pomenila, da so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini 

dobili pravico glasovanja tudi na referendumih. Ustavno sodišče pa je izločilo tisti del pobude, v kateri 

so pobudniki uveljavljali, da bi morali imeti državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 

tujini možnost sodelovati že v postopku zbiranja podpore zahtevi za razpis referenduma. Po njihovem 

mnenju predstavlja oviro  določba tretjega stavka v petem odstavku 13. člena, ki zahteva, da volivec 

podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Menijo, da bi se 

tudi za postopek zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma moral smiselno 

uporabljati ZVDZ.  

 

B. - I. 

 

12. Ustavno sodišče je navedene pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. 

 

B. – II. 

 

 

13. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da niti določbe 44. člena Ustave, ki daje državljanom 

pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, niti določbe petega odstavka 90. člena Ustave, ki 

določa, da se referendum ureja z zakonom, ni mogoče razumeti kot t. i. zakonski pridržek, s katerim 

Ustava dovoljuje zakonodajalcu omejevanje ustavne pravice iz 44. člena Ustave v zvezi s 90. členom 

Ustave (v nadaljevanju pravica do referenduma). V primerih, ko Ustava ne določa zakonskega 

pridržka, lahko  zakonodajalec v skladu z drugim odstavkom 15. člena Ustave predpiše  način 

izvrševanja določene človekove pravice in temeljne svoboščine. ZRLI je torej zakon, ki predpisuje 

način izvrševanja pravice do referenduma in ga je Državni zbor sprejel na podlagi posebnega 

ustavnega pooblastila, vsebovanega v petem odstavku 90. člena Ustave. Zato so navedbe pobudnika 

Boštjana Vernika o tem, da se pravica do referenduma lahko uresničuje neposredno na podlagi 

Ustave, očitno neutemeljene. Iz določbe petega odstavka 90. člena izhaja, da je za uresničevanje 

pravice do referenduma, potreben zakon.  

 

14. Ustava daje zakonodajalcu pooblastilo, da po svoji presoji izbere tisti način izvrševanja pravice do 

referenduma, na podlagi katerega "jo bo mogoče tudi v praksi učinkovito izpeljati in da bo zagotavljala 

učinkovito uresničevanje z Ustavo zagotovljene pravice do referenduma" (odločba Ustavnega sodišča 

št. U-I-104/01), vendar  mora  ostati v mejah predpisovanja načina izvrševanja.  Kot je Ustavno 

sodišče že ugotovilo, meja med omejevanjem ustavnih pravic in predpisovanjem načina njihovega 

uresničevanja "ni vedno lahko določljiva";  v spornih primerih je Ustavno sodišče tisto, ki odloči, ali je v 

posameznem primeru način izvrševanja pravice že prerasel v  omejevanje pravice ali ne (odločba št. 

U-I-47/94, točka 2 obrazložitve). Ustavno sodišče torej ni pristojno, da bi odločalo, kateri način bi bil 

primernejši  za uresničevanje pravice do referenduma. Zato navedb, da bi  zakonodajalec lahko uredil  

izvrševanje pravice do referenduma na kakšen drug način, ki bi bil po mnenju pobudnikov ustreznejši, 

Ustavno sodišče ni upoštevalo. Ustavno sodišče je moralo oceniti, ali so navedbe pobudnikov o 

omejitvah pravice do referenduma, ki jih uveljavljajo, utemeljene. Le če bi Ustavno sodišče ugotovilo, 

da izpodbijane določbe pomenijo omejitev pravice do referenduma, bi moralo v skladu s tretjim 

odstavkom 15. člena Ustave presoditi, ali gre za ustavno dopustno omejitev ali ne in ali je ta omejitev  

v skladu z načelom sorazmernosti.[1] 

  

Člen 13 

 

15. Drugi odstavek 90. člena Ustave določa, da Državni zbor lahko razpiše referendum na svojo 

pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali 40.000 

volivcev. V primeru, ko zahtevata razpis referenduma tretjina poslancev ali Državni svet,  vloži njihov 

predstavnik zahtevo Državnemu zboru in s tem se začne postopek za razpis referenduma.  Državni 

zbor obravnava zahtevo v skladu s 14., 15. in 16. členom. V primeru, ko naj bi se začel postopek za 

razpis referenduma na zahtevo najmanj 40.000 volivcev, pa je zakonodajalec uredil, na kakšen način 

lahko pride do takšne zahteve, ki zahteva določeno organiziranje volivcev. Ta postopek, ki naj bi 

pripeljal do zahteve najmanj 40.000 volivcev, ureja 13. člen. Prvi odstavek določa, da zahtevo volivcev 

za razpis referenduma vloži njihov predstavnik in da mora biti zahtevi priloženih 40.000 podpisov. 

Predstavnik volivcev oziroma v fazi zbiranja podpisov njihov pobudnik je torej tista fizična ali pravna 
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oseba, ki je prevzela iniciativo za začetek postopka za razpis referenduma in kot taka predstavlja vse 

tiste volivce, ki so podprli pobudo oziroma zahtevo. Da bi določena skupina oseb, ki jih združuje isti 

interes, lahko ta interes uspešno tudi uveljavila, je nujno, da ima svojega predstavnika, ki jo zastopa v 

razmerju do Državnega zbora oziroma v začetku postopka do predsednika Državnega zbora. V 

drugem odstavku 13. člena je določeno, kdo lahko začne ta postopek -  da pobudo (iniciativo) za 

vložitev zahteve za razpis referenduma. To lahko stori vsak volivec, politična stranka ali drugo 

združenje, če pobudo s svojimi podpisi podpre najmanj tisoč volivcev in če pobuda vsebuje zahtevo, 

opredeljeno v skladu s 14. členom, tj., da je vprašanje jasno izraženo in da je zahteva obrazložena 

(drugi in tretji odstavek 13. člena ZRLI).[2] Tretji odstavek 13. člena tudi ureja način zbiranja podpisov 

najmanj tisoč volivcev. Zbiranje podpisov na posebnem seznamu, ki zahteva, da vsebuje osebne 

podatke podpisnikov (ime in priimek, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča ter datum 

podpisa seznama), pomeni predpisovanje načina izvrševanja pravice do referenduma. 

 

16. Kot je razvidno, opisani predhodni postopek  omogoča organizirano podporo pobudi za razpis 

referenduma, na podlagi katere lahko pride do zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi in s tem 

do razpisa referenduma. Iz tega razloga ni mogoče predhodnega postopka enačiti s postopkom 

razpisa referenduma. Zato so navedbe pobudnikov, s katerimi na splošno trdijo, da je predhodni  

postopek za uresničevanje pravice do referenduma sploh nepotreben in da omejuje pravico do 

referenduma pri njenem uresničevanju, očitno neutemeljene.  

 

17.  Drugo vprašanje pa je, ali je ta postopek urejen dovolj podrobno in na način, ki ne omejuje pravice 

do referenduma pri njenem izvrševanju oziroma ne posega v kakšne druge človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Navedbe pobudnikov, da določba tretjega odstavka 13. člena, ki določa, katere 

podatke mora vsebovati seznam podpisov volivcev, ki so dali podporo, omogoča zlorabo teh osebnih 

podatkov, niso očitno neutemeljene. Prav tako niso očitno neutemeljene navedbe o pomanjkljivi 

ureditvi predhodnega postopka. Vprašanja pomanjkljive ureditve predhodnega postopka so se pojavila 

tudi v praksi, zlasti o tem, kakšna pooblastila ima predsednik Državnega zbora v tem postopku, ker jih 

ZRLI izrecno ne določa. V dosedanji uporabi se je izoblikovala praksa, da je predsednik Državnega 

zbora dolžan preveriti, ali pobuda vsebuje z zakonom predpisane pogoje. Ustavno sodišče je v sklepu 

št. U-346/98 z dne 26. 10. 2000 (OdlUS IX, 255) ugotovilo, da takšna praksa kljub pravni praznini ni v 

neskladju z Ustavo in z Zakonom, pobudnik pa mora imeti zagotovljeno sodno varstvo zoper odločitev 

Predsednika Državnega zbora, saj ni mogoče izključiti, da ta ne bi prekoračil svojih pooblastil. Ustavno 

sodišče je tudi ugotovilo, da je odločitev predsednika Državnega zbora posamični akt, ki je podvržen 

sodni kontroli v upravnem sporu, po izčrpanju pravnih sredstev pa tudi v skladu z ZUstS ustavnosodni 

kontroli v okviru postopka z ustavno pritožbo. Poleg tega pa naj bi  pobudnik v primeru, če bi 

predsednik Državnega zbora s svojo odločitvijo kršil zakon ali ustavne pravice pobudnika, lahko vložil 

pobudo za oceno ustavnosti zakonodajnega postopka, v katerem je bil sprejet zakon, katerega 

posamezna vprašanja so bila predmet pobude oziroma zahteve za razpis referenduma (sklep št. U-I-

346/98, 8. točka obrazložitve in sklep št. U-I-185/01 z dne 13. 9. 2001, OdlUS X, 152). 

 

18.  Kljub temu, da je v prejšnji točki opisano pravno praznino zapolnila  sodna praksa, se postavlja 

vprašanje ali neureditev te pravne praznine pomeni že kršitev petega odstavka 90. člena Ustave, na 

podlagi katerega je Državni zbor dolžan urediti referendum z zakonom. S tem, ko pooblastila 

predsednika Državnega zbora niso urejena z zakonom, pobudniki ne vedo vnaprej, kakšne so  

pristojnosti predsednika Državnega zbora in tudi ne, kakšno je sodno varstvo zoper njegove odločitve 

v tem postopku.  

 

19. Iz razlogov, navedenih v prejšnjih točkah (17. in 18. točka), je Ustavno sodišče pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 13. člena ZRLI sprejelo. 

 

20. Naslednje vprašanje pomanjkljive ureditve, na katerega opozarjajo pobudniki, se nanaša na peti 

odstavek 13. člena ZRLI. Pobudniki opozarjajo tudi na pomanjkljivost ureditve iz petega odstavka 13. 

člena ZRLI, ker izpodbijana določba otežuje številnim kategorijam oseb dajanje podpore. Ustavno 

sodišče je pobudo sprejelo. Pri tem je  upoštevalo že sprejeta stališča v sklepu št. U-I-185/01, zlasti pa 

16. točko obrazložitve, v kateri je navedlo, da ne izključuje možnosti presoje te določbe z vidika, da 

izpodbijana določba onemogoča dajanje podpore vsem tistim, ki iz opravičljivih razlogov ne morejo 

priti na upravno enoto v času njenih uradnih ur (zaradi bolezni ali invalidnosti, vključno z zaposlenimi 

občani). V okviru te določbe bo Ustavno sodišče tudi presojalo vprašanje, ki ga odpira pobuda 
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Boštjana Vernika in Klemna Jakliča ter YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa (11. točka 

obrazložitve). Gre za vprašanje, ki zahteva, da ga Ustavno sodišče preuči in opravi oceno ustavnosti 

izpodbijane ureditve.  

 

Člen 14 ter prvi in drugi odstavek 15.  člena 

 

21. Pobudniki menijo, da  določbe 14. člena ter prvega in drugega odstavka 15. člena ZRLI omejujejo 

pravico do referendumu, ker določajo pogoje za vložitev zahteve za razpis referenduma in ker 

dopuščajo, da se tudi v fazi razpisovanja referenduma  odprejo vprašanja glede vsebine zahteve 

(jasnost vprašanja in obrazložitev zahteve).  

 

22. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-47/94 že sprejelo stališče, da določba 14. člena ZRLI, ki 

zahteva, da mora biti vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, jasno izraženo in da mora biti 

zahteva obrazložena, sodi v okvir zakonodajnega urejanja referenduma, saj referenduma o nejasnem 

in nerazumljivem vprašanju ni mogoče izvesti, da bi dosegel svoj normalni in z Ustavo določeni 

namen. Prav tako je sprejelo stališče, da z vidika ustavnosti ni sporno, da je presoja jasnosti vprašanja 

in zadostne obrazloženosti zahteve za razpis referenduma prepuščena Državnemu zboru, ki je 

ustavno pristojen za razpis referenduma (prvi odstavek 90. člena Ustave).   

 

23. Pobudniki nadalje menijo, da bi se prvi in drugi odstavek 15. člena ZRLI ne smela uporabiti v 

primeru zahteve za razpis 40.000 volivcev, saj naj bi ta glede jasnosti in obrazloženosti že prestala 

svoj test v okviru tretjega odstavka 13. člena ZRLI. Po njihovem mnenju  bi glede te zahteve Državni 

zbor lahko zahteval le presojo ustavnosti vsebine zahteve v skladu s 16. členom ZRLI.  

 

24. Navedbe pobudnikov, da se vprašanja o jasnosti in obrazloženosti zahteve že v celoti razčistijo v 

predhodnem postopku in da je ponovno odpiranje teh vprašanj v Državnem zboru, so očitno 

neutemeljene. Za razpis referenduma, ki se lahko začne na zahtevo, podprto s 40.000 volivcev, je po 

Ustavi izključno pristojen Državni zbor. Zato mu te pristojnosti ni mogoče odvzeti. Predhoden preizkus, 

za katerega je pristojen predsednik Državnega zbora, pomeni le, da se iz nadaljnjega postopka 

izključijo tiste pobude, za katere lahko že predsednik Državnega zbora ugotovi, da ne izpolnjujejo 

vseh zakonskih pogojev in bi bilo nesmotrno nadaljnje zbiranje podpisov, tako z vidika stroškov kot z 

vidika samih volivcev, ki bi dajali podporo zahtevi, za katero je očitno, da Državni zbor na podlagi nje 

ne bi mogel razpisati referenduma.  

 

Tretji odstavek 15. člena 

 

25. Pobudniki menijo, da izpodbijana določba ne vsebuje vseh primerov, v katerih bi moralo odločati 

Ustavno sodišče. Predvsem pa menijo, da bi moral imeti pravico zahtevati presojo Ustavnega sodišča 

vsak volivec, ki je dal podporo zahtevi za razpis referenduma in ne samo pobudnik oziroma 

predlagatelj.  

 

26. Državni zbor je tisti, ki odloča, ali so izpolnjeni zakonski in ustavni pogoji za razpis referenduma. V 

primeru, če Državni zbor meni, da ne razpiše referenduma, lahko to odločitev v skladu s tretjim 

odstavkom 15. člena preizkusi Ustavno sodišče. Izpodbijana določba ne našteva vseh možnih 

primerov, o katerih odloča Državni zbor pri obravnavanju zahteve za razpis referenduma, ker jih tudi ni 

mogoče vnaprej predvideti. Vendar ima pobudnik oziroma predlagatelj zoper vsako odločitev 

Državnega zbora, da ne razpiše referenduma, možnost, da zahteva preizkus te odločitve pred 

Ustavnim sodiščem. S tem je zagotovljeno, da ne more prihajati do morebitnih arbitrarnih ali  do 

neustavnih in nezakonitih odločitev  Državnega zbora.  Rešitev, ki jo predlaga pobudnik, da naj bi 

Ustavno sodišče imelo možnost tudi samo razpisati referendum, bi bila v neskladju z drugim 

odstavkom 90. člena Ustave.   

 

27. Pobudniki tudi menijo, da bi morali imeti pravico zahtevati preizkus odločitve Državnega zbora vsi 

tisti volivci, ki so dali podporo zahtevi za razpis referenduma, in ne samo pobudnik. Tako kot volilni 

postopek, mora tudi referendumski postopek potekati kontinuirano in se mora končati v določenem 

krajšem časovnem obdobju. Dajanje tako široke možnosti izpodbijanja odločitve Državnega zbora, tj. 

najmanj 40.000 volivcem, bi bilo v neskladju z Ustavo. Zahtevo lahko vloži najmanj 40.000 volivcev, ki 

so relevantni v tej fazi postopka kot skupina in ne kot posamezni volivci. Da lahko ta skupina izraža 
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svoja hotenja v zvezi z zahtevo, morajo imeti svojega predstavnika, ki jih zastopa in v njihovem imenu 

vlaga pravna sredstva. Te faze postopka ni mogoče primerjati s postopkom izvedbe referenduma, ko 

lahko npr. vsak volivec izpodbija nepravilnosti pri glasovanju.  Iz navedenih razlogov  je pobuda za 

začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 15. člena ZRLI očitno neutemeljena.  

 

Člena 17 in 18 

 

28. Politična stranka Nova stranka je že izpodbijala določbi 17. in 18. člen iz istih razlogov kot v 

obravnavani pobudi. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-311/97 z dne 13. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 

31/98, OdlUS VII, 50) odločilo, da izpodbijani določbi nista v neskladju z Ustavo. Ker pobudnica 

kakšnih drugih razlogov za neustavnost izpodbijanih določb ne navaja (o katerih Ustavno sodišče še 

ne bi sprejelo svojega stališča), je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 

17. in 18. člena ZRLI  kot očitno neutemeljeno zavrnilo. 

 

Člen 55 

 

29. Navedbe pobudnikov glede neustavnosti 55. člena ZRLI so neposredno povezane z njihovimi 

navedbami o nepotrebnosti predhodnega postopka in o zbiranju 40.000 podpisov na podlagi 

glasovanja. Kot je bilo že obrazloženo, je postopek izvedbe referenduma, to je glasovanje na 

referendumu, mogoče enačiti z glasovanjem na voliščih in ugotavljanjem volilnih rezultatov. Zato je 

smiselna uporaba določb ZVDZ tudi mogoča. Enako velja tudi glede kazenskih določb v zvezi s tem 

postopkom. Ni pa nobene smiselne povezave med volilnim postopkom in predhodnim postopkom, ki je 

specifičen za uresničevanje pravice do referenduma, kot je bilo že obrazloženo pri drugih izpodbijanih 

določbah. Ker so navedbe za izpodbijanje te določbe očitno neutemeljene, je Ustavno sodišče pobudo 

za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe 55. člena ZRLI zavrnilo.  

 

ZRLI v celoti 

 

30. Tudi pobuda za začetek postopka za oceno ZRLI v celoti je očitno neutemeljena. Razlogi, ki jih 

pobudniki navajajo  za neustavnost celotnega ZRLI, temeljijo na njihovem dojemanju, kakšen bi moral 

biti postopek zbiranja podpisov in  sploh celotna ureditev referenduma. Ustavno sodišče je v svojih 

odločbah že večkrat poudarilo, da samo nezadovoljstva z veljavno ureditvijo oziroma dejstva, da 

pobudnik meni, da bi zakonodajalec lahko sprejel drugačno ureditev, ne more upoštevati. Tudi 

sklicevanje na odklonilno ločeno mnenje enega od tedanjih ustavnih sodnikov samo po sebi še ne 

utemeljuje ustavnosodne presoje. 

 

C. 

 

31. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena ZUstS v 

sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko 

Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. 

Sklep je sprejelo soglasno. 

 

                                                                                                          Predsednica 

                                                                                                          dr. Dragica Wedam Lukić 

                                                                                                          zanjo podpredsednik 

                                                                                                          dr. Janez Čebulj 

 

Opombi: 

[1]Pri tem določb ZRLI, ki urejajo uresničevanje te ustavne pravice, ne sme razlagati restriktivno, 

temveč v dvomu "in favorem pravici do referenduma" (odločba št. U-I-104/01, 19. točka obrazložitve).  

[2]V predhodnem postopku se lahko tudi preizkusi, ali je vsebina zahteve za razpis referenduma v 

nasprotju z Ustavo (prvi in drugi odstavek 16. člena ZRLI). Predsednik Državnega zbora lahko že v 

fazi predhodnega postopka zahteva oziroma predlaga Državnemu zboru, naj  zahteva presojo 

ustavnosti vsebine zahteve, ki jo v skladu s tretjim odstavkom 13. člena mora vsebovati pobuda 

volivcem, podprta z najmanj tisoč volivci. Ustavno sodišče je tako na zahtevo Državnega zbora 

odločalo o ustavnosti vsebine vprašanja v zahtevi, ki še ni bila podprta z najmanj 40.000 podpisi in se 
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postopek razpisa referenduma še niti ni začel (odločba št. U-II-2/03 z dne 15. 5. 2003, Uradni list RS, 

št. 52/03 in OdlUS XII, 45).  

 


